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-: ',�a-4 '-AC, 110 ou 220
volts'. 'I'ransformadur Umversal,

6 válvulas. Coinbin.:.�do cem fonógrafo,
com parada nutomátlca. Contcôle

"

manual de" sem. ])llovd para mesa.

&·2 -r-: A �jDC, !10;220 volts, 6 ·vit� ..

vulaa, coutrõlc manual de 30m. Toma-
da para "ptck up",
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Modelas ��pe'cicdmente desenhados parra o Brasil pelos
LC9borrafl�r�QJS' �a pm�f fÜ,(,iio '",u:p�; New York - U. S. A.

.' ,"'" ....

Apresental1da caractérÍsticas inédi-

tas e dotados com os últimos aper
, feiçoamentos, da ciência :eletrônica,
,já se, encontram à vel1da os rílO

delas Pilo{ par.a 194'7. Especial
mente' desenhados pelos' Labora

,

tórios da PUot Ra(;!iü Corporation,
",

L0ng Island- New'York"_ D.S.A.'

. encontradas em aparelhos de 'sua

categoria. Absoluta nitidez de som,
, máxima seletividade, isenção de rui

"
dos parasíticos, facilidade de sinto

mzação, estabilidade e alta sensibi

lidade nas cndas lon.gas e curtas,
são qualidaCFes que distinguem êstes

: modelosPilot, agora ao seu dispor; Os
'.
e

•
CfI

..

'- .,,..
. '

•

e construidos para o Brasil, êstes nossos r�vendedores autorizados te
,notáveis receptores' reunem um. rão o máyJmo prazer em lhe proppr-

conjunto de qua1idac[es jamais danar uma dcmoustração prática .

'·����m�
����.u-

,) O papel moeda em ci_r.�uleçao
,I RIO. 1 (c. B.) - S0gundo ?
Quadro deffit/líslrr,Uvü, I!rg�n'
zado peia Cllixq de Am, rt:zE
Çã • Ótl valores. i1jlp.o)'tilJlCilt p.

qUlintidatie dI:! nulaS. de pa

DAI moeda q:le exisn�m,:,m
circulação a 31 de

� JiHlel;�
ultimo era 285.14°. 8/7 no+as

" ,o "' '" udos vblores (h um B. mil or -

zeíros; Da importancia. �t;lbl
de 20. 48 t. 226': 492 crUz.enol".
Em JI de dezembro de 1Mó
o papel moeda em circul!i�:ãO

. montavam a 20.469. 362· 281
oruzetrns, HoUve, asetm- em

janetro uma diferença para
menos de ... 8.\3l.789, em
zelros.

.

B-3 - AC� lIC/�20 volts. Trans"
formador Universal. fi válvulas,
Contrõlc manual de som.

.,

.. ,

EI-4 - AC, 110/220 volts, Trane
formador Universal, fi válvulas ..

Contr61e manual de som. Toma ..

da para upick-up" �

BY-91 - Para acumulador de
fi volts,' consumo reduzido' de
energia.

'

8"763 - AC, 110/220 volu..
Trao':lformador -Un1versaL Circui..

. to especial. cóm.6 válvulas, alto

.

falante de 8" Tomado para0.
"pick-up".

T-502-Para cabeceira. ACroC, ,��

11O volt". S, vá!vulaa.

GeJSSfleUar .Ruo 15 da Novembro, 1226 ,',
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I "Enérgica atitude de um Cü-Ielor federal contra
o Seeretár!o contrabandista"

E' coisa Fabida queo ��r. Edson Valente. atual Secretário
de Segur�nçR Pública do Snatfl, Cs tarme, quando Dele
gado RpgWTl/j1 o!" Lrgt'<:, si=ou envolvido em cnntra
br1rl(�(). Por isso nlír, i,.i pefjUBlw o espant» de seus
próprios co:-rdÍgiv'i"lios quando o viram, gulndado IiO ,"-

e.levado cargo de Secretárí. de Segurança I'úhllca do
Est?,dl}� ,

AgG:a, mesmo naquele alto p"s!;n. ele aqui auare
ce nos (:!:::lB d� c?fuaval, e, earru, djcial, com ehófeI"
� tudo, e ap:'üveH"U a ocastão para maís um contra
b8ndozinho ..

M88 t"f'Jl1tf'mnr, os fa.t:}8: ND segundo dia de ce'r.'
naval, o Cnlan.r Fedrr]l �r. Ibrs im Sin�3o, recebeu .:$,:"
rl..,'Duneia rie que na Pensão Popular, situ á rualiercíli,}

",'

[Luz, fPconll'flVan;-fe f:!;'í1S cGün\:'.citfiJS contrubandísts s
I h'i"jO qu- um, fLr,�!o ·N a:;,; e ri, recém-sotro por crlm�
I dA C�H);rabaDdf� t· qUi�, eonàuz;[� cO[lsig,�. uma pi'lfi!dade sêrls argeuurs que t;uíllS,:!guna pHSBar sem o devído
pngBIDel'HfI de i.. postos, O Coletor Federal, uma vez
l'.OIH1Ífit;'da a verl:lcidHfie da denúücia reQue8Hou o auxi.
:l'l d� P!'llÇ"S CP O()S:IHl11mt' nt;) 'policial. �H) que foi a
tendIdo pelo·dr. j'Jã,'J Gualuerto Neto, D\:JlegCldo Regln
n s l. fê3 a rpreensãu Uti mercadoria cla�desHEa. dei
xando-a 8(,0 fj gUtítd& da pn!icia, e 'saiu para iH'oviden
e iar com o eSCrivão o JespectiVf:l auto dê jnrração etc.
Nesse ínter tm {J cvnhecldo coutrcbandtste procurou du
as pt: trê,<;j pessoas desta cidndp, cOEbeci,1oH as es do
enntráheudo, eoifS �B quals o :::,'er'2t1:Hio de 8t�gul'unça ,

I
Pública do Ests do (\ pediu-lhe Hjuda. Esta veíu facHo

i O Sp'CN t'irio (ÜJ Sf'guraílç'1 Pb bHea ordena ao Ds-
10g"iHlo HpgioDal ql1<:' retirasse 1); pnHcia da Pen�ã() PIl
pujar. () Dêltgado Regiorllll se s:ega li cumprir ú:d or
'iem. perque a polida MtsliB a disposição de 1'l.ut()ri�
nade fed.(Jral, reqUR13itada 10gtlmenie. Não vaçilüu o
SecretuflO de Spgur a!!çll públicª. ele mesmo V81 ao 10-
C8� e fllZ reculher os p'f.lliciels, deiXtll)do ti m::fcadoria
de.sgUtlrHe�i;j8. cirCuil5tanü:',<,' de que imediatamente se
nproveitai'am Cd COKH,'llbliOfJisté:G pUbl .eHra-lI� daCil!cla

I Pensão, em aufnmovel pa.r!ÍCii!tg' de un: .1el;:"8. O COif'-

1 tOl' Fedo.,a!; sabednr do efH�Hl,üdoso p!"ü!�edimenlo atJs-
88 aHH antorj:lad g bst'OdtHl, tomnu de im�!jjato as maü:
E::!érgiCi1S prrviíh:'r:ejúf'. que P:'�1Jhl'lfnn inImlHeras, no
sentido de que o fisco n�o foes;:; pr<"judícado. '

: Vendo baldados todos 0& seu 0sfuE·ÇOs. apelou ele
para o reculoso extremQ: delwnciéif o Secrelário cnu-'
trbt,andista. Redigiu dois teJfgrnillf.liJ. marcou prazo pa
ra 8. mercadoria l:Iparecer e mandou côpi!� dÓs iele<'raU1B.:9

. �. , ..

d
""

por m.el'ffieUlo o sr. Prefeito Municipal, ao Secretá�'io
e ... foi dormir.

'

A', hora marcada a mercadoria lip'arec::u" E o Se-.
crclário da Segur'H1Ca Pública do Esta.jo de Santa Ca

I t.'i.rina� d.r. Edson Y<tlente, embarccu para FlorianopoHs

lonue HH rea§fUITllf "eu cargo '

, (Da" Reglão 8ernJ:na ':; n. 43, de ::8 de fevereiro)

"� ..:.

l\1edeiros & Cia. Ltd�" estabeJecdos a Rua
,

(""" 'J 15 de Novembro
I035 nesta cidade, tem c prazer de comunicar seus amigos e

freguezeE, que estão ace:tando pedidos dos carros i�-�·Iez�s
'Standard", para entrega n,:> prazo m"ximo de 60 dias, I\1aiores
esclarecimentos serãú prestados ,;.os interessados pelos ag-entes a

':jualquer hura, �

LD .
-

f"
-

�I � pnmelro' ca e
f"'� �r"""..,ile,;,B",o de'e� i,,,Ji i:.:!1:;;;;all'iJ;'I ;;;:tem<1\!

i�i barcado em Bar ...

I deus depois: daDhnr.�.nm �$,!, guerravt:I ,Fon<!: 1477 �
fjj 1'..
==========-.:"._� PARIS,. (S. F. I.) - Os

�ilprjmeír08 cafés braS1'drDS
Dr, Affonso BaIsini � que cJl"gaTI'am a BOI· éus

f �USEN'rp 1\",',
i! depois de 1 D40 fonu;n I1e:oo

.tl. 1 ' l,< ,h,Il<, I ",

,

"3 d

-

Isemharca,dos du "�-'crmol:'e".
i

,

� c março
I Por essa' omu;ião, reaiizou-

1
- _._�-'-'----

se urna breve solenidade 0-
. YhJlenta tromba �r' Robert Tnoton, Presi·
I �I's�n�� �m � ,

� t"
\ dü�te da Camara do (Jo-;

II"
,�QÜ f �ra!ji�a, U \mércio. jep!'eseniaotes dos '

RiO. (C B) - IÜY"'f'mam
'

,

.;.
J (',,' f "

..l S', 'poUI"
_v

.'. . I imp,'ortauores, ca �,on.eae-
ue . ,'" n qUe o munlc�i}!o, -

..
1 d ,"

.'.

de Araguatú foi [; balado PO? í raçao nacltlna .0 comerCIO

! viüh'Dtij tromba
.

r1aau'l Que I dos caféa e do 9'TUpO na-
I

'U. b', ' � .'

I �urou dEz h?i'l.:.� seguidas e ciooa.l da, compl a d� caté

110ue abulo SISmlI'!O. A púpu- f€Tam lecebidos pelo .sr,
113ílão eRtá snYl ',(TU" '" "8 ""'� . .'

d' '..:! \.y
.• ". _.. ,.,." u "'., "�Tlssenlm' Iretor t,fa ,.klgen·l tradas l�tranSl;a. li 01B, e;m ro- "

I

{' 1 "'b";" L'UniUtilCti.çao telegI afiCds I&m-, úia da _'OILpaf? "ta os

ii bem cortadas. "Chal'gellrs Heullls .

, r-
! r ,

ínstilat;ões
i � ftrtig�s lEãé2fECC�
1 Instaladora d�

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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. . go e pro útos SUjeitos à soa zação, em como 8S que

meca.aic.o.,. EI:tà�il�at. Rfdf.stug! «1 ,pre.fi.·�São....d..e fuhUO),. peS.Sl'hD.I' li. �jL.' � t'H.\ se s cl.am liceDciada� para. manterem depósitos com ta s
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denotarem sobre a revbliàação dos respectivos registros
.

.
_

< e licenças para o co l're" te ano.

As firmas astsbelecídas nos mnntcíptos de Iadalal 8

O elh"
. Timbó, poderão taze-to por Intermstíto das Delegacias de'

Vende-se'uma �ch' or P II
.

teu . .....• . .•

acara com casa de material e com todos per � '.
,. O elas.

• ees __
. ammaia, etc. . .' '. IJ findo o prazo acima citado, se rã o 8S taxas acrescidas

1 terreno em Ponta Aguda, com 480 metros de Iundos
�AW_;;;<kilt"i $,.1$$ i#MMj!f! pt de 30.[", de. acôrdo com a regulamenta em vígôr

!fi 210 .:Ie frE�nte como3 casas de
.

madelra, e 1 casa de , _

.

.

28' Região 116 A�mIiB e Munições, em Blumenau, 20
material todas alugadas. POf' zreço de Oc�siâo Cr$1

�'�--�-�-�"1'i"�,*-1 o •.-���.-"-lf-�-.-�_' . de fevereiro de 1947.
g().oao,Oo.

.

.

. I
.

Amaro da sn la Pacheco

;;:t.!�.�e.. C"��'
b

....j.. ;.0�.'�ir.6S.a.:&..... S�!�1:��S.
dimensões:' 13 metros de II I

.

-lo ......

r
Fíac ai Regional.

Uma casa na rua '15 de Novembro. 1 .

Uma casa de madeira com d 1 J .........,_.�-�-�-.-,.-;>_.�-. 0.- 't'-�-..��-�-:..-.-:�-.

a' da ., ....
• ,I.200.000�2,. seu o .ooomz ���m=__��. _

rl�ma ma�o-:-p�eço Cr$ 75·000.00. Situado neste município, Rua __ , __ _

;:r . Retiro., DIversos Iotes, nas proximidades da ra . Fabrica de I I f
Ib •

I
_...-..-..- _,..........".,...,.......,...�

.

.,..,....,.__.. -----

ecldIT��:::�:��. com.: �ts;' :d� )i:�nte e 400 de fundos, com 3
i r 1SSlOna .'( : :

--

. : �
;;";�3��:�,,�a Rua Floriano 'P�iXO�O (Bom Retirol. Preço:' _ L- . _:_._ !.,.� Gasa do MOVBIS Bossmark Ltda. r

Uma cas� com 410tes urba?os, sltuadc: na vila VitorKonder' .'. '·r:': nu. AClilLLES BALSINI tl....: �::�.t.,
.4 casas SItuadas na Rua Minas GeraIs. sendo: z alugadas Dr �ffOlFO' Rald�i '''i''�'·

.

n. Dormitórios
uma por Cr$ 280,00, outra por Cr$ 260,00 mensais.

" P.l. ... o
• U. � cr��J , ,;:,':·c< ADVOGADO 50'105 'de Janta ..

Pre�Q: Cr$ 75.'ooo,oo.� MediCO Especialista em .... �'::::
•

;,':1c1'
.:$. '.' .2.. '.

casa

!iI. m.
enores,

..a.l
ugadas

..

C

..

C$, .�aG."".''>' ..
p.<.re.ç.o. de. o.

casião

I' doenç.as de.Crianças ./
'" óveis Estofaoos

1'�.O..I.O.;i;t�;m aSDcS�s iiel�a.ute.!1;Z��;r.ma���aC�;;;t.t, con,ul�o,�� Pél�iilve88. 4

�u. ParB�t��:Ã�el. 1436 !.� Serviço bem .Jerfeito e bem acabado :�
..

j

L I d B
I

li de fevereiro Edit. Peiter f Brande t d t t i

ega ua O, .'
ua 15' de Novembro i60-fnne 1467 I' _� Ir Causas civis, comerCiais:":� t! es oque e ape es �}

Bi lJMENAU e trabalhista, -Cobranças e contra· h
R D A d L ...

..

:.--�---.__,._.__.o ........,_.,..__.__•.� Dr. Fausto nt"aSi!/
'0'. - co.·,"�.·",O d, Sn,",d.d" � U r. ma eu UZ,. II

]Casc�aWI'lly S IIevert ftferece· ,Ex.Dketo��d��:ita! Ev,". Dr. fRA:;��;TIARDI =====""== '====='=
lU

I
i 1 H II 'I- ld

�---.....�-.-. .-o x .-.-8-w-'III..-.- _
• ,III !&����ia[t;a ·d�:sH�s�Tt�lo si�. Escritó!o� :ra� <;e!ê��m03. 89

TereSlnh<1 de Eredllm Tel. 21 . Resid. Hotl'lI PONTO OHm .:; � �

! �:a:l��:í�a�:�idad:d�:::r�J� �ir�t�ment;���e���rrc�:tr�:' E��)eeÚll�!;� �e� ���nças de
i mo DO SUL MAG RO S E'L F R A C S

;::,ão Paulo e Rio ... C!ai:ças '"C, ",I!.#-'.' \..",,/':' 'JIi�";

I
elinic ,Geral C"",,,,, I) Paulo Mayerle V I

..
T E C I DOs baratos. Vi;rifiquem preços. 'I!Trav,,,�

4

:,v",,:o (2'I�quadral H:��M�OL sa;�i":t&t�EL ,, __ .

� I
I C o « T ll'{ A DOS; grande sortiment.o, dos mais finos,

l: f. - ....b..h.li:r�:-"'o iõss Cliniúa �edica e das crean-�) V ��(l � eü!Jlt' '1j;r; f.\.'lll;q!;.�,
�,

• em padronagendindas e modernas, .I,�,..:. eulCO I
ças. par os e Opei"'liçÕeS - pabt!t�. tn.Q� e �to, :!!f.'l"tl·.,·,;:il".il

II ;1... 'i, S"l '.aI Sta.·. Izabe' Radiodiagnosticos €'.JS góm�.'l,ilf;) e',f).tram 1t",}J�'i���if,.r. ��ii

I C A M. I '8 A SAM. E R I C A NAS (Jean �blon); no-,' ;;:;�;�:��f�
-0- BLUMENAU -0- � ::�c!:�:��:iJ�fn!�� ��i���� ��=

vidades em tecido, (desde 58,00) sêdf1 e lã.
' ..... - �

. f..e ação prontls e meu .,.01 C!:S1J!' orle
�

I 1), r�labQllil'ln.. NO'SR.EGA
� ->rn�ueZll e nF.:Ux�. Va.."U\d.illl f.

. Ú ! Ü llU ) uuiicndo P«t11l h01nens, mulhe:r-,,!tl, �l\'•

. 1 fi R � V A€1T A 5, da ·afamada marca "Yankee": padrões II Dr .. ·.Ar:sn Rebel&o Edilicio da Prefe-,tu.,"'" . ÇlilI.!. !lendo rua fórmula conhecida pelo!!

iiiI amerlca.os . os mais modernos,' ....u» lIlt gra,'"ldes médiC!l.l! e atá l1cmlciado pelB

! ��WO!ladc Escripturas.. contractos procu-
Saud_e P",jblica. �

I TO C'A -- D,I 8 C O S SuiS!1o,s, "Odeonolas de

Luxe/"I'
iI:se! i--' '1 '(J I raçÕos. protestos de let�cis t" ';;'. .;,

" da, trelhot quaf,id�de em fino móvel de maderi!, A Íamed.. D <\JJCO ! COI���n:sÕ:�D�:d�,J����{8.
canto) distribuidor I�-.;-_._.

II e-. 1!5 iIilI II ;. ._.__ ..... � .

Odeon, Columbia I
'I I Dr Med· iH Pape

: t._�-.'

. '

"

,

,
I
,

l
l
\
,

I D I S C os' S Ui J S SOS (com
g para esta cidade, bem como dos discos:

Victor e Continental.
I

fofo AmADOR f(G.SLholz)
Competencia Profissional

Rua 15 de Novembro. 596

L

Marca: - BRIGOS & STRATfON � 5 8. 7 Hp. de ! cHio
d:o vetlcal - -1 tempos - resfriamento a Ar,

Motores Se Jl i-Diesel
.Marea: - FAIRBANKS-MO r SE - 6/7, 10/12 e 190 Hp. de
1 ciliudro borizodtal -

Vedde-se 3 Qti'DloS cavalos "" uma
�-3'-4"""'.--.s-'-��_'-*-. • III III 18 ._-•......._.-.

carroça .tnedia "'bem conser'vad$j �I.�,.,����"""�:"!!..�-�����!����������'!'!

n�.�f:��'!���:l:ç':���t::i'!:ain·1 Bicícletâs Suécas de luxo
.• .

...

,

..

;

co:pservação
-

fi pan, homer.B

Snformaçõ�s:. Fabrica de Cadarços I Radias Sué�os de 6 e ó Valvulas

e Bordados HACO S. A. I ��'''''=-,"._,�o==- _,__

.

.' .... '.
. - .

". �

�;;s"u;. �.:_""'�x '��-�-__&-j!....jfi-�-§--'" I F. Domning. caix.l postal, 10 TiraLó

Ex·.····.·.pnrt·gdo····ra. dO !\';:r1dBI"r··a·s X A.II ,,__m;&_I!!"'.�."_..

..

- U . u.
".

.u .. �u. . .Ui lim '��" €�-•.-...:"'-� .._�.,..;!f�..-.-f$ o !f.���-:I1E-.- -.-...•-.

5_0.' !perm�nenfe de: i...•.
-

MaEleiras de c::�nstruçã() em gera!. I
Forros, Soalhos. Molduras .. etc�.l'$ .

.••..•..........•.
Telefone 1331

.... .
ilCai

B:l t.l M.;g;. N .

A
..
1J

".

3f Santa Catarina .••·�·I.1...... ia <':411 .11 §......__�-. xg.:-.-"-�-·�-Iê1__�-�-�_;"··
_"

_.
_ _'_'_"c_, '_,--."_l

MI,. ues-Diesel
Marca; - WITTE - 9 e 12 Hp. - cilindro vertical e ho

I rizontal.
.

Hares. CHRvSLER - 37 8 620p. - 6 eíHodl.'os verticais

partida 8vtomática - dotadO' de radiador. e instrumentos
de contróle.

INfOSMAÇÕES: - f. G. Busch Jr.
Alameda Rio Branco - 1 - Oaixa Pos(al- 33 - Tel. 1388

Depé.sHo: Rua Joã() Pes6ôs (Velha) I
P.l'i'ickh.eimtr" Mertcn

Dr_ Jorge Jasper
Cirurgião Dentista
Odonto-pediltlifl.�,",_ ... Dentaduras

ànatomicas

Concha �. Cal, de Peóra - Cal escura
Cai derretida

Rui!. ve-nbro, 760 _ BLUMENAU
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33.075506)0
'

.-lF-....-.-.-.-�)f_.•�.. X!.,

"C8l1panllll ; _.'"
S.I c••erclll � 1_'
Iria de, I

'

,

A8sem(Jl�itJ Gér BZA
,

nartt.l / "

'"

A D1retori.� oo,,-}f�� qí,;:",
aolonllte. para �.' ,rIU'l
em á'8emblfla I',�I exj'ta,
dl08l't8. Da .,éde .(jpl.kp�,l
dede de Ro_htJot,' .á8' J6•
do dia 12 (Ja J(fü�'lIo e�
te aDO. .:(l1f.1-'16' \IQm��"'
conl1ectmeQlC1l 'dali átr
cad08 pela" .calul' Si
SIA comercial.8', loi
relativos 80 prOjeto d�
poração da 1:10888 CO""I'-w-,,�-..-'-II-'I-. áquela SaCIedade e raiflt
a deUberação �a, '"P!t\._-_-------1
dela. ,1 de mar�o d',l''',

A
' 1 Ma;"e 1 f"llha' A Dtrêtoria. ,',,;;J',VO� _' -

�, j, -��.
Cisa S. 18,i 'sã_',
',' merclal. ,.""
Assembléia llerafJiJstr.!!!,

(Ou Regulador ,.Vit;ira) ..\ Diretoria ".,°:::0,,, ",ilt:"'lA Mulher Evitara Dores tlcionteta8 para u'ln.'.ae'AliViá As Cólicas Uterinas bléia geral .,xtrlló�dIDà��Emprega-se com vaotagB.l1 realizai-se na séde a()cj�!, ,

para combater as irreé{�l�- l5 bor8"� no dia l.Q dQ m8r�
rídades dos funções penodl' do, cOrrente 800" ,,-'fm-

cas das senhoras: dellbei'árem (ratUl.,.eJb,aOlE' Calmante e regula.dor o laUdO doá p�'!ltOI C"llrdessas funções ' doa pata aVll1a�() :.:- cio

XO SEDATINA tnmQnio liquido, d� ,CpFLU -

nbla �gricola 814,< Cor• pe1a sua com.proyada eficá;.
Q, Industrial de R�'cÍa é muito receitada.Deve solverem (ratiflcaJ'

,

' ser usada com confiança
II lnla lD�OtpOr8çãil'

,
, fLUXO-SfDATINA

I
SocIedade.

"

'Ir
",

"

RO'leio. t de me
" '. (ncolltra"se'em tOda parte, A" Dlre\orlti:

'

JC,Balanço,· Contàs e todos os demaIS ' 'Lic. D.N.S.P.. Q' 67 de ] 91�', Amt�car Mõra e:)ao exercido ,', findo em 31 de déZem-,
'

'

, ' rardi.

.�.'

a' I
1946'

. 3.258.402;30
,2.�48 6�4;70

,

5.204;953,4°,,

1:395,33'6.4°'
,29::>,6895°

'

,>192776.50

I ., Nã; Exigivel
Capitai "

1'u910 de Reserva Legal' ,

Funde de Depreciação ,
'.' , •

Fundo, de. Reserva PIRe5p0l1sabi�,
Iidade Civil '

.Ó,

'

Fundo de Assist ncia aos Empre-
gajos \ ,_

Lucros em Suspenso
I� � Exigivel

Contas Correntes - .ereqores
Imposto de Consumo'
Cóta de Previdência
Dividcndog não reclamados

ÚI - C�mpe�saçãC)
Caução' da' Diretoria,'

,

Títulos Cauotonados
'

Depositantes _.! Consumidores "

IV - Resultado Pendente
e' Perdaa

28.oob.ooo,00
8002ÓO,CO,'

3,�2251370

,,923.9°7,00
,', 843°1,00 '"

';159575,80', '

,939691;40
' I

J' ;)88.366,80
8979.30
260,40

8",360,,)0

120.000,00
5 5°0,00
56938,80,

Cr$ 35.4°2.271•10
': "

" (Ass.) Guilherme Renaux
Curt Heriug
Celso Leon Salles.
Ma� l'uetter' Filho

"�, Diretor ..Presidente
'':_

,

Diretor Vice-Presidente
Diretor Gerente

'':_:' Chefe dá' Contabilidade
,

{Reg. no. 10897)

da cc>nta: "'LUCÂO:S
.

E 'peR'DAS"
,,' , .,." "

CREDITO.!

"

i .Zit.51S,ooSald� do éxercldo"dê i945
Rende Industrial
Mattlrlais '

, .,'

1 S�rviito de Iilatalação
"

'"
Alugueis: 1\écebidoa

"

.

Dêsconto por atlteJJipação de.

, 'r:ellgates' . '

Receitas Diversas,
Jurós Bancárioa
Jufos Oiv�rsos .'

]urotde Titul,?s,

5°77'4°49°
505·3J5 9°,

'.

451.599.40
3,4001°0

I
,$6ãztiJo "I
7°.717.9° I1;6936,20 •

267;00, ,
54.782,90

. 6.397.245.501
'�+w�-'------------�--

"!t.

"

CASA DO Af8RICANO 'SlA�
.

'

MercadO A'� A"tom6v.II.,� '.
AVISO ,AOS ACIONISTAS .. % \

A h á di�posí ção dos Senhores Acioni�ta"., n�"•.

d
c tamS-so'�h'dade' em Blumenap. â rua :15 de, �ave.

'

tono ell a
, " .

Art ',. do ,.Dee487. os documentos a que se refer:e o
" 99.,

"

'

" {';.'.,Federal nO. 2.627. de 26, de 8etemb�o de 1940"
.

: �",r:
Blumenau, 20 de fe�er�lro de !947.;.,,, .,!., ,.

. sure« Freshel - Diretor Prel1dent� �

,

- ---�.'...�....;",___...�.........'IX ,,-"--:!OII',-,
" "6-•....,._,...--�-,. ..' ," ,

"

,

--� "Casa s�·, 11,6 'Sllio
fJrm .

� .erelal I JI.••"'.'__"":_�_�;"'_-- 'Ássembl�a GJJ'I'al Bf�,T9f11'l1
. etJJzé?liló,

'

A ,�lre,ori:a�::'Ylda ." :s�
acionista para S8 r�lJ1I1te�
em' 8s8embl�la, geral eXlft()
dlllarla, na léde' Bodal, Q! �I
dada de Rodeio, � '51
do 11 de marçO do "
aRO, a:lim-de dell]!tt"
bre a ratlllcaçAo--d'a
çllo á nOSla SO,,6\..

..

"Companhfa . Agrlcola �'�L,
'merclal e lodU$lrlat 48 i.
io", lambem' com Béch9 ,'8;
cidade, e demais étol.JJI�
'a essa opera9io. RO'delo� \,
março de 1941. ,': '\
A Diretoria; Joaquim, ,'�'
Amilcar M.óra e Alfredo Q
dI.

__......_ ''''''''1IIÍ' 11

Boíos
mais crescidos
--_-

mais macios
Bojos

Cnn '

Botos
"maislifO$

� _ .. - �-�'-' --"'.

Todas devem usar
., Fluxo · SBdatina

,", ;>' o'"
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": ./ ... :.... :

.fit.

Precisa-se
Atende todo. o.<aervlçol d.

Radiol
.

rece:ptorel
IIrvlcoa RIlP�I!OI I GarBullào.

TELEFONI1 1395

.

�:':��.:" "'.,A B:' Q Q D< A.
, ',' .... .. ;Médico Especialista' .

• ;<;i.· . BLUMENAU
.

'I Clinica Especializada de
trianças

.

II .....ç.. d. Pilo - "alart.

·1 j Cursos especializados da Medi·
: cina Infantil e alimentação das

-._-- �ifim��;:'� 1 criancinhas. --.Medico-Chefe das
! seções de. Higie-ne Infantil e Co
! zinha Dietética do Centro de

! Sau�e-. -e-+ E�tagio �e ,2.anos. no
.

1 serVIço de Pele e Sífilis da . Sa l-
i ta Casa 4e Mísericordia do Rio
; aneiro, -:- Especializado em Ma-
11aria pelo Departamento 'Nac.o-.
I nal de Sáude Publica. - Ex-
I Chefe, durante 2 anos, do Servi-

. .

I ço de Malaria de Blurnenau,
'- _R'

.

. '.
.

.' Díretórta e pareêer do 'consel�() fiscal, bem come deUbera-' ua

I ,Modernissilno ül}iirellin de Luz rem sõbre ti segutnte ordem do dif': - '

.

I ..' _Ultra Violet�·. ',1',' lo - Aprovacão-dllB contas da BdminiBtração, rel8.tf·
! Vacinação preventrva das Cr1� vas lia e±ercíeio'fíndo em 31 de Dnembro 'de 'J94-�

,

.

i ança9. contra a Co.quel.uche (q.ua!•. '.
.... 20 - Eleição diuf membros

.

efetivos ê' fi'ttp.le.:.tes do
. (�uer lçla_?e) e D!ften� (a p:irtlf Conselho Fiscal para o-exercrcto de 1947;°"

".

f1e 10 meses) sem reaçao alguma '. 3' _ Assuntoà dlv.erSoB.
.

..... -Ó •

Dá cotisúlias, todos o8:asái-. . NOTA _ Os uclonlstas deverão' conlparecer :muni-
I
no Edífl.cio Peiter (em frl3nte dos de r;�D8 Bç�e8, V:i�do que são todas «fiO 'pOrtador:.'

.

ao Fiotf!J! Vito1'iq), das 10,3'0 I Indaul!., ')4, �,e Iever�.Il'O .de 1947.
• " , "I ás 12 e tas �4.,rl(} ,(j/� �7 horas, �

. 1- lF' oed,al!· OItotoj"·Presldeute

F':,;n; "''''''''''� 1

Pintura geral de, reslden
Ci8s-Téias'- Placas :- Pro
pagandas.· Preços Sem

.

-. .... Concurrennia

Procuram.se

;�'Á'i;O"? D Ê '�'. V E N ]� R E
\�$t,� ..... FIGP.J�O .�. INTES'TÍNOS

\1,,'80·' AR 8 A DE·· MO S S

Serralheiros-Mécânicos
Torneiros
('aldeireiros
Fundidores e •

Ma rceneíros-Mo<ieladores
. Paga-se bem�

.

EXCl:sado apresentar-se quem não for competente -no ofício .

Emprêsa Metalurgica Nacional'
]OINVILLE - STA. CATARINA. .

( l

Venda avulsa - Dias uteis"Cf'$
0,40 - Atrazados, Cr $ 0.50.

"

Assinaturas; - Ann, Cr. $ 60;00
.

Semestre; - Cdr aO,OO '

..

"

".

cura sem

Carlos ·Schroedor
, •.Sr! Indú&tria

.-

. �omércÍo

'-':-."

. .

parelho ·.Jjc:�,:nvo. 2vt'tcnco <: pr t-.

', sac':de V€Cl�t��: frop�r��,cno;,:)· �:-,��,�.a
estar ger.cL r;,.;c��.H':"".a:�·; ':: cHgt:;;itão.

�e:Jcc:pge�ilr:;nG!::� ;_..:.\:.f�(�f�;�C\ :0 ..

.

S :.H··:::·!1:�r.;;� (;:! f:.!�:;:,�õ�s t!i�,!.�' ��
-

... ·J.ã�

"€>" tÓ_zem dR:ePi:Jui ..;�C:y as. er:��r ...

mrdad�ll '<1,) E'$Tb.M.,GO,

Andreza Campos da Luz
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I um d�nt.r.o.
da

.... ssu.as atribuiçõe.ll., pa.ra. D.lan.te.
r o ritmo normal,.,d?a

trabalhos desta Empresa. .. ..

ConVersão e Iransferencia' de ações ". .

.

.

. f
. .

.

decorrer dó à�
Fàram convertidas tI. ações pre er�nClalsí t;I0 d 46 ti se

no' [indo, apresentando-se ao encerrar o exerc CiO e 19 ..•
. •

3 266.4-+7AO guinte Aquadro;
.

. Ações convertidas

Ordinárias nominaLÍvas
Preferênciais nominativas

3"15002 10 J
Cor.selho Fiscal; ..

• ..... ... .....
"

Aos membros do Conselho Fiscal· desejamos, t,a.�b.em, eon-
.

,
.

1 leal e vahoaa: . colabo-·
signar os nossos agradeclmento� pe a sua, .. ..

54.000,00' ração, para o desempenh') do níând.lto que or� termm�.. vi. •

. .1 Conforme preceitúa o arto. 27 dos Estat�tos SOemI! �en ..

, 1
,. 1 .

. mbro! do Conselho fiscal
99 74 I ,60 tes, compete a Assemb eu e eger 08 me

I5o.000,00! para o exercicio de 1947;

� Reajustamento de Tarifas:
Atendendo a necessidad� premente de aumentar as nossas

receitas, não só para garantir uma reLda com a qual se possal !II." .. II ·.x •...;. - ••.•J...;;.,•.•,,� _ �..

atender as despesas decorrentes da conservação e melhoria rio
11III1.__••m IIIII ._••II!I ..

n ISSO sistema de distJ;:ibuiç.ão, como para proporcionar aos setlho- ,

res acionistas uma' remuneração compensadora do seu c:tpital e,

ainda, remunerar melhor oS nossos duxiliares, dando.Jhe� os ele

mentos necessários para uma vída condigna e mantendo-os em

condições de darem cabal desempenho as suas funções. a Direto

ria requereu das autoridades competentes autorização para reaJus·

tar as suaS tarifas. tendo para isso apresentado um projeto de

reaja.stamento, acompanhado da correspondente exposição justifi
cativa,'

Esse trabalho, depois de devidamente analis?do pelo Con·

selho Fiscal, foi distribuiJo a grande numero de industr:ais, para

que os mesmos apreseutassem sugestões. .

Por Portaria mioísterial 0.0 49, de 20 de janeiro do corren

te ano, pul:licada no Diárío .oficial da União, Secção I, de 27

do mesmo mes e ano, foi a "Forçaluz" au_orizada_ ."': aplLcar as
nóvas tadfas, cl que fará ?- partir do corrente mes de fevereÍro.

(m reza força e UI anta
"

R e I a I ó r i o I
Materiais em consfrução

Da Dirotcria da Empreza Força e Luz Santa Catarina'
Almoxarifado Cr$ 1.830.67400

S. A.. x:_efcrehte ao exercício li1e 19..).6 e a ser ame-
Chapas de Aço Doce 650•192.30

sentado a Assembleia Geral Ordinária, a ter logãr a
Cimento Importado 32693990

2,9 de março de 1947.
Condutoreo de Alurninío 9o.18ó 80

Ferro em Vergalhões 368454.4C

Senlunf:s ftcionidas
�

�m obediencia aos. díSI::_0sitivos ,da legislação vigente e em

_umpnmento as deterrmnaçoes contidas no artigo 20 letra «i»
dos Estatutos Soda' D t ' h

'

:
,

' .

IS, a Ire ocoa �em a oura de vos apresentar
o presente RelatarIa onde estão fixados em li h

.

os f' t d
.' ..., suas III as ger'lIS,

b
a OlS e maior importancia ocorridos durante o ano de 1946 e

s.u meter ao :'0550 esclarecido juizo as coutas e o balanço rela
t�vos _ao aludido exercício, acompanhados, para vossa melhor elu
cidação, do seguinte: .

a) Balanço Gual, encerrado em 3' de dezembro de 1946
•.

b) Demonstraçàu da conta "Lucres e Perdas", referente

l ',

' ao. mesmo Balanço'
.,.: c} Parecer do Conselho Fiscal. Lucros & Perdts
��Jribuiçã{J de Energia Elétrica, Receita e Corrsumudores'.

A conta "Lucros e Perdas" que apresenta. pelos motivos

I Ja citados, um sensível acréscimo de renda bruta apurada, acusa

.

Graça� ás chuvas que, �eriódica.mer;te, cair,am nesta região; por outr� lado, um aumento sensível das des�e�as....,
.

e que mantiveram em estado ue rela.ti va normalidade o regimen
J Esse aumento de despesa, entretanto, foi mevna:,eI. dada a

das águas do rio Itajaf Açú o raciouarr.ento de energia motiva-I necessidade que deve a Diretoria de melhoror os vencimentos do

�o pe:a estiagem, :t:-H'. tantcs .: prejuízos e transtornos causou n051 seu pessoal, proporcionando-lhe um nível de vida compatível com

anos ",ntenores, tci prãticamente nulo.. as ci cunstancias do momento e de acordo com as funções de:

, ,Nesta� condições. a produçãu da "Usina. Salto" apresentou cada um; tendo-se em vista t'ambem, sempre que possível, m an

uma cIfra, bastante alentadora, tendo atingido a 37.436,012 quilo- ter um padrão. de salários e vencimentos identico aqueles pagos

vat-horas ;' contra 295996."17 do ano anterior, verificando-se por-
na região servida pela "Forçaf.uz"..

tanto, um aarnento de 26-47 I' sôbre o exercicio de JI)45
'

O lucro apurado, feitas as deduções' para os fundos de "Re-

Ccos-:queutemente. a renda industrial apurada atingiu a so- erva Lega!" e '�Depreciações'; importa em Cr$ I 66: 35910, sal-

ma de Cr$ 5 0-7 a o. t C ao
�

8
" , d 'b' f'

• I .... 4,90. con ra fw 4 2 5.1)47.90 do ano anterior o que propomos distri uir pela segumte orma:

o que representa um .excésso de 1846 r sobre o exercicio de a) - Dividendo de 6 r sj r o.ooo

1945· ações ordinárias nomicativas

.

Desta receita. 49,S.:!.!' correspolldem ao. fornecimento de e- b] Dividendo de 7.{' SI 2 coo

nergia par� força I?0triz e .5.0,18.1 para Huminação. ações preferenciais iJominati.

. D.os Gados aCIma, verIfIca·se f}l.!.e da relação entre a renda vas, do Ia. espécie
Industna.l .

apurada e u total de quilovat-horas produzid:>s re::ulta c) Dividenco de 3.1' sp 4 200

um coeflclente de J 3,5,7 cemtavos por quilovat-horas. / ações preferenciaÍ2. ao por-
Os dad?s estatlstlcoS acüsam um total de 12 672 consumido- tador. da 2a. espécie

res, d�s quaIS 11313 são de luz e 1.3.)9 de força. d) Dividendo de 3.r 5112 cob

,.

Constata se um aum ento de 651 cOl"sumidores contra o exer- ações preferenciais, ao por-
CICIO de 1945·

.

tádor. da 3a. espécie
Depar'amento Comercial e) - Bonificação estatutêiria da

Diretoria

f) - Gratificação ao pessoal
gl - Dotação para ° fundo "de

serva de Responsabilidade
Civil

h) - Lucros em suspenso

Pagamentos adeantados a fornecedores
Brown Boveri & Cie. CITr"nsfor�
madores de Reserva

Fichet & Schwartz
"

- Hautmont

S. A. Theodor BeU & Cie � Suiça
R. A. 8rowo Boveri & Cie - Suíça
Societé de Usines de Louis de
Roll - Kluss, Suíça

.

W. Gropp e 'Navega';:ão Itajaí Ltda.

38'604,20
88.643,00

799.367,00
1,7°4.528AO

107.996•20
225.00000

Total: Cr$

Cr$ 600.000,00

Cr$ 140.000,00

Or$

Cr$

Cr$
Or$Tambem foi b ..staote satisfatório o t&sultado a presentado

por este Departau;ento.

_

Contraliamente ao. qce se esperava ao encerrar o exercício
passa.do, o cu�to de 3qUlsIÇão dos materiais elevou se sensivel-Iml;'nte e as dIfIculdades de aquisição continúam aumentando.

.

!ln,estimentos
,.

E;nbóra quasi todos os esforços estivéssem, durante o exer

Cl�lO. pQssL.�'b, concentrados na ób�a da ,1óva "Usina dos CedIos",
fOl d,Ispen�lda no aI_Jo de 1946 a Importancia de Cr$ 650564,90
em mvestlm�ntos dn'ersos, tais como:

a) Linhas de Transmissão. Ampliações
b) -� Redes de Distribuição _ » »

c) - Aquisição de medidores

d) - ·Aqu isiçàQ de máqumás para Oficina "Salto"
e) � Con�t:uçãO e aquisição de prédios
f) - AqUISIÇão de terrenos.
Dado o grande vulto da óbra da ' Usina Cedros", necessário

se tor�a pr�stéir aos �cnhores acionisi:as mais amplos e detalha

�os escl,areClmentliS, razão pela qU'll fnemos neste Relatório
aquela obra, u:na menção eSpe(;Íal.

•

Cr$ 200�OOO,oo

_C_r_$__ �__4;..;3_·�
Cr$ 1.662359,10

Ilumenlo dQ Capital Social:
Conforme a exposição justificativa apresentada pela Direto

ria e já bastantemente divulgada, verifica-se ser imptescindivel
procurar.se os meios ca{-azes de assegurar o numerário l:Iufíciente

para a conclusão das õbras da nóva "Usina dos Cedros".

Daí, a neces·sidade de se levar a efeito mll novo aumento

do capital socia1, empreendimento esse que requer esforço e per·

severança.
Graças, porém, ao espírito esclarecido e progressiIta e á

Ial.ta compreensã� dos que, �xercendo aSd sU,abs atividadesFnestal re; .

glão e que não Ignoram a lmportancia a o ra que ;j' orça- uz
.

está realizando, estames certos de que, mais uma vez, levaremos

a bom termo esta campanha, para �arantir o capital preciso á

ccnclusão da óbra empreendida.

Usin� dfU.Cedro ) �
Os servIços de construção da il6va «Usina dos Cedros;) fo

ram atacados com toda intensidede, em todos os seus setores.

Ape�ar das dificuldades encontradas na aquisição de ooera

r�os . especlalls�d,os, graçels á dedicaçao e esforço do nosso pe'ssoal
tecntc� e. adl111nlstratLvo, bem com!] à capacidade de trabalho dos

empreiteIrOS, grande quantidade de trab:ilho foi feito durante o

an? �e 1946" apresentando a obra UIL aspeqo impressiondnte,
proprlO das obras de gra nde vulto.

Deixamos de :'azer aqui um a descrição geral dos. serviços
execu�a�os. e do estado atual das óbros. visto como a fizémo5
exposlçao just.!flcativa por nós apresentada. relatí vamente ao au

mento do capital social, trabalho ·esse que foi ampI amente divul.
gado.

. Confo,rme demon. tra o Bala.pço Geral do exercicio, foi dia.

p��dld.a ate 3�. de deZ€ffibru _de ,1946, (.om estudos, prejéto, -mà
9 U]J.l.a3, materIaIS de c.onstruçao, lllstalaçôes de servlço. mão de
obra e pagamentús adIantados para o equípameuto hldro-elétrico

e?COI�en�a�o na Sui\�a, a ímportancia de Cr$ I,) 156.001 40 as-

:!nm uwcnmlOada:�·
I

Construção Rio do:; Ged!ios
Adeantamecto.s !:Jé.ra· pagamentos
Alim�ti1.ção
Apont<.dcria
Bacia de Acumulação
,Barracões
Barragem
.Bolliger & Moretti qadeantamentos
Comissão Administração contratada

Conduto Forçado
Conservação Estradas Rodagem
Construção Adutora
Contas Transitórias
Estu,dos e Projétos
Ferramentas

Olaria
Plano inclinado

Taxa adicional ge UJ'I.
De acordo com o que lhe facultava o Decreto·Lei n,o 7.524

de 5 de maiot �e:) 94,5,.ja Direto. ia requereu, em 21 de setembró

do mesmo ano, autoriza�ção para cobrar a taxa adicional -de 10 r

sobre as tarifas em vigor, taxa estu cujo produto se destina, ex

ch:sivamente,: á melhqriflt . dos vencimentos e salarios dos npssos

funciünári se.,operários'
Por Portaria 0.0 482, de 8 de. julho de 1946. do Soro Mi

oil:�ro da Agricultura, foi esta "Forçaluz" autorizada a cobrar

aidudida taxa de 10.['. o que vem fazendo a' p'lrtit de julho do
.

,

ano passado.

Cr$
»

I I 2.278.00
243571,90

1.137,60
4°.142,20
226268,30
450.631,3°
128.gt\3,2r
223·99.6.00
14.547,80
131,409,80
406.gIl.30

2.842,814/80
195,746,00
28.54::>.30
22306,30
257.665,90

)}

»

»

�.

»

»

Previdencia Sorial e funcionalismo:

,�'1

�.:

Ações a convérter

Ordinárias nomina tivas

PreferênÔiiís nomioativas

2')Q

22

Total�
2l�

12.0(10·
��

Foram .lavrados no. decorrer.. d.? _

ano.•e.m. rel�to,
.

1S0terhllllif
.

-

t s e de I 12 .

de transferencia de 262 ações .ordínárias nomma 1'1Ta
.

i

preferénciais nominativas, num total de 374 ações, sendo •

Por vendas

Ordinárias nominativas

Preferenciais nominativas -

'Por morte

OrJinárias nominativas
Preferenciais norninativ;1S

60. .

112
..

A. "li.z
fbtãi; .. 3"14
...

Diretoria:

Expirando em J�'< de março do corrente.ano o,mau.dato doá.
.

.' .. tuno proceder·se ·a eleIção dos
Diretores em exerctcio, e opor .••..

_ ..
.

, .

membros da Diretoria, que deverãJ ter ex�tcI�lOtlO tríenl» de 10.

de abril de 1947 a 1.0 de abril de 195°. .

.

...•
'

b "

Lumpre-no." poi.s agr
..

adecer aos senhor.es ae.o
...

nístas
.. a. . 9!l::

."' , . .,.. -,
.. edutos 'de

rosa confiança co.n que nos distínguíram e estamos.!! I!:: ..

. . . .

I' .. b m termc a·· incumbeocla que n()s

que � e con3egUlm.os evar a o
...

.'. .'.
. ...... }':.'.'

,
. .' tal fi a coope-· :

foi ccnfiada o fizémos graças ao. vosso apOlO mo ..

.

ração dos nossos devotatlQS auxiliares.

.. ,:.;�

Conclusão '., ,.
.

São estas, senhorea -ilcionistas. as inform�ções de ma1o.r vu!
to, que julgamos dever' ,restar-vos, em cumprimento as dIspom-

çôes legais e estatutárias. .,..' ......,
.

Aqui. estamos, poceffit ao vosso dispor, para trazer-vos. qual-

quer outr('s infórmes de que oeces,sitar_des.
'

Bh..menav, t 2 de F�verelro ele.1947-. .... .

/Ass.) Guilherme Renaux; --- Dlr�tor�PTe�ldente ..

.

Curt Hering - Dlretor Vlce-Prelndente r

Celso León Salles - Diret-or.Gerente··

(ContiDua na 3�1 p6allll)

Organização 8rand� ��Dlca"
"Ibsolulameale Unica" em Todo 8 Br.sll

Devidamente regIstrada sob DO. 648 em 12'�8 .

.....

Para o estUdo faoll. d& '

córitabilidads . por eo.rr�•.

poni1.encia, C9m � livros
� que e�sinani como se eu

estivesse ao lado' do alu

no. Frcara' habilitadj)e1?l: •

Escrituração. mer.cai!'t!!-.,
Calculos, portugue!J•.nl�

, .

.
. reito comereial;

..

Cj)n:es-

poudencia, Datilografia, Caligl·afia· e prati�a·· de EBeritor�o, . hoje,:!t ..

iJ.ecessel'Ía, Não duvide. é seu porVIr. Moyos, moças .aproveltem .. a'
única oportunidade. Peçam prospectos para este pequeIlo PU!SO, qll

farão eni 4 ou 6 ;neses. Receberão um 'certificad.o de; 'espBclalis�; Bllt

contabilidade isto é considerado nos ]fancos, comercio e indust:qa•. ;

Escreva hoje ao Prof; Brando-Caixa Postal .1?76...- SJf! Paulo; .Q,
mais conhecido que ensina bem desde 1910:�ablhtou gé� de �111-
nos: sertanejos. operarias aol:' milhares! com Instrução ru�ntar.,

O curso. Bem livros faceis e ae. alcance de to!iõs <:tla� .!Vale... e se

não são da matéria nãj) adianta. .

,,< ..

Junte envelope selado e diga onde l��bto.

.

.

A ALEGRIA DE VIVER;�
.

.

,

.,' Se manifesta na infância e na juventude de mà�

neira diversa que na irtaúemadu(a, obPdece 'p!3rétn

sempre á mesma r,3z1'i'.1 di:! �er: �.. .•.......

A BOA SAUDt'-. MUltas ve:!es,' esta graça.df;.
vina se perder pela falta de um oportuno tr8tam�nt�
do sangue. .

. >.

•
.•

Para istO a CienciJ ctiouo Depurador -Tonicó

�.�....�..-W&�-'...•..•...� ?

.�
..

-, ,

excelencite auxiliar .no tratamento da Sífilis esttmpre

illdkado para os cásos de reumatismo art.riculsl' j'
muscuiar, úlceras em qualquer parte do corpo,

manchas da pel'e. cancros,
.

espinhas. feridlJs: f(sqae
za, emagrecimento sifiIílico. etc.

. .

Recupere a saude tomando imediatanttmte ide

grande ("apurativo· do
.

$àllgue:�

salario Pessoal

Serviços Preparatórios
Sistt::ma Traúsmissão
Usina
Utensílios
Terras C edro Alto Cr$

MENOS.
Extração) Materiais ,>

o quadro geral do nosso funcionalismo, incluindo

funCiOúà-1rios, empregados e operários admitidos em cara ter permanente,

acu:iJa um total de 226 pessoas, todas devidamente matriculadas,
em ,obediencia aos preceitos legais, em institUIÇão de previdência

.

SOCIal.
O "S�guro de Vida em Grupoll, instituído em favor das fa.

milias desl!es funcior;ários. atinge a importa;;cia dei Cr$ 3.250.000,00,
Não podemos deixar de consignar ITe'.ite Relatório um

. voto:

de, reconhecimento e louvor. a todos os �unc�o[Jários, sem distinção I
pOIS que eles, com.o s('u esforço e dedlcaçao, çooreraram, cada ;. • .._.__....,•••••III.....I�,

»

" 420,537,10

33866.5°
837·232,IO
73,33&.5°
7617,4°

»

238.077,10

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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"" Cebelos Brancos ?�',

B§m-f:i���:." "Jl d '1
.

."'"" Faço saber queprefefi'denl na-

OilII!;iI;ifii"" &;. ue H
"" "

" sar-se: Osvaldo da Silva e Mary:"

II I um (; ia ii U I MlliGO de i90 I o S�í!. DR. PAULO MALTA FER:RAZ, Delegado" Rs- Sy�� vO:a!:�:;t'\��te Esta�o,
iiã .,--_iii"� miõ_�" � �..Jf; gionai.'�e Polícia dos municípios: de Blumeuau e, GaSPff!.r, nascido aos 5 de �efembro d.e,1

- ,_ ,_".,..i,' com 6er!� em Blumenau, Estado de Santa Cutatlu'i< na .tor- H}I8, cont"dor, solteiro, domi-

ma da .Iet, etc .. , """"
"

'" ciliado e residerte nésta cidade,

I <

ATENDENDO á necessídade de. descoogesticioDar. Q f!�hode Antonio'
.: �gostinhQ da,

trátego de v-Iculo automotores pelarua'15 de novembro;,Sllva.<: de D. Mana Gertrudes

!. .: ATENDENDO, tambsm, ti que o estacionamento de, da Silva.
,

:

fi (J-!f-. .:-!l-lI/
autocamlnhões de carga "na rua 15 de novembro" apesar de Ela.: natural deste 'Esta;Jo.

'(it"-'�-!f v �-. _.__ .-�-"PL8.'-.-,,_. S6I· a penas em um dos lados da alurHda ru '!, torna
.

consí- nascida ;:lOS 7 de janeiro de 193B. ..•. "
: ,',"

.'

derevetmente exígu i O espaço para .trensíto dos outros Ve1ysolteira, de profissão domestica, A Loção Brilhante faz voltar

cutos: .

.

..
residerite nesta' cidadé. filha I a cor natural primitiva (castanha)

ATENDENDO, ainda. fi que 8 experiência de alguns de A1Íiedo von Hortwig e de loura•. ,
.doirada» ou "neg(a) em"

mêr)e� revelou a íl)co�veniênci.8 da medid_a que tolerava o Do FailOY Treska

von. He.".rÍ1Yig.',"lrpc:�C() t.empo.�:N.ã,O. etiht.urmNãOI t'�t6CIOi18mento d� Vl'lCU.I08 paquela retertda rua i'm posj-"". Aprelll'e�:."::1tm �1l .aiJ;��at�lI. ��o cha e _nao SUja; O s�u uso,

ii' J�E a's 2 I:nIPas,
çao de contra mao de direção; '. e:rtmdo �lO 8rtigo 180 do CO" e IIl'JPQ, facíl, e agradav€jl. -

....

� .11 Mhn
ATE�()E.\TOO mats a que se acham IOCaliZtldos.lIaque-.ldigO Civil, flt,b os. 1, 2,3'e 4 A Loção Brilhante .�xiiJgueas'

� -.RTA EGqERTH _ JUDY GARLAND e VAN
la rua 08 priociph1S eetabelecimeutos ccmerctats desta el-! Sfalguem tíver oonhleCimeltto de caspas, o,putriqo, a seborrhéae

" .,,n d: Canções, romance, musica e alegria:. "

HEFUN no dade, urge ser estabelecido horário especial para etetuação exiSth algum impédimento legal, todas as.iafecções parcisitario.s do .Ó'

LILY A T�
"

do serviço de cargs e descarga de mercadoria em Ireate acuse o para:o!J fins de direito. câbelo, assim camo
.

combate li··

, L IMO�A 'lOS menetonados estabelecimentos;
.

B, l.tara C'"�"'1ilar e chegl' T ao cn calvice, revitalizando as. raizes

T-,

A historia �cidenta�a e deliciosa de uma alma de artista!
ATENDENDO, outrosstm, fi que sendo a rua 15 de. DO- rui.e.;'.met;,�v de todos, lavro o capiteres. Foi!aprovada.pelo)')e�

,

? roma';Ice musical. bonito ermo poucos que desperta a ale'
vemcr« via preferencial, turna·:'Ie necessário fj:gar o: Iíml- presente pata se.!:' s.fl..xí 30 110' i:!;# partamento Nacioual. de. Sande

� .•a de VIVer � de �mar: .Ouça "Kubelaik»" cantada por Mar.
te máximo de velocidade para os veículos que ali transí- $ir do COittJ.nie e p:.IAlcad9 p�:L Pública,

.

�. Eggerth: Veja a Irradiante beleza de JudV Garland: Sinta o
tam; >..

. la ímpreusa.
.. .

� :,al�onado argumento deste maravilhoso film, feito
R,ESOLVE baixar as seguintes ordens, que vigorarão Blumensu, 24--2-1947

�_ .reionar festa a todos os sentidos!
para pro- a paruz desta data: .

.

Victm'Í:n'Ei !bl!:g'm

,!; comp, Cornpl, Nacional e Fnx Jornal.
PRIMEIRA: Iica proibido I) estacionamento e o trãnsí- Oficial (iÍfli Rpô'btr� CiviÍ.

1':) Domingo: _ Mais a_continuação da super serie
to, de auto-camíuhões de carga em todo percurso da 15.

"------"--"------'--.,..,..
"

"

uFah:ao do Deserto"
ce novembro desta cidade; . ...' I

-

SEGU�DA: flOR oroibido o estBcionamrnte de veiculos -.IIO'Q IIIVn e: ir I·E·L"
�_ ,
eç?s: Platéa. 4,00 e 3,00 -"Blllcão 3 rO e 2,00 na posição de cO'nirao-rnão da direção e i1 toda. a·· extensão

.

IIR. UI
.

. U·� .-.. ..,.
, ,Jmmgo, na ma!tnee, menores e militai fl::i 200 da rua 15 de upvembto .

'&

[ Êmlogo ás 4,30 e 8,t5· TERCEIRA: o serv·iço de carga e' descarga de merca-

(-tARLES BOYER,., a aUtÍacit\: LAUREN BACALI ... a
doria para os estabelecimento süuadn ua rua 15 de no-

< tucia: em
.

r· ven oro, só p,derá ser e\f'tuano deot"o do seguinte horário:

![ a d n"
das 8_ e meia Htd 88 11 e mda horas e Ga� 14 e meia até

,�uan ,O OS· �estlnos se Cruzam" as 16 " meia hOfHS. Nessa hipótese; oS cam1nhõesdeverào

.

Tiveram milhares
..d·��" é'ven"turaB� mas encontraram fi ent�c;f, e, 8�Lr da rue. 15 Õe no�embl'o pehs rUnAs transversais

r--�'Ol' d��laB n?� b;llÇ 1� •. Q!l! '�o "out'r,l: i
mnll3 proX!�H� do estabeleCImento em qu� for efetuar o

I
'" AÇ�,� r8PJdJs�,'m6: 'Itepleta de violencÍ'J, l'OrnanCfl avenJ C6rreg�m�ni.o "'!. descarreg��eQto, . .

� _""s e SUSpense as características desta SUper maxima I QUAn,TA: F !xa �m 30 Kllometros a velocIdade m��lma í

I. Jdução dlJ \�8roer �ro�. a Cia. n. l, que cont'l no seu petm':�!I��.�{).:>! .1.wlomovels, Buto-camlnhonetes e 8Ub"omb:ISI
,meo, Com maIs os -segwntes., ".'lalrua": _ Peter Lorre, que ,nJ.1H'Hlam Deh! rua 15 de novembro.

.

.

':�tor Fl'ance e Georg� Zocco. -

.

De-se c'!Jnheeaneflto d" pl'éserJte 80S guardas de t,râa-

., ,

Platéa, 4,00 e 3.00 _::_ Balcão 3.00 e 2.00 _" A' norte: Slt� em_serviço. l'ec(lmendL!n�o-se:lhes o ruáximo rigor na

i Btea nUmerada Cr$.500 ..
'

.

, apl1c!'.çao dest"s (irdeo§. A vlO!dçao das presenlps deter·

•

J."
'. mínações sujeita (I infrator às mulas regulamentares e. DO

;,:,,_� .. I!IIÍ.........._._�-

'

'í-oiI�.""'lí'�-.-.l?' ._. ' '" I caso �e reínCido[1c!a, a apre.eusâo"do veiculo, suspensão

"

.� o . • IS � �-1

J
motorJE[a e el:l8SaçdIJ de sua Cl1rt€1I'8.

.

3' • ". .

Ü sargento I�omandante d·) destacamento local designe

�UIZO de DIreIto � a" nomarn d Bl I
soldados p.':lra pAl'manecertlm durante li noite à entrõdd " e

U
.

,

. U lA 'uH·8 fllmp.n�ui à silida. thi rUt,t Fi de novembro ati> .6S 24 horab) arim d')

.'

... U "" 'que SPJIHll resp\::Ha(ÜIS estas d�'t€rmm8ções.

Estado de.:.�anta, Cabl-rina I BliJruenaü, 28 de fevereiro de t947. "

EQlTAL DE CI'I'AÇAO DE HERDEIRA AUSENTE I . ,- ,Paulo Ml!lta Ferras
..

A DoutOr d��� L�ir;�,ZOJ��z 6g/�� \n JQ �
.

��,_-�--,,#,,��.�!�:!-�.:�� �.I'gl�n;�!-,�� .:��,��; A<--ôI<• ....-' � -

L:Jumenau. Esfado de 8:mta Caladl;18, Il,�elo�·m�"dl;C,�����.�: Emnr8z� Ftafi9ÇA iD Luz S"anla
_,..

fAZ SABER aos �ue o presente edl!a! de citação de her. I'IIWp � Il§ �.n d "', '

"ena aUsenta. ccrn o p.azo de �e�senta àl"" vir-m ou d' , 1[: Al. lO,

SIIi'
•

.

',"
,�, • i: ele no- , allarl!ln�

,

'elas Itv�r('m e mtfressa� possa que. �stanc!c-1'e "preCedendo I ,I U
'

II

; este ,J�lZ0 f pelo c3!forw,do" e�CflV�G que toste mbscreve. ao

,�wenfarjO �os bel?s delxado.s por �aleclm�nto de ELISE STEIN- Issembéia Geral Ordin8ria
, ....\CH. fOI descTlto .pelo mvenfanBnfe Errch Steinl.ach ,.

.

; �lt�?s,hHde�ros ,a herdeÍla EUSE HERMINE -STEINBlcH� PRIMEIRA CONVOCAÇÃO
.' . a�llell a, dlvorClada, a qual se ach2 1iú<:rn'f "!'l"I e • São convidados os 5mB. Aciünista'R desta Emnrêsa a

" 1 d
. ." • .." < Uo m n, e na

.'
l:'

.. emUfl la,. na zorra .e ocupação russa. cf!a e cham.�-a, para, no se li'eunÜ'f:.ffi e:n Assembléia Gera) Ordináril1, a ff3aliz8NJe

i :azo de sessenta dias, contados da primeira plJbli"�ç;;( d" '. (tO dia vinte e nove (29) de màr"'o do corrente ano, ás

,

.

d'" b
.

.

. "

"'-G u) e:'le
Y

.

. Imprensa. lzer so re as pnmem;s dtcfarBCÕfS du Ir- .' i quatorze e Ifwia hora (14.30), na séde ,social. lá Alamêqa

'inte e ddemSCl!çã� dedbe�s� fic�r:.do desde !e,g·o citadR p���ni�: Duque de C8xias. no. 7. desta cidade ce Blumeuau. afim da

'JS os e aIs a.o� o mven:all\) e partilha, até fioal sentença
dt'blberarem sobre li f.leguinte'

'

b as penas ;j� I�I. E� para que chegue ao Seu cd.nhecimemo ORDEM DO DIA

.:�e quem mais I.nl�re�sar possa,
_

m"lodou passar o presente lo.) - Ar,rrov9.ção de R(�lalório, Balanço e Contas da Dire-

I d· t·· B f" d
. n," ···S A

'���!n��el���t e a��?� O�i�íf�tdodEs������= f�r��b��H1e�.��: ���i�oee��r���f:cJ�vo,::�ecer do Conselhõ Fisoal, referen- 'fi U� .IPla . enSlCl3 ora (JasparenSH ... l&'
<� e passa.do nesra CIdade de DJumennu, aos dfzenov.e de feve.- 20.) - Eleição dos membros da Diretoria;

..

.
'. ..'., ... .,

i
.... '..'

.

,r� de mil l1ovf!_centos e quarenta e sete. Eu, Frederico Kiliam, 30_) -- Eh)ição dos membros eletivos e suplentes do Con$e�, Assembléia GetaZ.Ordinária
.

cÍ'lvão o escrevI. Blumenan. em 19 de fevereiro de 1947. lho Fí�cgl;

,

."
..

.

. .

58) Oscar Leitão: - Juiz de Direito. 40.) - A�H�úntí;s diversos.
São con�íjados' os Srs.'Acionistas desta sociedade: a ,reu ..

'

�ER:TlfICADO que está confórme, o original que nes- AVISO IMPORTANTE::" Consoante o estabeleoido no nirem-se em assembléia geral extraordinária a leaIízar�seno dia 22

'
.. ; data fOi afixado no IUgaT do costume; do quedou fé. lartigo 38, dúB Eaistutos Sociaiti BS peseõas llresentes á de março de 1947, as qtii!lzG!1oras IJ3. sé1e s()dal afimde,de.li�

. B.lu_menau, em 19,de fevereiro do 19"17. . IA.8sembl�j� Oe"�i dev�rflo pro�ar li sua qual!da1e ue. t:ci.o- becarem sobre a seguinte·. .

.

O esctlvao FREDERICO KILIAN ,DIs:n, eXIbIndo documento. hi'iblt de ,SUB identIdade..
.. ORDEM DO DIA

.... .-� tJ:lI1l'l{.....,_j1X �-" .-Il!!-�-""'�.II BIu.menau.
2t tie reverei!'.
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para os Estado? do Paraná e Santa Catarina·
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SEJA q�al rôr o sistema de ar9uiva.
'" mento necessár!o em seu escrit·ório.
Jembrc-s�· de que cxiste um arquivo
Fiel para .. suprir -eficientemente .. ',essa

ilCcc5sídade� Mo4elos parÇl �6d.os os for�

matar; de pastas ou íi-chas� As gavetas
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Assembleia Geral exlraúr:di�
.

naria. .,

A !}iH�tQrl<i conyida 8os.'Srs;
acionistas' pata .se;· reunirem
no dia 17 de março do ,cor-

. rete ti 60, 8S 15 .horas, na sé-:

de.soc.i ,t, a-fím�de. em assem;;
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dos á!Os3f(;'llativós á incorpo
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