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Gigaele da industriaem potencial I Russia reconhece o direito flevàda .a produção dePenieDi.a
Tim artigo b1' d JS' t'f A ." A I P EE UU'"
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WAC"HINGTO"N .: A. média mensal, de,prridução ,� Peni�
II pU W8 O no GlBn,r merwan, 0. sr. ", .. B- dos . 50 re as I as .i., d /.-t/ú aric de 1.946; foi 'mais do d?�o'_das 1l1Ce.'�f aA:ek OCUp I se das rlguesas do BrasIl .•

.'

li!

, ..

.

cuma, U ar;
l' Administração .de Produção rvn, '.

"

.

NOVAYORK, 6 (C. B) - O, I _ do PaclllCO te íores, segundo re?e ou ,a
1

..

foi 'de.25 8e8.570'ooo.ooo de

L d
.

produção total, durante aque e ano,.. ....'.. ' ..
"Scientifie Arnerican", em ar ti- arDeS sacrileglls Oxford., .... .;d s média. de produ-
�o de A. H. Peck, :;;�br� o Bra- JERU�ALEM, 6 (C. I::L) - LACKE SUCCESS. 6 (C, R). _ O súbito rec.mhe;imenta

o

�o�f?rme fó�a p�e�iameDtea�Ut�Cl�oo�n�.todaà as.restriçõe.sil, �escreve essa"Repu?hra sula- ,Revpjr U-se ql:e Iaur õ+s pene- 'pela Russia do direito nane-americano á tutela sobre as ilhas do ção foram tão sabsfatonall ,que .. 'd'
.

Cerca de12153- 000.000,000:nenca?a como u� �,I�ante da trararn na Capela do S8010 Pacífico surpreendeu ag-radavelmeate os delegados ao Conselho de relativas à export,.ção foram;eu��vl aSoe o ano,'passlldo' ..
'

.

lUdustn� em potencal , Sepulern e apoderaram-ss de Segurança das Nações Unidas, Conquanto assinalem que a nota de unidades fôra� exporta as
d urau",t'. sendo 'agoraatendidad�O artIgo lemb�a .

os �randes nutni-ro,as relíquias religio- soviética ao Departamento de Estado não aprove todas as con;. A procura irrtertta do pro uto. e�. �
d droga estão �m dis-

recursos do Brasil, IllCIUSIVe fer- ses, fugindo em seguida diçõés do plano de fideicomisso e1>taduridense, a impressão ge�al e forma .adequada e quat1tid�de llpreclave,ls a.
c

. . ,

to, níquel, cromo, mica, quartzo de que o mesmo aplainou o caminho para a consideração de um ponibilídade para exportaçao.
e diamante, ediz que o Brasil se listro 'fomos soviéticos vêm plano de tutela, q�e amanhã começará a ser discutido no Conse-
retardou no de-envolvimento in-j ao 8rasil' Ih d Sdustrial 01' dois motivo _ '_, oe. egLrança.

". ,
.

t d
P
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8
o SIS RIO 6 (CB) - Despacho te I O delegado sovíéttco, sr, André Gromyko declarou que a

em: \e�CravH;:o ate I �8 dei gra[co' de Moscou anuncia que not.. ao secrvtârio de Estado. general Marshall, "explica-se por

oSI_t�rasl/lr,�� �em enco�ra _

o
uma comitiva de a'stron<..mos 50- si mesma", e n-gou-se a afirmar se, de acordo com, a 'nota, a

de ,,�va acui a e na pro uçao viéricos partirá daquela capital Russia aprox a-á o plano de fideicomisso norte-americano sobre

de nquezads� no oaasado, de m�- com destiná ao Brasil afim de as ilhas Marian-is Carofinas e Marshall,
o que - lZ o autor-ou paiz .'

N- b'··'
"

t "f cilitará"
f d

.

" observar o eclipse total do sol r ao o istante, acentuou q';e este novo acontecimen o a I

lCO:: mu ando de lntf'res�t'! eco.
a registrar-se no pr�ximo di; a discussão do assunto pelo Conselho deôeguranca, onde qualquer

ncmico em n o:nent,L's diversos,
20 de maio, das cinco põtencias por'erá vetar o acordo, se assim o desejar

do ouro para o cafe, para a bor-
racha para o algodão. tenrln '1-

penas aflorado os seus re ursos
.. Pe k diz que, COUJ.. o

Brr síl se desenvolveu tarde,
I..l seu sistema de transuortes

I

é muito pllbrf: -

-

• Muito da vida e cononnca
do Brasil es'á locl1lizad'i. em
contraste com li q.re or» in
.rerrelaolonuno :

dos Estados
'Unidos",

O artigo asspverll que �

Brasil.neceseHa de um melhor
sisteml:l. ele transportes e de .---------

equipamentos pa -a a sua O a�auto aos osplraç6es do VCUe do Ila)«:"
expansão ind ustrial. N 05
_____________

! SLUMENIUJ 3ex'a-faira 7 de Março de t91t1 • fJr. Aclllllas lJa'slni Diretor RssponBw ... 1 o Agll XXIII· r. 1

fl. f' Da Producão de Goarra par� "'fjle· ".1
,
'. . ãe' ma das oUCf08S de tond1911o de uma t8-

bricaA������cat �ode a 'producâo está sendo v;oltada para

as npcessldadA& de tempo de P�Z-
BRITISH NEWS SERVICE

.

Tragada por gigantes-
Recobrou" vi,.,·· ca lendo,

.

c LA PAZ 6 «(,B) ..:... Defispa-

sa-O cam O O·'Iho r�ceu trabada por uina gigan-
'. ." '.

. "

tesca fenda rber�a pelo" .terre-
d d moto do dia 18, a aldem de

do coo ena o C'ancarani 8 seuIl30o.habitante.�
Informações. .retaro,�da8. proce·

RENO. Nevada. 6 (eH) - O' de'1tes de
.

Quiabava .. diztm qu�
médico ó.ssistente de Pe. Ed:nuod' a, arca onde _se:�tgU}l! Ca,ncar�nl
Hoyle ravelou que esse sacerd?- não tem o me_nor s.ual da, ex1•
te que há :.-eis semanas attas tenda d$. loc-ahdade.
submeteu.se a uma operaçã.o de

transplêntação- de-' um -olho ret - , __ o .:
'

rado de um condenado â morte, Dr. Afta"$() 'Balsini
recobrou por completo li visão

O padre Havie era cego de tim

olho desde (rI.wça. Nelfsa ope

ração foi feíta a transplantação
da: coroea de Paul Maynard

:����j��t��e��t���p��:'
crime de

Londe Herllall
Exibiu-se ont�m nOV8lIlen-

C.U·R'O·50.· CA.80 E .. ote, QopaJco do CJo8 BU8Ch,
i teprisaodo O'êxft(fd$ àtuaçSo

.

"L .... M. s- anterior, o apJ�udjd,o ventrl·

.1-LEITORA l.I" ao loquo bu�()rI8f8; Çonde Her-

PAU·l·.O· manu, que apressntou nov.oe

_
e ín.te1'68BiíDtes" 'números de
seu repertório. . -. . '.

S, PaUlo. 5 (O. B) -

• F(jlha CUIIlprimeotandc;;(j.. pplq
Ia N.)lll;l" divulga um ourluso motivo f1cim'3, queremos, por
1880 ocorrido com um dos outro lado, 8pl'�8eJ;lt�llbe e·

'�Ilodidbl, s do PTB,cujo nom� luslvoB parabeoJ' peló traDS

Ans der_ Zeitung llA NOTIGL{ in J�invile,. dan 7 Januar 1947, D.O 4136 'eixuu de ser regltltradó. à CUTSv, b{lje, lÍf3> 8U8 data,.-ua-
- ultima hora. Trat&-·e de. Kel:.. taríC�8� cum)7otQ.1 da dOfa-

"FI0rianóp"lis, (j (Vfln der Sucursal) - Urgente - Waehrend der Kandtdat von der P. S. D. (Partido se Harada. descendente de.J'i- douras venturas.
PociaJ Delllo('rático), ueberall in seinen liVi:>hheden im Staat f::anta Catarina.- -çersichplte undbekanct gab da.sS' í)(}OeSes, que confiante. UH _____,."........ _

er d18 KOillllnü·t'l'lche Partei nioht aIs demol:rati",ch �nerkt'.nnen wl1erde, und in keinerlei Bf'ziehungzu nr;;meo:sa doI'< dirigéDtf'S tra·

ni('bt demokt'atischen Parteien treten \vuel'de, hoffen �uehrep.de Lenta vun d('t' UD� (União Democratica Na- balhistRe, fez I1mli gracde:C'am- PresIdente' "Dulr.
clonaI) noch im La:ute dietier vVocbe zu ejner Einjgung und Ver sta("ndigu�g zu gelclogeu, so da�s di\;) Wae- piwhá. el�lturflt -lc"ill toJo o f�rã".II.m.··•.·.··, r.·.·.·.8.t8,.."II.'r.I•.

··· "

hl d 1-
.'

1 PSf
P'

d'd d U D N b b i gl>tado. cOLseguindo ser {j
.

Q
.........•.

'

.....er or \omumstlselen' artpÍ il:::.ró tlmme uer den ""-fiO; ateo er·
'.' ,a go en wenen.

m!tís votadodulegenda. com .... Rl0,6(O-I3:)_'_'j2)'-'<;:ongres""Dasselbê Beíspiel wie ll..an es in Sã0 Paulo llueh gemacht hat Dlot-oo Télt"RChfl beweist dia Verzwei- Ct-rca de 15 mil votos. Entre� 80 JIl8ugurllrâ o.·:s,:eu-peri,odo
fluug der U. D. N. (União Democrátiea Nacional), die hei irgend einer pohtischén Parteí den \et:l.ten Rethlll. l8,Il\O. 06 seUs votos não ,Jo� le�i818tívo; no 'prQ'1l;ÍllIo dIa 15

gsbalken Enchen." . raÚl computtldD8 81n1'1o par,� dá corl'e��e."· :', ,:,�" .

in hinsicht dCti ob8n Be8chriebenl�n rnu::Jilt du vorsichtig sein '�:legenda devIdo � tblla,. d�, Nai�e88ão, (jl;)'ll��:rtllr� Jferá
.

. D 1\. ..

'

h
.

o').. d D··· seu registro. O _tnounal,. yS;l, lida ll�ll-n,t�n:��ge� ..
dQ pre-

gegen �eber der U. .l'l (Par�ldo vo� Born ;us�? ,no. wenn. JU dt cidir agorRso 8 votaça�) siQe'O_tlt,,'dli.,ne�tlP:ltc��;, 'com,E ker Aderba.l ,Ramos da Sitva vmhJst, KandJd�t des, Partlao ,-}bt.ida'pelo ex futuro c8�d�" �inUt?í08� telartl:r1(f, ,'�a8 ati.
Getahr des ExtnmlSl1l11S aus dom vVf'ge nu I gatantlHst fuer Sap-- .

ato deverá PM cr'mpUl�9:() vlda,dee de S81!' .p�fmelro .,fi9
der Arbeit und des Fort�chrittes.

.

para a deputaçiio,
.

,. d� goyerllo.

DJ�rlo MatullnuA qlrtude o li lealda,
de S8 relira,lI qmml!o
o. clima CJ li traiCdO

Ião premiados, DE BLUMENAU fumai"
lIeWtlSuaJ
avulso

<",'1'1 !:lo,oo
Or. 95,00
CrI 0.40

Queriam sarna para coçar-se? - [i-Ia !
,

. Pass·.chs as eleições, nã(J surpleendl n l'l rub�lc:.f-!Ção f"íta pí-'ln n(I1'83 c(lnfrf'irfl. t'A N01'[c.IA" de nu!

búletin que t(:'rta sido feito circulél[ !JéI!:j zunati de eololJiZélÇãO' (xtrangl ira pur elemeotos da Uoiã�) Delliocróti
l�a Nac,ÍoDal como plopagHnJa deltond daI:! u'timtl15 (:'1 íçÕP!-l de':1'9 de Janeirodo C'ITTr-lIlb.-l ano, Sim, porqu�
an,te:; da� refel'ld...lS eleic;õt.,s faltou cm agem ci 'JÍt:a Decessaria pr, ra os olemenws elo P. S, D, censurarem a pu-
blIcaçãu de blill'tinH ,'1D lingua (-:,xtr�lJgeIra em nossos ZOl1a� {'('!onia;t:. , . ,

,

Jã, C0nosC'o, a.�siru não acoDteueu_ Regil'ltraUJu.-l antes das elo_ições (!) e com surpreZia, um boletim em

lmgua ah.'mã, nu qual 8S vIrtudes du candidato Ade! b d l{alliOs da Si! va eram cantadas em versu!

Agora, pr:JVocados pela !efel1da. publicação feita, 'OltHIDCS ao assllnto. reproduzi ....do, ladeados pelo!'!
cliehe8 dUI:! biS. Nereu t{amóa, Viee·Prtsidente da lic>pu!:.Jlica, e .cl..delbal HBmot< da Siva, futUIO Governador

:'

do EI:!,tado \El�s p('!' .E��s!) 11m buletin em Hngua alemã, qur aqui circulou pr(lfu ..amente, e que. c('nforme se

podela ver, amda 'lrIJltrWva o candidato a Governador da U D.N. sr. 11 inen Bornhausen, e que, por isso m( 8-

mo, não' só justificava, (OlUO obrigava até- os udenistaB ao revide afim de defenderem f,.fieientr'll1ente seu can-.
didê:lto atacado, conform.e se verifica por eSGe que F"prodl1zímos a eegUlr

,

,Para melhor Julgam�nto da questão dos boletins em Jingua extrangeira, registrem, pois, os obser
vadores

.

JU1jt(lS e s!nCerOH ebta carateristica bem distinta entre os boi Lins udonisths (:J pe8seditltaa: aqueles e1(i
giavam "ou defendiam seu candidato; 0.::1 do P. S.O, nZ<lVam da lingua extrangeira para lDcidiosamente ir.juria
rem u candidato advl'fl:<ario!

II t e n ç ã o E I e i t,o r e s!!
Os lideres UDENISnS conlam com o apoio do Partido Comunisia

Do jornal' "A Noticia" de Joinrile da 7 de Jan liro da 1947 m. 4136
• Fiorianópol s, 6 (Da Sucursal) - URGENTE -

Enquanto o candidato PessedistB Ilderbal Ramos da
Silva. élpregoava n\ s seus COlDlCÍGS em todo o EHtado,
não reclJnher:er o Parl'do Comunista como Democratico,
não aét=Jltando ql1nü,;q'lPr negociaçõps c('m partidos Bnti·
Democrático!:. alt('!-J elementol3 UUEN1STAS esreram
terminar, esta tH'mana, aiuda, a8 demarchel" no Rentido
dflR COMUNISTA::::, votar'em [](J� candidato .. U DF�NIS
'rãS, a. exelUplo. dt) que foi feito em SAo PAULJ.
J:tj�8e fato repro:-oenta um desespero de causa da U. D. N.,
vis!l.1 procurar em j_ul11quer fa 'ção po Wca a últ mó
taboa de bédvação.

El rlTilRES ! ! 1 • '. dia nte da nota actml'l. é prccl,.;o
estal(bH alelta com a U.D.N, (Partid0 de Bornh�u�tJn)
e 8l votardeH Em Aderbal Ramos da SIlva, candidato do
Partido Sccial Democfi'tíco (P.S.O,), nã.o terás o perigo
do extrt'misHlo e será garantido a Santa Cataflna um

G'lYern� de paz ele Trabalho e Prosperidad'?

,
•aehlerc

Die
nCiJ

Fnebn:r der Dm�') Democrátü.:a Nac�onal (U.D N,) rechnen mit der Un'enlluetzuDgtfeKo�nunistischen Pal'teL

Social Democrático (PS.D,), gehst da der
ta Çatarina. eine Regienmg eles' Friedens,

.---\

.

B A T fi R I AS··· .r ,0 RO
As mais afama�s

.

De�de Cr $ 225,,0" '�'

CASA DO AmERICAno' 5. A.
Mercado de ailtom9vels

BLUMENAU -

I NOSSa OIVISll' SERVIR
! '

-----,--

Não houve alentado. As sobr�s
.

. .contla Perón' Do Rio � Noticiam o� 10r-1e
. .,

'.

S' Trlbuna
BUE�OS AIRES 6 (CB) - naia que o. up�rlor. .

'd'-.' '. ,.

RI it 1 baixou Instruções, e

Coa: rariamente a uma notIna . et
..
ora

.. •.... -

• diplo-
dIVuigada por uma ageTlcia es tel'mÍnando ql.l� não selam, 'lege-
trangeira desmente-se uficial e madps 08· ca,trdldatos qdu� 'heOU'ver.

h
'.

1 obras quan o

cate'J0ricamente que tenha aVl- ram ,p� �s s.. •

1
.

ões 8uple-
do quatquer atentado �ontra., a JPOSSlbl,hd�-1e de e elç -

vida do presidtnte Peron� <
• ::ffi:_:e...:O_:.ta""r_e_s_,___,-'"'-_..,.--:--:----

..

< ..

:;.. ':.

AUSENTF· ATE

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Ofl'�r�� !o! !'�te"osr .:J:�!:o�J! ��'i:r Pabnica da G8�es M �'
·

,'.n '. S' 1\ '

'

Eôital �
.

'

"'i::;,a ddo Regisiro Civil do Di.: digo. civil sob n. I.' 2,. e 4
I J SuICmaIS l,rBlner · li.. Pclo pleBente. óouvtdo todás as 1i!ID'S regl81l'8da pa.

,

.

e Jtoupeva. habilitam-se SI al�m dve-l ooap:ecl.ment8 {I!fI lo comércto, de armas e muniçoes, aquil:nçao,. uso e emi)re

,.:aha Casar: -Herbert Herman" exhlir "gmn Impedlmeo.. iogal, Dssembléia Geral Extlaordinária go de prodiitos sujeitos à liscallzaçao, bem com. a. que

ocE;oedcr, e, Ido Knaesel .
acuse o para •• fina d. direito. .

se sctam li".ncl.da.. p'''''' mante reDl dopó.lI.s COllllo.8

cido eaoosatu2ró.l ddo AI.",acha, nas- E, pIU" cocsta••_, .. COo
.

.

•

2.' convocoção. ...,. produtoB,. comparecerem nesta 28, 'f'.0�l�o de ArlD�· e,

,
..

7 e agoso de ,
••eeímente de ted.. 10"10 o . . PeJo ,presente 'aO oon'118.0. o. senhores actontstas Munições. no ,corrente mês de t�verelro, .• oUm·de pH>vt·

.:narcmelro;" solteiro, d
" oI? 17. pr.eseu� .�.t\.ra '&er '1n�adQ 06 io, \

l.1esta Socte dad e, para a Asse�bleia geral ex.tr.6.o r.. diuárlS,8 denei.8Iem sobre a réVblidsÇ' ão dos respectivos registros·

'" residente' na .V'l.· OllHCllado -eaíizur se no dia 20 mar 15 h T t C

�!lho de J"u1' H1 ada Itoupava, p.r do cestame ., �bi1cadQ pe. . ,

.

, .' '. CD, aar oras, no �A8 ro ar.; e licenças pará o correwte, ano, i.,.······· ....• '.....

der, e de 'nIusB e,mano Sehroe- I....prensa, [Ios Gome" nesta CIdade d. Blumenau, a!im de' deubera- Asllrma. �.t.beleold.o nos nmnIOlP',o," de. Ind1nal 'f'

El .

. ena H."pt Blumenau, '3 _ 2-1947
ren. sobre. a. segutute ornem do dI.,· Tlmbó, poderão taze-to porinterme�io d��: Del·fiada• de. '

"da
a, natural deste Estado nas.

Vt.,..tlne "'_
)..) E""vaCãO do. �"menlo de .apUa'; pollcla..' ..... . , ""'.

�;", doo. � dedez.mbr� de
Of'cfal O. Il<tlIsIrtI Ov..

2.0) Assuntos de Interesse geral. Findo o prazo acima' clIado, sef�o a8t�l<··" .''''8cldruo

;�. icia'da eOrme�dbca, solte!ra , do- Of!oIal. ... R.a$s- Ctvl!.
BIum.n au, 2Z de. I.vere iro d. 1947

. de 30.I' , de scôrdo coma r.gnlam,;n:o eDl. ·v Igor .'
.'

t:iloa de CesI} eute n..te Distrito.•
- .... _.,

MloUIO M· C· da Veiga Walter strauch 2" Regiao .ue Armas e Munrco'8, em Blumeullu,2Q-

'''iooa Se
e, os K".e,el e de D. Faça seu auuncío

Duetor·Presidente mretor-oerecre de tevererro de 1947. .

�"-s •
9wall!Y lenae.el' ne8te .Tornai' _. .... ,.

Amaro aa .SiI'I< Pscheco

_
••":--- "

._,.______.. -. .

,,__.........._.....,,_....... x _-,,-a-"_"_' •__•
Fiscal neglonal.

Faço ••�dq�etal. '

F'ço ..b�����1p nte o S, Exportadora de [\ adeiras 1 A...
.--4__-11-.__-*:-"''''4'x Il-'<.,-"_�--�.,o-"*�,t

'"ar-se' A t
'

prete�dem �a-
Oficial do Registro Civil do Dis-

. N··e".go·C·.·.,.,·.·O.S. O·p·,or.,tu'n" OS,'·
�'1'

n amo Mariano d trito de Corupá. Comarca de Ta- S"ock t d
".:'

"IE� e Maria do Carmo NaZaroa ,aguá do Sul, habi'itam·,e para II permanen e
.

e:
r.:;ascído: a:tur�1 deste Estado: casar: Wolfgang Herbert Ernst

de 192
. � de novembro Kichter e Helga Germer. I Madeiras d.e con,s,. trução.. em.· ger,al,'

miciliaJ�, e(Pft�drIOI solteiro, do- Ele, na�ural da Alemanha, F
de, filh

ceSI ,ente nésta cida- nascido aos .28 de fev_ereiro d,e' arros, Soalhos,. Molduras.·.· etc..
o de MarIa Guilhermiu- 190.7, tecnico, solteIro; dOIDl-

da S�I:Va. '.

a
ciliadoe residerte nésta cidade" T�)efone 1337

Estado' . ��a, nat.ural deste filho de Reiahold Richter e de B L U M E NAU S t C t
·

.gosto' de ,nase'daaoa. " de D. Minn. G,etehoc. !.
� an a a, �lna

fissão d 9�9•.s-oltelra,de pro- ,Ela, natural deste Estado. nas- "-�---'*""""-&-__�--§i--�-.,, x ,.-§.-_�-�-�-III-.� .

reSld omestl<:�, domicíliada e
clda aos 22 de agosto de 1922• r

'

-.�

Deal��te nes'a cidade, filha de solteira. de ?rofi....o domestica. . Marca: - FA,lRBA>lKS·MOQSE - '6/7, 10/12 • 190 Hp, d"

A
a Nazaro, e residente. em Corupá filha de

11 I
1 cilindro horiz0 ntai -

.

.
.

exi f�esentaram, os documentos Alfredo Rudolf? Dmilio Ger-!
.

l°cd'.or j'cligg C l!lelo artIgo 180 do Co roer e de D, Fnda Rode Ger-
.. Ul.res·Diesel

;" o

I
1." 80b o n' , '3 e mero

. , I'
.'

�: :1f..f:n .tiver e.o�e"t; Ap_.--=-... _nw:
- I�.rc.• : - WITTE - 9. 12 Bp. � cilindro .ertlcal e bo·

le aI ac
algum. Impedimento ex1gldo pe10 artigo 180 doO 00- I � -M�--�A::--"""'"'""'::---"';_-�"""'_'

flzuntal. .. '.

']i�eito. use:-o para os . fius de digo Civil, sob us. 1, 1., e 4 I ro·f.'.1-SSleon..a'l
Harca. CHRVSLER - 37 a 620p;"·..:- 6 cíiiodros ,verticais

· ,ar .�!, );''f:..constar e eh.. SI algo... tive' oon_ro.,..Od.!
partida automátIoa - dotíi�o de . redlador e Instrumentos

· "ro o.
n ""'mento de todos _di' alg1lDllnt.._ol<> logal, I

de ountróle. . .. .

. '. ..'
.

'"

"0 no I�entepara ,er afixa: ..... o par1l" ii•• d. _i"'.
_ _.

lNFORMAÇOES: '-- �. O, B1lseh ,Ir. ..'

"ieado.' �,l �o .co'tume e pu. !l, ,,,,r. :.-.:....... choW' ao co

Alameda Ri.:. Br.nco - I - Ool"a Postal- 33 - Tel, 1388

. &,u������n��'_2�1947 ,:=;�ad�erro::;;d!a;oJ:
�

I DR ACHIU fS BAlSIHI
..�.-.-..�_,.-.-.-. x. ,._+---.......-:-.,'-.�••

',.. ii,

��.) Offcf'.. �lfIno Brag.w "ar do COltume e I.r.rAleado P" Dr. Affonso BaJsini I •

.

• 'D" J J
' ,

. til ._ 1leor.b4W CIvIL I. "::m,:,. Medico Especialis!.. em ADVOGADO .• r_o O r g e .' as p e r
� ..�_._���. "

' :

n '(��d�-�!�4 doenças de Crianças
• e da 'Péle I Rua Paraná. 31-A-Tel. 1436

!jd9bl�Àt. CUIll�nhia do GemárciO B Indnstria Aglo Pdcná ia �:D;:!�:�fro- E�;�v�:t�/ I BI.UMENAU

Acba:m:s' "d: AVISO" .

:;umelÍtos a ; a· 1.SP03ição dos Senhores Acionistas os do-, '.

'.:6 26 de set�;b:� �:f���o� art. 99� do decreto-lei D" 2627, I Dr� Fausto B�asn
. Rio do sul,.1 �e março de 1947

I Medico .

AUons Odebrecht
. .

I .

.

, ..
: ..
"
."-t

Diretor Gerente Ex-Diretor do Hcspítal Evan- Dr, fRANCISCO UDTTARDI
.' Isselllbep' ••a Ger I O d·

. • gelico deHansa.Humboldt. Â. D V o G A D o

P
. a r IDaria I Ex-Pediatra do Hospital Sta Escr't"

.

,.co a :�':.g!�:enle llc:m oonVld.�dos 00 aonhores Acloni'. Te,�oh. d e Fj�sehim
•

Te!. i,on�,rf.·1l'01:.r1{lN'.\l'ô'g'ru'.'l
lalizará DO. jcerem. assembleIa geral Ordll1SriB, que se-

..
,�L'., G do Dul) I RIO DO SUL.

.

'."TI'O
.

d "f'
.d at 12 de ,Abril de 1947, as 16 horas uo eSCf)'- E�'Oec'Wlzsta em Doenç,as de

·

. es II soe edad e Ri d
.' C' ------------.,.;..;;-

,'?linfe ord m d d,.e m o o Sul, obedecendo a Sf;O� ,. lanças.
..

J') _ eh o 1�. ".' �hlllC é..Geral, Clrurgb O P I
".onta.de; Juc���v:çao!lO balanço. geral, .demonstr8ção da frav<"" 4 leve""o (2', quad<al r. ao o Mayerle
<:0 c(illãe'lho flscal.

perdaa. rel8tor1O da dIretorIa e parecer r '

.. Medi�o a8sistente do

2") EI 'i 11
. i

! HOSPITAL StiNrA IZ,\BEL

3.)'-A
e ç o da dfrefor}a e do' conselho fiscal. ,L�'i.�. 4�tl.fredo Ifôss', Clinica Medica e das crean' '.

....

,

.... Bsunto8 de, intAresse social, I
'

.L ed"
..
_. ;. Rio .do Sul, I de março de 1947

--
.

ICO
.

.

ças, ptlr�os e operações -

i '_.
;:, ". '. Alfpns Odebrecht Diretor O t

I..!l ti<JS!'l vai St!l' IzabeJ
. RadlOdiagnosticos'

.i: ���J!-..-.-.__..-. ..

eren e ':)íP'eraço�s Ij -0- BLUMENAU -0-

' ...
'

..

. o ._. .-�-, CL1NICA GERiU

([uh Nautíco America
- I Z· Tabelli90 NOBREGA

.it]U:ti��lOA�:��cnte ficam convidados os ,Srs, Socios do Club Dr. Arão Rebello I Edifica0 da Prefeitura

,:�t�aotdlnari8� : �:!�ZB;?�p:�e��:e::uo da Assemoléia Geral Advon!:il....... I
" "or8., na séde BO I I .

o c"rrente mez.�. ",u"_ ["'!ÍP......, contracto. pro",,'

,�dem do dia: C.8 • para deHberarem sobre 8 segUlnte Esc. 1- _ 'l io
. raç�f)8. protestos de let"(1s

..

Compra a _vendada, Immoveta,
:, Eleiç90 de. Vice�Presidente,

Alamed J D >inCU ccnfissoes de di17ido elc, .

Ref()fma dos estatutos e

.' .

•..
.

Assuntos de int�rea8e'social.
.. e-....... .-a- .....

'
.. :

.

.. Iilumenau, 3 de março de 1947
I'

. Arno Odebrecht
. '

.
Dr Meu. til Pape,'

Secretario, - ..

CHnicage.rsl, Espe.,Ciall.sta 1em molestIaS da r arganta
llL'!rL. cuvidos e olhos.

Consultas: ; ti - i tis. e 15· 17 bs
,BLUMENAU . li.UA PIAUl" 2

.

.-.-J!-.--.:-.II!!I+-'�-!l--() o �- �-.-.-.-�-.-�-;'-.

"-.,:.

. .

--�
Causas C!vis, !l!)merciros, criminais
e trabalhIsta. -Cobranças e contra·
tos. - COD'_,tltl". 'não d'e Sociedades

Anôniffi 'lS etc; .

. /':';" .

O
.. :�eti ;R�D�() está falhando'?
"'. Le:v�.o ImedIatamente na oficina
.,

'RA'DIO-BLOHM'
�" . '0"'" e será prontamente atendido

"'-:
'. EqUIpamento.moderr:o de alta precisão, técniço

"

.

,
formada e diplomado em São Paulo

11, .-';.._A_fam_,8_da_'R_i_o_B_ra_nc_o�,1...:.,0 111';
':lI'�...- ........._""'..._... .. -----.... :II!
�, ,..',

....-...,--..,......�""-"",v·J'.....�-_...&_""_ .

...

'

,
,.. ...'

. . "" � JE__"""'.--.+-.-.

'�i"'......--=.f:-a�b"""r""'iC-a-.--d-e.-T-i-D�la-s__:�
':�

.' .. '

Blumenau L.da. .

. '"' Tl,ntas � Vernizes .. Material para EM eRA PA S ONDULADA S

" .
. Pinturas em Geral .

." Ent�ega na Hora .. ,

,. ,TJntas '-em bisnagas para artistas Casa do AmeR"icano S. A.
. BLUMENAU _ Sl'A, CATARINA I

--o Bt U M II a u -� ";

�....��.. .... ..� ....2 ......
N
..O.S&RS•.A..DD�I�.•VmmI.s5A.··.·_E.'u.S_E..R..V·.�I�R�.._ 4 &, n •.;; 2

roto AmAOOR (G.Stholz)
Competencia Profissional

RDa 15 de Novembro,
'

59b ; \

IT
." '.' .

1

para pro'nta entr�gB: - _

1 __ Conjunto completo pau a tl1brrC6jllO de 2.oop Kg.

de AMiDO em 24 horas,

gasolina
Marcar: _ BRlaOS & STRATTON.:.c.. 5 8 7 Bp. de 1 cmn�,

c(}ro veUcal - 4. t�IDp08 - reslfismeD�o 8 Ar; ' ..

Motores Semi-Olesel

Motores a

C i r u r g 'i ã
_

Q De n.ti s ta
Odonto ..ped.�I&il.\d _.O,entaduras
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'.'
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Rua 15 de Novembro.' 760- ]3LUMEN,··

rc;;d�M;;=n;;rL�l
{t Dormitórios,

.

ii
�É Solas de Jantar ��
11 . ..

.

.. õveis Estofaocs �
�

. Serviço beIII olerfeito. � '. bütí acabado \!
!� Granôe ..•. e5foqu� . ôe Topetes �
II

'. Ru Dr; Amadeu Luz, �1 fl
:;,c.,,�;�':.":;�.:'

••
6
••*.:��":;"••":';�. ''':;'

••-:��:;'''·ft··'''·���';���'
." .'

. ,'_-' .

-

..

'"

I··
, '.'

' ". ····1''C A' f [' ·C'·O<·M···' 'T"A ..
.. '.

,
'.

.
,:':/

.

,' :).;" ';
.

. /. .'
.. i.

.
. .út ..

' .'. ;,. .

,_. -

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

,,:':.1

Sernprefoi e cç!f1til'lua aser .

.

.

. '".

" ."
'

.

;0 Melhor
.........................s....---

.

__..;..;.+.�. x .-�.._.._,.;.- :

� ·

..�d"

GAL
Cal Concha - Cal de P,eâra - Cal escuta

tal " derretida
.

.
. .

.

-ú
f

:

..

'

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



E X'P E D I E N TE
Dil-d\·,ilo, Tel. 1436; lU�n _ Gerencia

10m! - Assiuaturas lU9íJ
Pubfíeídade, 10H));

,

5a1ota e &e.ei)UlIJ ;

Este é seu JORNALo

Modern!sslmo ilparelho de Luz
Ultra Violeta

Vacinação prevenu va das cri

anças contra a Coqueluche {qual
quer idade} e Difteria (a partir
de 10 mêses) sem reação alguma
Lia consultas; todos 0:;:(11;.dt-
no Edificio Peiter (em (1'131"ite
ao Hotel Vitoria), das 10,3(;
ás 12 e das 14.ao as 17 horas

,

�-.....�,.

·-·-·-·---.�.-.-'_4

Em Ponta Aguda; um Bangalow, edificado' num· terreno
com 30 metros de frente por 65 de fundos, sem marinha e' mari
rioha legalizado. Preço 40.000,00

Uma ótima casa situada na praia de Cabeçudas.
Vende-se ema chácara com casa de material e com todos per

l
...nces -- animais, etc.

'

1 terreno em Pauta Aguda, com 480 metros de fundos,
,! e 210 de Ireute cum 3 casas de madeira, e 1 'casa de

I
material todas alugadas. Pur

rre,ço
de ooastao '. Cr$

�O�
.

Um lote Urbano, com as seguintes dimensões;' 13 metros de
frente e com 33 metr JS de fundos.

I
Uma casa na rua 15 de Novembro.

,,1. EsOecialiJa.de.' So�lho Marc SI" b I Uma casa de madeira, com 1.200.000 ma, sendo 1.000 ma
u, a i o c I ainda rnato-, preço Cr$ 75.000.00. Situàdo neste município; : Rua

_-= � Bom Retiro: Divers.s Iotes, nas proximidades da Ia. Fabrica de
Tecidos Hering, '.'

Um terreno, com mts. de frente e 400 de fundos, C0m 3
casas, situado na Rua Floriano Peixoto (Bom Retiro), Preço:
Cr$ 130.000.00.

Uma casa com 4 lotes urbanos, situado na vila Vítor Konder.
4 CdS;�S situadas na Rua Minas Gerais. sendo: 2 alugadas

uma por Cr$ zSc.oo, outra por Cr$ 260,00 mensais.
Preço: C.r$ 75.000,00.:
2 casas menores, alugadas Cr$ 300.00. Preço de" ocasião

Cr$ .:10.000.00 sendo as casas de madeira e .com agua encanada,

Informações com o Sr. Helmut limermann, .Conetor
Legalizado, Rua 15 de Novembro 160':'Fone 1461

B1UMENAU

Socfedade Beorficiadora de
Madeiras Ltda,

VENDE-SE
, I

Atenção:
,

- A direção não se

responsabiliza por opiniões erni
tidas em ar tigcs assinados, mes
mo que seja com inieials. Ad
verte, tarnbern, que originals re
bidos e não àproveitaoos não
serão 'devolvidos. Outrosim o

serviço telegrafico: nada tem a

haver com a ol�1:ntação do jor
nal e somente. e reproduzido a

I

Iitulo.' infarmativo para 'nossos
eitores.

Telefone 1248 - Rua 7 de Setembro

fornecedores de Madeir as em Geral
Form Paulista. 1!!ncanton�iras de Qualquer Espêcie

. A linhamenio, ele. etc.

(Matriz. em Florianópolis)
Títulos Declaratorlos � Naturalizações

. Encan:eg�_se de quaisquer assuntos junto ás repar
tlçõe� "públicas dtl Blumeuau, Florianópolis, Rio de
Janeiro, São Paulo e Porto Alegre.

AssÍstenda' técnica d.e conhecidos advogados:- Abso
luta Sf>&,Ul'illlça e rapidez, asseguradas por tre" uuos
de funelOnamento.

Preços módicos-Consultas sem com promlsso. ·I-l�
,

.

�.
,

IEscritóriO para o VALE DO IT;UAI': l'ADVOGADOS:
,

Rua 1{j de Novembro it· 415- 20 andar sala 1 -

(Bllos d'l CIPIlIlLl _:_ Blumenau ,. ., n, Max Tavares d'lmaf'al, II,'�;;;;;;; iiiiiiiiiii;;;;;;Eiiiii.in_d.e_..lõiieiUiçiãiii0__t_e_leiiiilg_r;;a_t_i_c;;;O_-__I_N_.T;;;;;E_RõliiftHi!iiii_iiõmi_'!
Dr. IrUmr tiais Ini

_

Escritório: Rua Bom Retiro nr, 2. I' andar, sala 15.

arte1f�I�:nvo��!!ioS "Arlex" S. Q. !'..i11 2VNiiiiiiE_:_l;.Fiiiiiijl_C_IO;;;;;;;;;;;;F_'�iiiiiõ\niiiiii�_:Tiiiiii�;U1�_o_.�_::iiiiii�.A,_R_I_NiiiiiiEiiiiiiNiiiiiiSiiiiii'E__iAiiiiiiiiõliiiiiiiêl."
ASSEMBLEIA OEUAL OROlNARIA

,

De coutormtuaue com o artigo 5, capüufo V dos es
tatutos da Fabrrca de Artslatos Texus "Artex" S. A são
COl�VO(l8dOS .os Sra. Acionista � a comparecerem no eserí
iõrto da SLcledade, situ a sua Progresso n: 15Ó, barrro Gi.lr
ela. n.f'stu cidade. de Hlumenau, no dia 29 de março de
194!. ás Quatorze (14) horas, pIH'a. Assembléia G ral ordi-
llana, que obedecerá a seguinte.

'

, ORDEM DO DIA
1) AI}re�ent8ção, discussão e aprovação de a'i!anço e

demú,lS .,COOt,8S, r�18tivaS,ao ano sueltd de 19:16, 61Parecer do Conselho Ftseal;
.

2} Eleição do Ccnselho fiscal para o ano social de
1947.

3} Eleição do Diretor.
4) Outros assuntos de ioterr.sse finelal.

. Blumeaau,�' de HlHrço de 1947
(a) .T. B: Za.drozoy - Diretor

Ela

Hemorroidas
Varizes (veias dilatadas)
e úlceras das pernas, sua

e sem dor

Dr.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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.... [murê� lnlústrial Garcia S/A ...

Blumeneu S. Catarina

,Relatório da Diretoria

Senllóres lei 01 I
Fabriçação-Matéria Prima e Despesas

.

.'
.....

O s as : Estampilhas Mercantis e Sejas Diversos

Temos o pràzer' .de apresentar o Balanço Geral realizado Impostos Diversos

,,,m. 3 I de dezembro <le 1946, com a respectiva demonstração da Descontos

Lonta de Lucros e Perdas, cujas cifras exprimem com clareza a Comissões

· cituaçãove o progresso desta socidade, dispensando mesmo qual- Abono Alimentar e Asslstencia Operária

quer coméntârío, entretanto,
; permanecemos à disposição dcs in- Diretor ia, Conselho Fiscal e Assessor Jurídico

teressadoa pata oa esclar cimelltos qu�
.

se tornarem necessários. Contribuiç.ão IAPT. LBA, SENAI e SESl'

.

Edwin A. Hauer - Diretor Presidente Ordenados, Salários e Despesas CIPes50al
.

Ernesto Stodíeok Junior --"' Direcor Gerente Seguros Gerais

EriCh Gaertner -:- Diretor Sub Gerente Bernfeitorias

Oouserç;'lçãoe Conçertos
Diversas Despesas
Corpo de Bombeiros CtDfSpesas
Despesas de AutomoveI e Viagens
Telegramas e Telefones

Juros S[Debentures
Material de Expediente
Sinistros a Liquidar
Contas Correntes
Fundo de Depreciação e Substituição
Deprecia ções .

Gerais

Fundos de Reserva

Lucros em Suspenso
Dividendos

Demonstração da conta "LUCROS E (,RU.lEIRO

PERDAS" referente ao Balanço Ge
rai realizado em 31 de dez. de 1946

DÉBITO

Prefiram a tarh'lha f'aoncáda

pelo "'OIIHO JOItllYUE

CI D ADf BllI.enID, 7 de

MIRCO de 1941de21.304.778,00
373·953,20

.c.l I3.722,�0

54°200,40
28384,20
344.094.80
85.350;00
106.015.:-0
452.917.20
216.132.60
43'425,10
76.123.80
58,107,30
8981'9°
37.203.7°
7· 133.80
40•000,00

26800,20
4:302,80

2.282.100,10

1.356. I 92,30
74480,9°

2.164.855.10
424.001,00

3'375'000,00

35 544.856,20

81uD1Cíl8U

Prudencia Capitalização
Amortização de 30 de fevereiro de 1947

No Sorteio de Amortização realizado na séde da CompanhIa com

a asaistenéia do Fiscal Federal, na presença de portadores
dE> titulas e do publico. foram as seguintes

Combinações Soteadas:

P L A N O nA»

NOV KTD CQS PLOi
.. VVS CLAj MLZ YTDj

BALANC_O .' GERAL realtzado em

31 de dezembro de 1946

A T I V O

35488.036,30
24.554,00
32.165,9°

_35)4��85��

Imobilizado e Estavel:

IrnÓveil
· l',!faqninillmo
Instalações
ConlJtruçõea
�J6vei8 eUterisilios
'}eículos e Semoventes

Colllpra de Máquinas

·

Disponivel,
r-" .......
a

, aixa '4!!!!W4II!!lB
2áncos

3�4.353040
Ç\�' (>:ç"34 7° 1040
\ I ::>04 4°0,00
"_1.667.034,30

221.5°0,00
131.7°0,00

8.073.867,5°

P L A N O ((B»
Do 1.0 a" 6�0 Do 7.0 ao 12.0

YI20 Tl2 OQ18
PX5 LZ20 un

lf36 IS9 XZ3

JS 11 8131 VR14'
Total:

CRÉDITO
Vintem Poupado - Vintem Ganho

--.� :..� 522.991,10

3 454.171.20 3,977.162,5° Fornecimentos e Vendas

Recuperação Vila Operaria
luros Dlversos

-

Realízavelá Curt(!) e

a Longo prazo:
Titulos a Receber
Devedotés Diversos

T'aneo ·do Bra.il S.A. CIDep.
Comp,

Certífícado de Equipamento
�{ercadorlas em" Fabricação

e Prontas
...lmoxarâfado Geral

,;-ções, Apólice. e Bcnus

Conta d�· Compensaç�'):
1, ções Cautionadas
:1: uudição CIModeIGII

3 121.012,00
.

1.614402,20 Blumenau, 31 de dezembro de i946
Empresa Innustrial Garcia S. A.

Edwir, A. Hauer - Diretor Presidente

Ernesto Stodieck Junior . - Diretor Gerente

Erich Gaertcer - Diretor Sub-Gerente

Acrisio Moreira da Costa - Contador (DipI. Reg. no

DEC u.o 37.16&)

964.9°8,50
437.784,10

ass.)

7·749,Ç,r6,60
5.026.78130
1407.630.30 20.382.435,00 ���

�
Parecer do Conselho Fiscal

S·EJA qual Iór o sistema de arquiva
I... mento necessário em seu escritório,
lembre-se de que existe um arquivo

Fiel para suprir. eficientemente essa

necessidade. Modelos para todos os for

matos d<: pastas ou fichas, As gavetas

correm livremente, mesmo quando in

teiramente lotadas. Como guardas efi

cientes e disciplinados. os arquivos Fiel

zelarão pela boa ordem dos documen

tos e papeis do seu escritório.

r� rBlI
I��'

60.000,00
5°·000,OU

Oeclaramoiõ que verificamos ° Balr nço e a Demonstração
da Conta de Lucres e Perdas, encerrados em 3 I de dezembro de

1946, bem como todos os documentos e livros respectivos, ha

vendo constatado estarem certos e em perfeita ordem, pelo que
somos de parecer devem ser aprovados em Assembléia.

Blurnenau, I4 de fevereiro de 1947
Ad6"ifo \Vollstein
Marcos Hoeschl

.

Alfredo Campos

110000.00

_�.•
I 7 3_!_4_3�Total;

PASSIVO

Não. Exigivel
Capital

.
Tundo déR�erva
L'uudos de Depreciação e

Substituições
Fundo. de Retenção Legal 1945146
Fundo de Assistencia Social CASA DO AMERICANO S/A·

MERG ADO DE A UTO MóVEIS

22.500.000,00
7.481980,80

5.551•887.30
1.286·544,60

8.26330 36.828.676,00

Exigive! a curto e alongo
prazo :

Tjtulos a Pagar
'
.. edores Diversos

Empréstimos por Debentures
Debentures Sorteadas
Dividendos a Pagar

340·s08,70.
2.937.994.00
Boo.ooc.oo
201.000,00

3.375.000,00

e Perdas

Convocação de Assembléia Geral Drdiuãria
�

ã

Pelo presente, ficam convidados os Senhores Acionistas

para comparecerem à Assembléia Geral Ordinária, a realizar�s�
no dia 3 I de março do corrente 'i '10, ás 15 horas, nos escritórios

desta Soeie�ade, em Blu:nenau, á rua 15 de Novembro no. 487,

com a segumte i
'ORDEM DO DIA

l°. - Aprovação de Balanço, Demonstração de Lucros

. e Contas do exercício de 1.946;
2Q• - Eleição do Conselho Fiscal;

30. '-, Assuntos de interesse social.

Blumenau, 20 de fevereiro de 1.947 .

.

Blumenau, 3I de dezembro de 1946; Alfredo Freshel-Diretor Presidente

Emp�esa Industrial Garcia S A. Reproduzido por ter saido com incorreções.
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Proclama a Argentina os Seus

Erich Gaertner - .D;retor Sub-Gerente U "..,.. tnslala"'iies
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Jf..re "li! An'ta-rll·ca
Acrislo Moreira da Costa � Contador (Dipl. Reg.
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DEC n.o 37.168)
-' este .Jorn�l. '

Irligos Elélrl�os. BUENOS AIRES, 6 (C. B.l � \ de 1904. Acrescentc::u o ehan"
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. )(�ar;'alf·êxptfrtel1cias com 4. _.p_ ü·��� t E 5 PI N H A S, ETC. ?bservatorio argentino na" :...,.

i..íomb� atômica"
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Aliviada em Poucos Minutos

� Em ·P.oucos minutos a. nova. receita

_ Mendaco - comeca a circlllar no

sangue, a.1iviando os acessos e 08 ataques

dR..asma. ou bronquite .. Em pouco t.empo

é possiveI dormir bem. respimndQ
livre e

facilmente. Mendaco alivia-o. mesmo

que o mal Beja antigo, porque diB_BU]YC c

TBmOVe o mucn6 que: obstrt1c n.s \')as res

pii'at6riaBt min:l!ldo a sua energia. ft"!Tui
nando sua saudei fazeuljo-o sentIr-se

prem..turamentevelho.
Mendaco tcm tido

tanto t�to llue Be Qferece com a �arantia

de dar RO paciente rC$piTu�ITo livre e fácil

ra.pidamente e completo. alívio do sofri

mento. da asma em poucos dins. PeçfL

Men.daco, hoje me-emo. cm· f]ualqucr

faTmácin. A nossa gnl'antja é n sua maior

proteção. C
Me itdaco A:���rnC;,m
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Contai de Resultado Pendente
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Lucros em Suspêuso
·
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Contas de Compensaçã&:
Caução da Dirétorla
MarCenária C{Modelol

DISTRIBUIDORES,

para os Estados do Paraná e Santa Catarina

Prosdocimo & Cia Ltda.
. Joioviie - CURITISJI - Blumenau

60.000,00
5°.000,00 i IO.OOO,oó

direitos 50"

2W

Lavando-se com o suba" '
.. :.,:

.

"VIRGEM f�SP F�CI ÂI�I DA DE'J

elA. WfTZEt INDUSTRIAL JOINV!lLE Ragi_ trada.)

pDupa-se tempo e aborrecimento
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----------
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Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC


