
NOVA YORK. z4 (Ci3) Fe,' estllbelecWb novo recor de

vell cHfll11B IlIi trbVt·��i8 iH'ft'8 de L<l8 Angeles ao aerodru

mo LI1. Gua rdta' O feilo coube ao pHotoHcrobata Pau' M�/I.

i tz. que p,,'rcurreu R difllancia de ,3�265 qullometws em 6,

horas 7 mlm.tos e 5 segundos Ci.-tsegulndo uma velo�lda[h
noruriti de 761 quillJlUt:lrús.

'

O )'Pcur 1e un'erlor, 31'25' inferior pertencia ao eoron«!

! Hm��IC_nnb J�_Ck JlI.fler.__ . .. ,_,_!--.
';

IW i I h e I m S I a e d e I e

Re�i8tru,mos,
cem �6t�sr,oç,ão'l

NA.o qU,eremus
,finaUzaf'es

li floticia tlu ddoriplelllO, por te regtatro
..

sesn ex.lstld�;:
r e e eute tlet:oacho ue B!'. Mi· também. á", IMPRESA 1.'1

ui t-o da JU�l'ÇIi do pe.ndo I TERMEOIARlA DE: M. L, /Pt

d�� �aturs]lz:lçàll' dll sr. W,- HAUJO". na passou do seu

u.eim Staeúde, um dlls sóctos repre8enttlnl� nesta cldadn. (,

«Cidade de 8l.umenãU»' Ia impnrt.-l!lte
• fABRICA tuivogado ur. Ayrss Gonça!:

fh1Vido a et annono de ser- .sTAEDELE & elA.", ae 11llU- ves, es n088aS fe�!ci sções. E

1 A's 3 moçus que no sáha- viço de três o erancs d1:l1:' pova-N,nte, grallde pruuuteru que a eBSli utibsslrus Orgf�
do, 8 347, á nutuahu aChfi' 00'"888 oficinas (? '. f'-mos n� de arttgl)S ruetlilÚfgicuS uesie mzaçAo coube a tareta d

é
ram lima Caneta I1ntPlrH D8 brigados ,1:1, itltel"fldllJ,n'l' ale. munrc.p-o. preparar e acompanhar, at

erntrflôli da fi rma RU[)UFHd ·fl.ularida le DR circulação des- O sr Wi h"lm S IH dele, com de�pllcho fin.s!. a naturaliza

K,�,NDER., pede,se fl f, "or de t11. folha de modo li ihlisf!1zer quem �os congratultUfiUd por Çàv do sr..WUbe� sttie�ele.,
éutrega-l 1 fUi dltu fmud, que os pedldns ne publíoaçã» em-

'

, f to é llatUrtil da Ale- üraças 8. eUclêoma 1e seus

seráu gretl!icadap. pr azada do comê, cio e íu- ��::ha.':t Â�h -se, en·ret�nt1). etlrvtço8'j ,1'eSu,Ullnte do. 1M·
O Rume do proprietário d�f:){r'18' Voltlir'eml:ll:', porem' i�dic8do no Brfl�i I, l'>q li leu· balho de seus escrllórlos e

e tá gravá�o na caneta. ne .te8 próxlmop di,as á regu. I 1l8U\uidu fnmillb e COD- advugados t:'ID BlumenaU, �IO-
h r,dufh� e. desde já, rediui"s q�i�:�dll uma pllSIÇão de n'fiJ rÍtlI!ópulis e Rio de JaneIro. '

li C S um�irEl l)ô, von'sde destaque ua s. ciedl:l,de local roi possivel obter, naS.s 8n(l,

d"a nossos 8ssit:lt!1te.s. )lel'- S b,. _ e qut' (m brevt', na o despacho Unsl n o prazo

dnando n'iS a bnorm1iJidude oca:Hlo;:'d� en!�pga tlu l:e'.líe- mínimo de oito meses. CLn�8-
Vt'f,{ICiJ,lh. lO de naturulizelÇão 00 �r_ dos da data da �nt:8d8. o

fotllTIDlimOlS, IJlUds, Que li WilhellJl Sttledt:le, lIet-h cida- processo no miQ.lsterlo ds

upicH. peSMH& ,eu orizadu a dt' se" ht-á prE:'f.l'sda uma Justiça.· •

i
proceder cobrança de !lS- �igl1if1C�tlVB bUllll:ml,gem. por D!il'em09, em data proXA�a.
sioatufas e anuncios � o sr p:Hte de seus iOUlIJeNS emi- Uma ampla reportagem I!O re

Procóp!'o Teles, ;'lue se fi cba" gos e admlradore&, COlltlttl,U-I(J
desenVOlvimento dO� ser

munido das credeDcia S De- do dFl uma ch!lrr8sctida tID vlçvs da "lntermediá�ia • aqui

ces&arisp. local a ser esclllbtdo. e no EBJodo.

BA,TERIAS fORD
ÀS mais afamadas.

De�de Cr s 225lPOO
CASA 00 AmERlfRflO 5� A.

Mercado de tiMtomõweis
.

BLUMENAU
�UJSSfl m1l�S" (' SERYIR

.� .

; SÃO PAULO.: �6 - 0, ge
J).era!_Eucl�d"'s Fi/:4ueireú(J91Je O·, PSD e e sr.. ademar
l� nIi t-pgurdú pára Sâó Paulo
eom,H emissnjo da UDN pfira ' 'de Barros
tatu rio 8('0<,,10 com o .H.
Aiien �r rie � jbr;,{L�. tel egl'a
frni tiu �r.,OhvIIJ M'oIig!ibdrr,�,
dando pDI' eucer a lu a SUllI

mll'silo CO[l8IilÜii!w<J ,8er�im
pussível qUlliquel" eritendí�eê
to efltN� os IHif'ni6t1:!8' e 110-
rne,ltts de Ad,ma!'; d0 B( lrd3.

)? (CB) -: :DivuIg:;-"e
que ó sr ;I-�ug'l Campos de
putado do PSD:' eonvid(lU (,

sr. A'.#t'war de: Barros �),l:il'8
um jantar intimo duranfe.; o

nual &eriam ,dj8CUtid08 Ímpor
tadtl!s p:'oblemas polHicos.,

tiros defllzil!
êlodo �esllllmano pesto em prálita em Brusque por soldadus empenhados na c31110ra �e

010_ "oragido --11 população, brusquense encDnlra�se profundamente revoltada com a o�orrelcla
S('gl1nda�f1jlnL dia 1 r, fuieaçaJo COrl.ll) um »niu;aL rrOdavia, quando Se IDl'tia I.'ll... enCH',ficas era. extrema- cidade, sobressaltando a população. Af�Dal, tratava.s6

selvagem: a lir'(I,�'d6 ílI�,Il) por soldados do destOica, l�ente violénto. TlOha, ao que Se sabe, verdadeira (lge. d-e um demente e llma pOEBoa nesse estado provoca
wento poliCIal de 'Brusque, um infeliz demente qu\� se rÍsa por soldadoM da policia jmtIficadcs receioa,

.

evadil:a d�t cadêll:t da,9u�lh viz.inha eldi1dl:l.' ,"',' Cunstá, Olesmo" que por diverdaa vezes se "cspa- Todavia, pe"soas que f'ncontraram, com o f?ragldo
, Ato tão ,deshurnano ocorreu nêste ano de 1947, lb.Oll" C0m ot;UlantE:'ndore8 dd (,idem, pondo�o8 a1;lcol'rcr... afirmam quo este &e encontrava calmo e ped_Ira-lhes

em pleno, século XX, como a demOD':ltral· que 01:-\ hc:. Pvssuia, cartaz de vale��ã? e, por tudo issol era tem :do que não tiv03s8em o ment"!r receio, pois que queru", �"!

Ine[l:>.',de,a,g,ora.poti�u,em ',O,S mes,mo,H il.1J:ltin"t<.,L� brLlt,�iS fi. roH�(ntad) peloR po"hCla�"1" qu,'e s��lam de sua end, iO-\UaS, "v�sit�r �,l.n .?sPJsa, que
se encontra.v�

trabalhau'f-
dOH te�p08 maIS remotos, em qae Gil dO'ldo,", eram Jul �lOraI:W:í por e1l'8 e "trata,vam-no prudeutemente .. , do na iabnl..'a ..

,

gad?s Cl'la:�i'a8 �obsuidas de demonto e condena.dos â� A Fug,ª '

'

.. Acaçada
penas, pena8" ��ls,trtste> Não

> baBt!{�;�m eRses mllhare� , A Íllga de Eg'dio .ttl[fi !]J�iB dl�.
", �ti�raoho do que O" 'l501dados. entretanto, Jogo s8,lram em prc-fssgui-

:1e" anpS pala, çkmlDar clt.D!p�eta�eDW aquele- de espetacular. A cadela de BnHque e (�Hnp:)i:lt� de ção de Egídio. Tão logo lhe puzeram·8. vjsita em, ci-iu-tllltos e a, capa da" clvlllzaçao que us�o-lcubicutOA gradeados qU9 dão para um cl\rredot'. Este ma. diRparam 8�'lS' fuzíR. atingindo.o P?r'tres velle8-

��1 ve'u e, .t,áu fragl,l", que rebenta ll'-1 menor

\:IP,. 'lrtUnIda.! por sua. vez, t�m, 11m,
a única porta, tanibem gr:ad0aria Embora gl'avem-mte ferido, Egídio contln;aava ofere-

." ",' "
.

e b<lstante reSlsr.ento, que \al ter a Gala onde se aluo cen!Io re�llBtenCla e nioguem /Je atrevia apro:gimar-se
.

,.A odIOsa
,i
ccorrenCla dti B,ruõque at!'lsta is�o e o I jum os praças.

.

rlell:1. Um lage,.no, no obstante, conseguiu laça-lo, e la
ll1thtu:;u iUf,'tecFl�!'). ae encontra aq purtas da ,mo�,te, �pm í Me&IllO e�capa ...do di.) C11 bíClllo, após ter p\3rfnrad·) duzi�lo á impotencia. AR· peripedas d:��sa ca�Qc�, hú
fi'ell eorpo t'):tú", . fnral0 ", a b tia, dtlP01" l.de.- J�r a parede, como () fêz, F1gldlO jam!titl podería gll ohal' mana dão as mais doloro�as e tiveram o dom de; l'�,�pl ..�id(l caçado (e e1Jte ,mesalO o te_f:'illo) uma .f�l'a 'l' rua. POí8 que a port':\, grad�atla anular:a qua - tal' profundamente a população' bru.squense, <lri,e, se

quer tentallva que fiz91!lse D9i<SG sefi.tidJ. mostra iodignda Go:na o :sucedid?- , ,:c, •

Entremellte8, á
'

fuga de' Egí,{1O para o c ,nedor Finalmentl'. rltpoís de manIetado. o d�m�nte tal
criara l,lm problema sério para os poltcialt'1, qUI:) reC,Bla- eonduzldo para (1 Hospital e a.li snbmetido á Cf uaiante'
vam entrar ali para 18conduz -lu b eeLi. interveção cirúrgica. Não foiposíilivel' ,snestezla-Ib 8

N:àssé ínterim, a porta do l:orre\ior, p�;r um hlmenta: teve dt1 suportar a operação acordado Uma das bâlas
v1;)j"Jeilúuido" foi ,d�lxada aLe.rta ... : .

' ,quo lhe tinha btingido uma das nâdegas, por traz, em
E, para corrigI t' o desc'ttuio fOI das�ac('ldo uu) pra-' tH:lJ;ltido ascendente. atravEs�ara"lhe a região ilíaCh elo-

pala gaardar a pm·t� d� nu, de ,fUZll emba'ado , .. ra sair em cima, no ventre', depois de perfurar diversos
QU1ndo Egldlo, 1�a18 tar lB, verIfiCOU qua a porta Íntestln'Js, que tiveram de ser eOlSturfidos. '. .:

gr,,:deada estava de.saf�rroll:ia,la, escapou para, a, sala 6 Alelll desses ferimentos, Egidio ainda se enoontra
dali pal·a a rua, ludibrIando o praç1\ destacado para cor- com um dos hraco8 esfacelado' por, uma bal�, sn,quan.-

. ," . .

, 1-" ,"
rlgtr o e&queClm::m�o,"

',. A ,to que outra. lhe atraveSSOl1 uma das mlo$;c Seu eatitl.

Quero, apen,as, ver mlnh a
. esposai doe .çóDsiderado graviesimo, restando poucas esperem ..

,.d notic'a da fuga ide l'g;dio circu:ou célere pela ças de salvação.

aram o

:!<'.':j � ,."."Y ��
�

,

Castro· dlves
COrnf rn, rou-se, ôntem, ern todo o Brasil' o centená�

'rio no nascim ento de Castro Alves, o '.
poeta dos escra

vos ". como é denominado e, cujas obras, de cunho sócia
listas, constituem acervo doa mais valiosos que possuimos
tll, terreno da literatura,

Nascido eir; 1847, Castro Alves iniciou nua r-arre'ra
literária com apenâs t 7 anos de idade. Embora falecido
no verdor Ih e cistencia, com 24 anos apenas. o .rnorta l va
te, le�ou á posteridade obras quI') rl.í::em' da sua 1tltel'gencia
previlegiada' de seu amor á liberJade e à ter+a em que
nasceu.

A denominação de " poeta dos escravos " lhe toi con

ferida pelo ardor com que se bateu pela abolição da es-

,

cravatura no Brasil, servindo-se de, sua poderosa imagina
ção para dizer, em versos t" em pros r, dr) sofrimento dos nt'

gws. Destaram-s6. entre suas obras, Espumas F'/utuanles,
vers s O PU(ma dos Escraoos, imcompleto c o drama Gonz
aga'

------��----------�------------

BOLAS DE J:ENIS
"0 U N L O, P"

lJr()sdocimo "&"··-;ia Ltria_
Rua J5 de, Novembro, 687

l$lumell'tu

Sftspensa'
CU de

a,eXllurta ..

tecidos

lJein ...Hr.. 1

avulao

01" Ho,o"
Or' nó.ou
Cr' (l,4n

RIO. 14 {CB) - Um ppdi(!o
de aUlOrizbçãf) parti expor.
tur tecidos, enviado ao pr e

síuente da. Republica, teve '".
ijl gutnte despacho: « Por de

chão do governo, tomada E'ID:

reunil10 ministerIal, está eu!

oense a exportaç§.o de tecl-

doeJ

por761 Klms.

demente a

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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elA. Sociedade Beneficiadora
Madeiras Ljda•

Indu�lria e CO.mereio
EmUio .•rause S.II.

&
Rua 15:oe: N(.v e'l1b•. 58$;" B

_

f > tU(11enau
.

-,' ',:c.i,
õ] '" .:. -�. -; •

�IXAMES DE URINA· i�p "
_.. -

� .

'

di al:""
"1'8008 t f "

. S leI!' \I'lssucar e albUllllna)
,

01' e:e [monto, que Itattvo compl-eto com dosao-em
-u • OS ato.. acido urico ' ,

'"

-'8 de � 'u- • urea etc. I lfXAMES DE FEZES' completo, pesquiza de amebas flageladce
'o y,,1'Inos (matodos de en

. . .� ,

" .�-

�XAME DE SANG .TlC.l,Ueclme!1to) digestão: �arlle, vegetaIs; pe�qUlzaB de puz,' sangue oculto etc

, s, LUES ( 'r'li _

UE., �, .R1A=-zPesqmza de BematozoarlO de Lav!'l�'aJl; formas agudas e 'eroní-
SII s)'-reaçao de Ka� '. O

�

d Vid I D
"

• hemoglobina. éonta em d "-":'1'1 e, Me;necke etc, T IF : reaçao e I �. ,
oRagam De: glicose, acido mi

•• de coagulação e ue S�D ,e, glob �,ve�melhos e hraucos , Formula Leu!::oCltaIla, Hemograma de Shiling. Tem
,

pe:rmatozoides etc t.;:na. Curva gl�ce�ll CR,
-

EXAME DE SECREÇAO: PeBqU�z'!l de germ�ll8 (Gono.�

Cl.trQB germe
' " rio omo�a8 vagIna1S, ,ete. EXAME DE ESCARRO: Pesquisa de bacilo de Koch e

rioscopioo ::�;ne:m�o�os �c., EXAME DO 'LIQUIDO CEREBRO:-ESPINHAL: 'Exame citobae-

• 8 álcool ; aeid
o � a n. andy, Nonnr; Appelt, étc. EXA'ME DO MU CO NASAL: pesquiza de 'baci

a acífio Iatíc
o ��s18t�nteE (Ha1i!�enJ etc. " EXAME DE SUCO GASTRICO: Exame completo, dos-rgem

, ,R ULCE�;.�l(l�Z�:re. e comb�nada em HBI'·-.Pssquizas .de sangue, oculto, piocitos, hemáceas, EXAME

() Labóratori TI. rmcros�ópla em campo escuro; pesqmza de espn'úchetas 'I'reponema Palida (sifihs).
. ,�s� aehaznstalado para fazer cultura de quoq'l!-eT/lerm.e't!,e auto VQcirws

.

pedido dos ,S.I$. Médicos fazemos eolheta, de mattll.al a domicilio

'!).-�"""II- . ,Fo.r-ne(]e�o.s laminas e recipientesgTut .uiamente
.. .�-�-��.;:;_�.x .. .• • • se ..... w .....- X. .. .. �.... • 18 ..:..

I

Belissimós Terrenos
. Vendetn-se
Parte qleles c�m : frente o Hlo ItajdÍ.

Tamanhos de 700, 800,.,-: s.OOi.' l;OtlO' e 1,600
lrados.

?COJ08j Cr$

(!Em Organização)

de

Aviso aos Subscritores

Assembléia Geral de Consti
tuição

Telefone 1248 - Ruo 1 de Setembro

fornecedores de Madeiras em Geral

Forro Paulista, Encanloneíras de QUlllquer Espêcie
Alinhamento, ele. etc .

São convidados os sra. subscri
tores de ações da sociedade
anônima e Industria e Comercio
Emilio Krause S.A.», em orga- II�:!a�;o'd�ar;a��o r��nir���7' �� II EsaeciaIHade:.- Soalho Marca Strobel '

10 horas. na localidade de No- 11. --iiiiiiii----.-:----;;;;;;;;;---�----;;
va-Bremen, municipio de Ibira
ma, no escritorio da antisra fir ._._...-�_�.-•.-.---.
ma individual Emilio Krause, A I De, O
a-fim-de, em Assembléla Gerai. Dr. nga � _e se an

deliberarem sôbre o laudo dos Medico..
peritos de avaliação dos bens, I Doenças de Senhoras·- Clrurgía
cousas e direitos, que deVetãO\

Partos
entrar para a formação do capi- Consultas das 8 as [J ,30

tal social e sôbre a constituição e das 14 as 17

da sociedade. Rua 15 de novembro junto
ao Hotel Elite

Residencia
Rua Paraíba No 8

Telefone 1288

"CIDADE OE· BLUMEHAU"

9 000.00, iO:OÓÓ;OO; 11 000.00,
16·000.00 ea'dá; um.

'. Informações com o 'P��P�i;t�'rio, sr. Àug.
Itoupava Sêca, â Rua -AGre '�AnHg:O C arnpo de

o Arauro das aBPira�ões do Vale
do Ilajai .

. :-:- FUNDADO EM 192� -

Diretor-Respcueavr-],
.

.. DI". Achile s Bc:dslni
Diretor-Proprietarioj ,

e Dr. Afonso Balsinl
Redação e Admistração

.

RU.!" 4 DE FEVEREIRO Enima Krause

Nova- Bremen (Ibírama), 18 de
fevereiro de 1947.

Telefone p ovisorio 1063
12000.00,

Th. J. Fey
Viação". .'

',,-CIo MI ........-a-...€-II-'{

E X P E. OJ E N T E�------'--------=
Dirrlção, Tel.

14.<3..6.'
10��) - Gerencía I 1'0d'l·cador'

1099 '7 Assinaturas, 1099
.. Publicidade, 10�f).

!;. ..�--;:::r• .!'�:" ••·*.� ..""u��,..••••..• .. • ..",..,: -."........... '�.... ;

fi.
.

. , __ " <.,.,.,. O'''''=<>''='j

�
.

Casa do Móvei,s ROS8mark Ltda. !l
lª Dormitõrfofr:" II
� Salas· de Jantar n
i� '" 6veis Estofaocs :�

11 Serviço bem
'

�erfeito. e bem acabado g
f. 6ranal'· estoque I)e Topetes. �

�. Ru� Dr. A�deu Luz,. U 11
C�.·�·�·��i'_��If·�It�� �••� ...�:;:;.:.:=t'�� ..�

,
.

. .:,._�:
. -

':� -. -','
. \

-IProfissional IVend::l avulsa,:-" Dias uteis, Cr$
0,40 - Alrazadbs, Cr $ 0.50.
Assinaturas; - An", ,Cr.' $: 60,00

Semestre:., :- Cr � 00,00
.

Dr. fRANCISCO mniARDI,Dr. Fausto Bt'8Sil
Medico ÁPVO.GADO

At<;nção: - A direção não se

r�sponsabiliza por opiniões emi
ftdas em artigos assinado:;, IDes
mo que seja eom iniciais. Ad

v�rle, lambem, que originais 1e

bldos e não aproveítaaos não
serão devolvidos. Ou1rosim o

serviço telegrafico nada I�m a

haver com a OI ientaçào do im
�al e somente é reproduzido a

htulo informativo D.ara nossos
eitores.

.

Escritõrio: Praça Nerêu Ramo�, 8!J
Tel.21 • Res.i.d. Hotel· PONTO CHlC

RIO DO SUL

Ex-Diretor do Hcspital Evan

gelico de Hansa.Humboldt.
Ex-Pediatra do Hospital Stci,

Teresinha de Erechim
..

..' (R. G do Sul)
Ill:TJeciálista em Doenças de' O r.

Cianças
CHojc �Geral Cirurgia -

Travessa 4 fevereíro (2a. quadra)

Paulo Mayerle
MeJI�o assistente do

HOSPITAL SANrA IZABEL
CUnlca Medica e das crean

ças, partos e operações -

RadiodiagnosUcos
- 0- BLUMfNAU -0-Dr. Affonso 8alsini

Medico Especialist.. em
doenças de Crianças

e da Pele

.

"

VENDE-SE
, 'Em Ponta Àguda: um.Banga]ow, - edificado num terreno' .-.-t!-f!-jl-,.-._.-

" ..-.

com 39 metros de frent� por 65 de" funçlos; sem marinha e mari-
riohá legaliia�o. Preço 40.009,o0 ,',

-

Uma ótima Casa situada na praia de Cabeçudas.
Vende�se t:ma chácara com casa. de lllaterlal e corn todt s per Faço saber que prete!:dem .;a-

, nces __ animais, etc.
. '.,. s�ar.se: BrandiDO Phçlipps e Paula

•

.1 terreno em Ponta Aguda,: com 4iiO metros de fundos Schork.

e :!10 às frente, com 3 cahs de mad('ira. e 1 caaà àe .

Ele, natural deste Estado,

mat�ri81 todáB alugadas. por rreço de ocasião
__ Cr$ i

�âscido aos !s. de. julhQ Rua Paraná. 31·A- leI. 1436 .

90.0:,°.00. .

.

. Ide. !?28,c6mercIarlO. solteIro, do- Dr. Arão Rebello BI UMENAU
'!Im lote Urbano, com ,as -seguintes., mmensões:

..
1.3 metros de r mlClhado e residente .nésta dda-

•

frente e C0ni33 metns de fundos;;. .

" ..
. de, filho· de Guilherme Pheiipps Advogado ., ... ...........-... .. .. .. .,

Uma casa na rua IS de Novembro�
_

e de D.. Rosa We[em. Esc' 'i io •

,

Uma. casa de tn�deira. com 1.200.000 m2,< sendo, 1.0oom2
.

Ela, natural deste
1-. Este a o seu JORNáL

alnda mato, preço Cr$ 75.000.00. Situado 'neste município. 'Rua Estado, nascida aos 29 de

I
A lamed. 1 Ó >tnco i

Bom Retiro:' Diverso� lotes. nas pr,nimidades da Ia. Fab.rica--de junho de 1929, solteira, de pro-
..-.-.-.--.-.-.-11-9'-. X .-1J-"-.- -6-.-6-.--'

Tecidos H�ripg�' .' ,'.
. '.' . .... ,

. fissão domestica, domicíliada e Ed-' I
_ U� terreno, com m�s. de fténte e' 400 de fundos, cflm 3 Tfslde:rte nesta ci1ade, filha <:1e .. ', .

I a .Apresentaram os documentos

ca�as. sltuaqo 'na Rua FlorIano Peix.oto C.Bom. Retiro), Preço: Fral:clsca Schork e d� D. Fri-' f'
.

.

e::CIgldo� .pelo artig.o 180 do Co�

Cr$ "I30�ooo,QQa
'.

.

.

"., ....
' ."

, .' da Schqk sar-:f:ç� 8a�er qu� pretend.� C8:" �go Ovll, sob ns'. 1, 2, 3 e 4.

Uma cas
..

com 4 lotes urba?os. situado na vila Vitor Konder .Apresentaram. os documentos Tribe�s
Er ch Luedero e S.doma SI. �guem tiv� con�ecimento de

.4 casas" sltuadas n� Rua Mmas Geraís. 'sendo: 2 alugadas e�l91do� _pelo artIgo 180 do Co-
, Ele 1 d' E d

eXistir algum Impedimento legal,

uma por CrdJo 280,00, outra por Cr$ 260,00 mensais .'.
. dJg'J Cml, sob ns, 1, 2, 3 ,e 4 'd' naturad este

d
sta o, acuse-o para os fins de: direito.

.�. ,_

_
. .

..

.

nasCi o em I' e ut

Preço: Cr$ 75.000.oo.� SI alguem tiver conhecimento de. '. . o.. � .1925• J;:, para constar; e chegar �Üi co-

.2 casas menores, alugadas Cr$ 30°.°0 Preço de ocasião existir algum impedimento legal l"v!dador, solteIro, domIclhado e nhedmento de todos lavro o

,... $
. .

" '
.

. , resl ente em Itoup' va Norte ."

.._.r 40.000,00 sendo as casas de madeira e com: água encanada acuse"o para os fins de, direito. d t' 'j)" '. flb. d ld
' presente para ser a,fixado no 1u-

lofo ma�.o"Cl' D' (l H I . t -l' p. t··
E, para constar e dH:gar, ao co�

es e
.

Istnt(,). 1 o e Oswa o ,,gar.•0 costume e publicad:J pe-

.

.

.

f .

Y IPl C m o!}(. e mu Imormann". !iO,fI e Dr nhcdmento de todos, lavro. o
Lttedero e, de D. Anna !;ueders. "Ia Imprensa.

.

L I' d' 8 15 d H· b' '. 71!'O r
.'

1461' presente para s-er afixado no lu� El? .' natural deste ••E�tado.
BualU 0, ua e ovem 10, li -rone.· gélf do costume e publicado p'e- naSCIda em.24 de .abrll �e Blumenau.éI-3-I947

.'

� .""�BrÚMÉNAU
.' .

ré!

impr.e.
nsa.

'.'
.1925. domes�lca, �oltelra,

domI./
.

Vitorino Braga
, Blumenn u 8� -19

. Ihada e reSidente cm Oficial do Re�ístt'o Civil

......-tI�.....--III-!.II-..II..... , " • V:....
·

""ri: 3B 47. Itoupava Norte, filha de Adolfo Oficial do Registro Civil.
"'LC!lU\....O rag« T'b

.

'd' DEI T'b
O�I do Re�tM Civil. .

fi esa- e e . I a ri. eIs.

Edital
08. ACHILLES BALSINI

ADVOGADOCODsultorjo - Travessa 4
de fevereiro EdU. Pp.iter

_
..

-

. ;om})aie a, tosse,: ao br'oD"
'uité e 08 resfriados,' ()"'

.

'::ar(:}:pe-::" Sãp,-; ,toão ê. eficaz
:�. "ij.-�tan;1�,tp;. das arações'
G·p�is'j e, :Pj;s. vias respira
;:i_Rs� () °X��o pe Sa.9 ,Jo�r.J

t tá o catarro e faz experi;
facilmente.

'

'"':."'.
lAiA AZUL LATA AMA!!l:!A "

Pulverizcd'� ,��-d�, p�:r€:c�c5, i6;cD.� (; ;·r., d(;ixo
u�n-c.t comod-ó:- '·m�;rt:fera fJt;;O 05 ht!i'.::tos.

P,Averizano no l..!;71biente,
Mata instcntàneamen�e.

NrER�o!.""t:T'''-·J\,I""
-=--n-··!

�":.,�"=,�.... ":�"",,,,..,. ..�_.••_�_'r-_��__'�"_''' ''''''''� '

Cabelos Branctls?

Sinal de velhice

A Loção :Brilhante faz voltaI?

3. cor natural primitiva (castanha))
loura, doirada ou negra) em

pOI1CO tempo. Não é tinturraNãa,
.não cha e não suja. O . seu uso.

é liMpo, fadl. e agradave!.
A Loção Brilhante exiogue as;

caspas o putrido, a seborrhéae
todas �s afecções parasitarias da,

âbelo assim camo combate�.
calvic� revitalizando as raizeli'

capiter�s. Foi!aprovada pelo De..

partamento Nacional de Saud�

Pública,

Milhões
De pessoa. têm usado ct)m
bom resultado o popular

depurativo

Elixir 914
A sfills ataca todo o

organismo
o ffgado. o Baço, O CoraçAo.
O Estômago, 08 Pulmões. e a

Pele Produz }Jôres nos Ossos,
Reumatismo, Cegueira, Que.
da do Cabelo Anemia, e A boro
tso. Consulte I) médico e tome
o p o P 11 I a r depurativo

t: I i X i r 914
inofensivo ao organIsmo A

gradavel como um licôr. Apto
vado como auxiliar no tra-
tamento da 5ifiüs e Reuma
matismo d� mesma origem,
pelü D. N. S, P.o sob o nr.26.
de 11l1G.

111;
ADVOGADO:
Dr. Ayres Gonçalves
Rua 15 Le Novembro, 415

2' andar-Sala I

(Altos d'A CAPITAL) -

IIII-----�iii

Avó! Mãe 1 filha 1
Todas devem usar

-Fluxo · SBdatina
(Ou Regulador Vieira)
A Mulher Evitará Dôres
Alivia As Cólicas Uteirnas
Emprega-se com vantagem
para combater as irregula
ridades dos funções periódi-

cas das senhoras
E' Calrríante e regulador

dessas funções

fLUXO-SEDATINA
pela sua comprovada eficá
cia é muito receitada. Deve
ser usada com confiaDça

fLUXO-SfDATINA

If��!n::�S!. :�6!O�.a ,��tel

J�,

1111

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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C' ft
,

S A
.

Parecer do .Coh'sefho 'Fi,se.,lema· �aOlca· 00 lança ..
Os abaixõ assiuados, membro� efetivoa'do con..lho !laca-

Oficina Mecallica C�nfiança SoA., tendo �x3minildo cuidadosa'
" : Sé.qh·jresadonis�as -

. , Relaluit·o.da Jlfretorla 'mente o relatório da diretoria balanço ger�l. dernoaatraç!o de
a'

. De conf<,lrruidadc c�m eXigendás :tegaes, tenho ° prazér de Senhores acioni$ta� .... ��'l)ta '«lucres e perdas» e de�ai!l conta:, apresentadas pel� dite.presentar a v08sª"apreclação' ° Balanço e D .....' .

d'·' ,". De conformidade com o.
..q·ue determi. .:l.arn os nossos ellta- teria relativamente ao exercício fínanceiro, .eneerrado em 31 deta de: Lucros e P 'f'd 1" .. .';. emostração a con· .

• .

t'doí'
.

rp .�., ,e. as ,re atlv;'ls ao ex�rqCIO. de1946, lutos sociais e a lei das socíedades snonirnas, Vimos apresentar dezembro de ['145, constatarem a sua' xa t ...0 e o. ap )"'!lm BéTJ1
'. :.ara.�qu<te�qQ:r e,3clareClmentos que jul ard necessarios o balanço e conta de lucros e perdas; referente ao ano que fin- restrições, recomeddando-os a aprovação da a'lemblél& geralestO�l ao vosso inteiro dispor. • g, es

.. . ',:, odou em 31 de dezembro de I g{6, bem assim ° parecer do con- ordinária, a ser convocada para esse {imo-: Blumen�, 23 d� Janeiro de 1947 selho fiscal. Indaial, em 19 de fevereiro de '947,..l. B. Zadrc zny -: Dirett-r . De acôrdo com ° balanço e conta de lucros e perdas. Jolé Machota Junior
• que abaixo apresentamos, o movimento proporcionou' � aoeieJade Adalberto Sedlaeek
um r-sultado satisfatorio. Jorge Hardt

A diretoria se coloca a disposição ..101 senhores acionis
X •tas. pa�a prestar todo•. OI esclarecimentoll."-

.

Indaial, em 112 de fevere'ro de 1947.-
, Alfredo Schroeder, diretor presidente

Artur Lueders, diretor gerente
a.alanço geral, encerrado em 31 de dezembro du 1946

8,988,239.50

DISTRIBUIDORE.S
para os Estados do Paraná e Santa Catarina

Prosdocimo & Cia Lda,
Jolnvlle CURlflSI - 110.'1111

f t

I lIó_ •.__.-.�-... '........ • .)t ."-..- • .-.. ,VI ........._.
no D. E. c. "Comllanbla lorlclla , �-.-

SII Clmerclal e Indus-
_.

�'a'�!!",�.em 31 d.o Iria' de Rodeio:' ,;, "r.I :-

Assembléia Geral Extruodi,
. nana

A DIretoria convida os Srs.
acionistas para se reunirem

' .....�IIo'! "'OI .__ ......_

em 8ssembléla geral extt80r- 8:. :.
.

'.

dio8ria, na �éde sOéial, ue cl-
. :ADVOGA'DO •.dedo de Rodeio, ás ló hor8s,

do dia 12 de março du corep- Dr. Ayres i�onça'lveste 8UO. tl-fim-de tomarem
b II(

C'lobec'Imeuto dos átos' praU- Rua J5 c.e Jilovem =, 4J�

C�dOB pela "CsBa Silo Jost z' andãr-"-'-Sala I

StA Comercial e Industrl81 (Altoa d'À CAPITAL) -

relaUvc-s 80 projetn de incol ii----"':'" 11
pOfsçãO d'l n{l8sS CompSl1biá
áquela Se C edade e ratlt1carett. VENDE-SE um Opel Oadei,
li d

.. eUb�r6ç.ã()
8. ret"pnUo. Rp

I
com maquine: pe!'fefta. lufO

..

,.

dela, 1 de março de 1947. . m8ções nesta Redsçlo. O�,j
A Diletada.

. ,

,faÍlf�ta d,e ....e'át.s leíl's �$.rlel» S.I.
,

.

.. Rêlafórrô:;da Dlretolia ••.
..

Balanço .efetuado em 3'1 de Dezembro de 19.L,1;6,

.ii :1'. I V Ú
" .. ;

,

Imobilizado
Imóv�is

:M�qU!lMS e ln.,taJações
.

Mo.vels e Uteosilios
Semoyelltes e Veicules

'. .:

3.987.96,870.
<4·9! 9;Q6�,60

28'663,00
.'11699,20

A T I V ODisponivel
,Caixa'

'

Bancos

Realizavel
"
..

Djolvedb-res por TinHas
Diversos Devedores
CO[\tàá Correiltes

, Fabricação
. Almoxarifado'
Oficina

.

59381;70.
208·ü6n.80

Imobilizado
261-442.50. Imoveis

; ,. Estável
! .Maquinismo

.

Ferramentas

i}Móveis e Utens!li08
,

Realizavel a

Contas Ccrrentes
4716,2445° Peças

..� °44713;60
.

38 &58,20
491.096.40.

1.155841.00
9i3·311·30
12.424 no

131•82460
8.077.70
4800,00 144.7°2,20

curto de lenga prazo '

82;772,60
103.361 ,ao 186,13360

E;mpreza F()rça e Luz ,

Coiltas de. Compensação
Cauç,õe.s

.

.
.

Enddssados .

DisponivelIOO.OO�>OO
Caixa
Bant:os

.o, '4.5°4.20
8.579 20jo.oooo,oo

6lS 90 30.61590
Contas de compt'nsação14.102.542040 Titulas Caucionados 10.000.00

5°.1,349,°0
-

P A S S I V, ONão Exigivel
Capital

.

Depre�iações
Reserva Decreto Lei '6 .

Provisões
.. 2,. 27

Fundo de A.ssÍstencia Social
Reserva

7 500.000,00
,1.237.5°900

'

; ":' 400.000 no
,

586414.10
2P,OOO,oo

8a4;71Ó tn

PASSIVO
'Rxigivel a curto e longo

Contas Correntes
-Divider-do

10.578,639.20 Gratificações a pagar

Não Exigível
Capital ,

Fundo de Reserva
F.undo de Reserva Especial
Fundo de Reserva de Previsão
Fundo de Amortização ':.,.

Contas de r ompenaação:
Caução daD,retoria lO.tioO.coO

Exigivel
Contas Correntes .

Credores por Titulo�'
I.A.P I�

.

Salários a pag ar
Titulas' Descontados
Dividendos D3.0 reclamados
Dividendolt I94()

.

(.,ontas,de GompEnsaçãp.
Caução .da Diretoria .•
Titulo: em Cobrança

.

,"

.
718 12 I;�O
4'-'0.000,00

. 9679;00
]2,°84;90

�,840-491.80
3,000,00

450000 GO

3°0,0(0,00
4°.1457°
2355°,00
15700,00
43.47840

,

30.uoo,oo
615,go 30•615.9°

,

14.102 542�40
Indaial, ern 3 I de Dezembro de '946.
Alfredo Sçhroe der, diretor presidente
Artur Luedis, c'iretor qerentel
Alfredo H. -Hardt. gUllrda-Hvr.os reg .

Bob' o' 10,328:

DE;illonstração da conta de Lucros e Perdas.
.

.

Dezembro �e .A.�46

�'DÉBITO

-.&: •. __ ---�--.

. (a') T. B. Zadrozny _ Diretor ,

.

'

..

'

'.
(a.) Ca:los Souto --:- G�arda�livros Reg. 18146Dem0n"traçl't,. e aplIcação da conta.. de Lucros e óPerdas
em. 31 de Dezembro de 1!J4ti

Debito Credllo
ue fabricação
De alug-ueis. ,

A,despezás gerais
A juros e descootos
A comissões

..

A Cor:sE'rto de ;mi:qliin�s
A gas�o.s de Veículos

'.,

A mU\'e;s· e ulEmsiJios
A' sem6ventes e' veiculos
A depredações ....
A

.

reserva Decreto Lei '�927
.

' A contas correntes ,.. ..

A reseSVHS

.

A di�idendo8

3.2.27.243.00
7.195.00 Pespesas Gerai.

Ordenados
Fundo de' Amortízaçã.o
Fundo de Reserva
Fnndo de Reserva Especial
Fundo de Reserva de Previsão
Gratificações a pagar
2' Dividerido a pagar

JO·500•00
16550,0,00
3°.000,00

26(.164.40

832�030tll1
,9D.,3'83, J o
',l75'073,7°
igo.8J4,70
40•007,5°
3178;10
12924,80

,
.' .268 789 00

.

1°4.000,00 '
.

292.5°°.9°
834�716,1O
4,'io.ooe.oo

34943.0(J
1°5644,5°
15.278,00
32.498.90
15.750,00

.

C R É O" T O

',:,'"

'i'

- - -
... ........::--._,

�/;;JA qU&! f6r o sistema de arquiva.·.··
L_ menta lleceS!1ãriQ em seu escritório,

.

Jertlbre-sc; de q,ue existe um arquivo':;
Fiel para- euprir eficient�mente �a

necet!sld3cl<:. Modelos para todos 0$ {oro

mates de PIlotai ou I1chas, As gavetas

correm Ih·�ente. mesmo quando in

teiramente lotadas, Como guarda. efi·
cientes e disciplinados. os arquivos Fiel

ze!ariio pela boa ordem dos documen

toS c papeis do seu escritôrio,

'.

f.

EM CHA PAS ONDULADAS

Entrega na Hora
Casa do Americano S. A"
-- 8 l O li N I U --.

N (} S S A D I V I S A E' S E R V I a

ETIiRNIT

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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I Casà· São José" SIR Comercial e Industrial
Acham-se á disposição dos senhores açionistas Da séde da.

Casa São José SIA Comercial e Industrial, nésta cidáde, os se ..

guintes dccumentos, referentes ao exercidio de 1946; Relatórío
da Diretória, cópias do Balauço, da Conta de Lucros e Perdas 6

I parecer do Conselho Fiscal, conforme determina o art, 99 da

I Decre.o-Lr.i n? 2626, de 26 de setembro de 19:1-0• -,

Rodeio, � dOo março de 1947
Casa São José SIA Comercial e Industrial v-; Joaquim Stolf-1
Diretor Gerente (

t

-"
"

,

,I

rro

.t

I
I

1

Insialacoes
I rligos Elétricos

lostaladora de
81umen8u

I

: friUor é Sabol I
i Das Manteigas a Fina Flôl',

I

-- "......-.........,._
....... _ ....

Fone: 1477

_
_

I� "'_'_'-iI!-.to -"-il:-+-'-.-.
.,- ..-.,-. --O"-�!P-.-"'-.

s

I
,

em 3l
Terreno na Rua São Paulo
Vende-se um com 25.5 m. de frente x 100 m. de fundos.

contendo duas casas de moradia, situarto na rua São Paulo, nas

imedlações da estação da E. F. Iroupava - Sêca.

Informações com a Expprtadora de Madetras S. A .

. ,

um bon bslconlsta para' loja de bicicletas. rádios e re

�:'}! f, ji�ef�l�(;I'C'So .

U_i�rf(JS do
jorna',

Escola Especializada
por Corre spondencia

Matriculas cbertca+Cureos s Ginosio em um ano (para maiores de
- - 17 anos). Química prol. industrial (o profissão de futulo), pesen�o

meccmíeo, Ele!ricid.:x�e. Mc:iemal.lCa. ,aquigrnlia. Comercial. Líu

;;i--<ii>' -I}--.;}=;.§ <:ii_';' x C>--'*�""Ji-"-Ji----.�._.-__

"I
guas etc . .fnsmo elClente- ?rosp ectos gro2��ls:_TDr'1 r1·OC913e�:.?tep Fue1ro·�-- '" -;i,;-

-
_

-

az Caixa. <l90S-lU Florenclo de l\breu. os e· - .. ao a

-

..._._...... • C oe .. a--,.. .-�-- .,.-'lP-" '" -...
.

,,-

Pr--oc"ur�-" D:'in,��e�:�"�s?e�:!�
�

d em motestlas da �argBDta
i1!&liili_�_aHl !!!!II!IIII_ÍIIIIlII !!IlIIII_ - -' rl'lri... ouvidos e othos.

é a alma do negocio Consultas: �U.: z ns, 8 IS - 17 hs.
BLUMEN.\U - HUA PIAUl,2

� --í{."f�

II ,.-
..-._.... -.,-""'-..-41>-.- ..

---------.� 'tre4de-se-;� pr��'" d� o��'- Precisa-se' >

';: ''fi sitio I Máquina' de Escre- . 2' 'fahsllino NOBREGA:
,

q 'URANIA» carro de 36 CIDl8; I ' I
ª1'comPl(;;t;�meote í:'eformuda. p �C;S

.

se
»m pr-egadcs d P f"

,
.-_.----,-,,--,- -"'�--""--.-

Ver e trate r á Rua 15 de re (a- �Dllra servi- r2dificlo a re ai ura

: .:TCRD v 8 i !):1-1 LIr.lO-l No v. 1(43 - ,. anuar - Fone ÇO'l em oficha mecsnícs. Escripturas, contrnctoa. procu-
:1 l!

, , 147)' lndu�tria 'Mécanica Deeke rações. protestos de let ..�,

�--d'--O--:.-<6>-.��.�_. Uda I Compra e vendada tmmove�•

.1,' '�.-'!:p' lI"iOg .... a.".,.."
.

L ' confissões de diVida. etc.
,

-,
........llIh ii"'" -<iJlI OUOi:!l. .Rua -Dr. Amadeu uz flÚl7 �-�_-.-jJj-IItt'--a_"-6.

i
I -;/���,!DE-SE uma ensn d ·'1 Precí sa-se de duas, para

I r.;'Õ/: : -'i:,,:. ('m OLHi'" í;�ftaíh, t!'>·:1 Sàf' Paulo, urna cO!:iÍnheira e

': TU:;lP rO 50 x '] DJE�;(;tJ.' cj;m� cü1i'1!_ arruma-te.íre, dando-se

! ';:�;;"Jn3 r:'" [ll·eç.o· do oe::!lt'l!iio';f pr.dBr:�:I�iu a pes�oas de r�8-
i IGlot'm,-,eOtS -cnn o nq�vcí<_il-Il uonsablllcade. AI.iumta-l'le'dm Um

r,:c' ,Ahlz Ih Zuttar, r:_t( lttW/1 heirp para ti viagem. Ialor Wullu

i ,�oí1;) PCS.wa. '. • , �: ::i, �V;� ,mf,çpl'S nesta redação. 3y2

re iso-se
írópriQ punho para "Minerva", na redação dês

ALUGA SE
piano. Informações
Franseu telef .ae 1386

3võ

.3 r . ..í� .. f'l!"e'do liôss
...:. edico

L�� 'i, sn ial Sta. Izabel

."'; !I>eraçõ'9!s
. CUNICA GERAL

-,

js.
\

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



"Cldada de ,BlulI'u�n8u!! .

--�:-�:;.-:.-=.:�:.::!�.!!!!�-=-_.;,_ ..._ rs -3-94'1
,

�asa do Ameticano·SII N'::i--giV-el---';'�-P_';'.'-A'_';"$-S-l�v-ü-··-
�="""",=

I ,,-:-. Mer�ado de' Automoveis Capital.'
, Re]t\tono da O t' b

Fundo de Reserva' Legal
},jJ Setrhores A.Cl()ni��:s�)?a 80, ré o r xericico-ds 1946 Fundo -de Depreciações

I
' C

Fundo PISubst. de Maq e Ferr:
, ,." ,

'ombo, n1,os anos aq,teriores, oferecendo ao vo sso esclarecido Obsoletás 17.444,40
exame o a á.OÇO e a conta de I ' F d
fi d

"

'.

.

. .... ucrc IS e perdas do. exercido' nn o para, Devedores Duvidosos .2 o 000.00
. �n ° em 3 I. de dezembro de I 6' .1"
çok leves. .... f'

'

..
94 , passamos a 'relatar, em tra- Fundo de Reserva Especial 65"84Z'70

11 ... v. .os. atos, adml!llstratillos e as operações co
m.ercrais daquele exercÍcÍo c.,u"""prl'ndo .'.
.' rÓ» .

•. ' <,u aSSIm a obrigação quenos e I�po�t" por lei e peles estai:u'tos . .','
Primeiramente re

.

.

SOCIala.

falecímento ,do no's glstradmos• ainda, com profundo .p.ezar, o
so .

sa.u oso chefe f d d S J h 1FresheI, ocorrido nesta cid d
.

.

e UD, a or r. o o e,

relato'
a e,.co dia 28 de ju'ho do ano em

. "'- perda irreparaveI que f]
. .

causado iod�scrítivel cei··.' .

so remos.. conquanto nos tenha

nem pre.·]·.udicou .hosternação,.· .. todavia,
.. n.ão interrompeu e

a mare a normal dos n
.

f.zifir-a pelos result de
. .

f,
,. . egoeros, coo arme se ve-

cicio fnJo
a os satrs atonas alcançados, no correr do exer-

Só nos resta pois' Iarr enr ..
.

•.
".

. ...' 1- ar" trzste ocorrennia daixando L.
aq�l consIgnado o nosso preito de saudilde ao valores

.

h f
Contas de Compensação

amIgc.,que soube, com pulso firme, edificar e rna: ter :m c o�;
f'

ã� .

Depósito da Diretoria.

Cd
..
:d'�setSrta...��e uma �rgalijzaçào comerc.i.,,! que. sem .favor :on�� o IFi<'o,çaso. o �s empresas que

..' • ;

E ., operam no vale do Irajái .

ntre os fatos de maio' 1
.

Ml:npre-oos sal'�'
.

.

s r e eva,n li do exercicic em exame,
;' " .

.... .
Lutar a transferencla qLe fizern ' .

d danonima « Ind ústria e C' ',.
. 08 a socie a e

cidade de Rio do Sul d orner�:o dr MMeiaas �.A » , com séde na

quirimos no lu ar AI�o
este

.
atado, de to.d<;ts. as terras que ad-

ça-o do co' ",,'
,g

d .. '. G�rcla, deste MUDlCIPlO. para a explora-
.' u,erCIO e madeIras'

Em p:lUCO tempo de tr 'b Ih .

'

.

'.
.

" .

.' .

a a os e e.xperl�nClas verif camosa mconvemencla de tal ra d .
.

.

_.

6. 1
.

410 e negocIo para a nossa ernpr êsanao S

t peba neceSSIdade do inve! tímento de resultadc s capitais'
comoD a,m

. em pela falta de, pessoarbabilitado..
'

:f't
,.

ar p�rque resolvemos alienar aquela secção o que foi Despêsas Financiamento
. eI? cdomd onent;:ção segura, sem qualquer preju;;...o pa�a a nossa Despêsas Pessoal

.

SDele a e. 'Impo�tos e. Taxas
,

O nossp principa. I ramo.' de negado'
.

o co
' .

d' Despezas gerais
móveis refr' 'd

'. •
-. mercto e auto-

. di. .' l,gera ores e radbs ;__,_ ainda não se .hormalizou' de- Fundo, de Retenção Legal
VI O a escassez de produtos.

'

Fundo de Deprecidções
:E�peramos. toda:,ia, deseovolvê-lo satisfatóriamente no

Fundo para Substituição de Ma
exerclclO corrente, confIando na melhoria da:> c

.

d' õ d quinas e Ferramentas Obsoletas 17,84440
cada estra-!lgeiro.

o n IÇ es
.

o mer-
Fundo para Devedores Duvidosos 20000,00

Os l..cros compensadores apurüdos no exercicio em relato Fundo de Reserva Especial 439361,20
atestaIT' que, apezar das dine.uldades encchJtradas ·todas a Q.uota pIPremio. de Segurode

..1 j b .
.' , 3 n(lssas

secções S� ues' o ran'm e.J atlvidadp, mencendo os maiures
Vid l

.•

louvores. DODatlvos .

, As cifras do nosso balanço e da contii de lucros e cl f
Dividendos ,li., pagar 2+0.000,00

i 1 b
'. per as G 'f'a am em expreSSIvamente, dispensando-nos de mal'or ratl lcaçôes a ·pagar;

, " es C( - I .

D
.

meolaflOS.·
.

a 'retolla I lo.ooo�oo,oo

. . J?or elus se. vê que, t�nto a situaçãó financeira, como a 1 ao Pessoal 8J,400,00 193.4°0,00

sltuaçao. eeoooml.c?, da souedade se apresentam em condições
de perfeita e!ltabIlldade, não nos causando qualquer apreensão C R É O f T O

,,'para o futuro.

.

Além da valorização dos títulos r�r.resentativos d .. Mercado\ias
.

1 d d"b
- ,

I:' o nosso

ca��ta ; po emo�t" .Istrl Ulrd· �o�d no�sos acionistas o ;:lividendo de Diversas Receitas

.15 jO••que
constl ue, sem uv 1 a, c-tima remuneração do ca itd

lUvestldo. . P
Blumeoau, 3 I de Janeiro de 1947

E são assim, Senhore� Acionistas, as informações que 0- Alfred FresheI - D:Eetor Presidente I Artliur Rabe Jor Contador

de�?spr;�tar . com. referencIa ao exercido findo, achando-! ,
(Reg, n' 38814)

porem, a lOt�Ira dlsposIção ,de todos para quaisquer outros in-
< Parec"'r ...do. G"'lIselho fls"al

.

formes ou esc.lareclm:mos que porventura tiesejarem. li v "

,

.

Ao terml[][\r, deucamos aqui, consignados os nessos agra- Os abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fisc>,l
de�lmentos a!odos os noss_os colabo,radores, empregados e ope- da sociedade anónima CASA DO AMERICANO S.A. - ME�
carlOS, p�Ia boa compreeosao de seus deveres. concitando-os a CADO DE .AU1�0lV10VErS. especialmente reunidos paro exa
que contm:Iem a trabalhar com .d�<_iicação e lealdél.de, para que minarem o balanço e contas do exercicio encerrádo em 3 r ce
pOlJS3mOS ma�ter a grande credlblhdade e respeito ue que goza tle dezembro de 1946" df'pois de fazerem Uma minuciosa· verif;-
a Lassa empres:l. cação DOS li vros, c(jntas e documentos da I admi11Istração e de

Blumeoau, 20 de. fevereiro de 1947" haver

s.ido, int�irado...
de tudo pal.os m.

embros da Diretoria

pr.e-,Alfred Freshel Diretor-Presidente sentes ao ato, são de p'i recer que, o mesmo balanço, demoDS-

Arthur P abe Jur. Diretór.�Ferente tração de lucros e perdas e contas apresentam a ma:or regu-

Dr; Luiz de Freitas Melro Diretor-Juridíco laridade e exatidão. pelo que recomendam a sua aprovação pela
�chali Jensen Diretor-Técnico Asse:nbléia Genl Orditlària.i

>.674.8•6,60 I
_:_4��00,�o �I
1:5)7.' 4°,00

I
........----------.._ �

Organização Brando ""Unlco'" f
"Absolulameate Uniea" em Julio o Brasil

Devidamente registrada sob no. 648 em J PIS
Para o estudo faeil da
contabilidade por corres
pondencia, com" livros

qu� ensinam como se eu
'. estivesse ao lado do alu

no. 'Ficara' habilítadoem:
Escrituração mercantil,
CalculOs, Português, Di.
reito comercillol, .Corres-,

pondencia, 'DatilogrBfia, Caligrafia e pratica de Eseritorio,
.
hoje t!o.

n<>ce8S!!ria. Não duvide. é seu porvIr. 1\1oços,
.

moças aproveItem esta

única oportunidade. Peçam prospectos para: �ste pequeno �u�so que
farão em 4 ou f) �neses. Receberão um certIfIcado de ellpeclahsta em

contabilidarl!' isto é cODsiderado nOB Bancos, comer-eio e industria,
E�cr6va hoje ao Prof; Brando-Caixa Postal!�76- Sito Paulo: ()

mais conhecido que ensina bem desde 1910: �abI.htou ger�Cl:íes deata
nos: sertam'jos, opel'arios a:o� milhares! COm lllliltrução rudImentar.

O cuno sem livros facels e ao alcance de todos nada vale... e se

não são da matéria não adianta.
Junte Sllvelope selado e diga onde leu,.ista.

1.600.000,00
270:57470
.203.062,20

Rxigivel a Curto ou Longo Prazo
Contas Correntes 514.959,30
Títulos a Pagar 5 545,60
Capital Obrigações 500.000,00
Diversas Contas 12 1,911.7°
Quota PIPremio deSrgurode Vida 84.000,00
Donativos. 15.000,00
Oividendo$ a Pagar 240.000,00
Gratificações a Pagar:

á Diret õr ia . I I O,OOCl,OO
ao Pessoal 83 40D 00 193,4°0,00

--._�-

100.000.00

1
r

I

4°'000,00

Blurnenau, 3 I de Dezembro de 1946.
AlfleJ Freshel - Dlretor-Presídente

.

Aathut Rabe [nr. - Contador (Reg. 388I4)

Demouatração da: conta de Lucros e Perdas. em i31 de

Dezembro de .LB46

D É B-I T O
59185,70'
185643.00
J5 1',85.00
145'598,80
54.472.50
25741,70

84000,00
15'000,00

24o.o0C,00

1.63 f .062,30
-- -�---

1.255.846,60
37.'i.21.'í.7°

" DemonstraçãQdo ATIVO E PASSIVO, e 03 r de dezembro deJI946
ATIVO

. Elurrietlau, 20 de fevereiro de 1947 t

Erie Brandt Curt ProbstF. G. Busch Junior
Imobilizado
Imóvpis .

Bemfeitorias
630.75380
6353889 694.292.éo Faça seu Rl1UIicÍo.

neste JornalEstável
'. :, :, Maquina:s e Instalações

Móveis e Utens1lios
Ferré>.mentas

166,237;10
62.650,30
27.530, la

_Dj5pOI:l�vel
Caixa'
Ban�os

4°.°52,00
I oQ4.242 70

. l-to-.-.-.-iIl-"_:"-.-. .-.--'_"-.-'-1f1llldl

f D I T A L Edital
Faço saber �ue pretenuem F?ço sáber que pretendem

sar-se: W",Iter Kc€h'er e 'HuIda casar�se: Roland ScheidemantelI. I 3 4.294.7° Klítzke. e JardiDa FeJips.
Ele natural deste Estaio, . nas- Ele. natural deste Estado, oas-

cido aos 29 de abril de H,19 cidó aos 23 de setembro de
tmtureiro, solteiro, domiciliadQ, 192 z, solteiro, seleiro, domici
e resiJente em. Testo Salto, nes" liado e residenta �m Fortaleza,
te Distrito, filho 'legítiítlo de deste Distrito' filho de Max
Hugo Koehler e de sua Ir.ulher Scheidrnari1:el e de D. Ana
Ewilte Koeh1er., Scheidm�nte1.
Eb., natural deste Estado, nas- Ela. natur&l deste Estado,

8 cida aos 11 de. lflaío de nascida aos 25 de maio de
1 .000,00

192 r., do.m.estic.a. 8'olreira, do- 1934. solteira, de profissãu do-
miciada eresidente em Sarmento, mestica, domiciliada e e resideo-100'000;00 Distrito de Itoupava, filha le·

4°.000,0.0 t40.000 00 ;. d" 'H Kl' k d
te nesta cidade, filha de Miguel t1

.
. ,...j gltlma" e ermano ltz E' e' e Maximiano Felíps e de D. Ca-

ít 4.577.74°,60 sua, mulher Elsa Klitzke. tarina Mart'il Fdipes.
• • oe II • .. • • .._. x ...... ._ ..._ • '.. .Apresentaram .

os document:>,:; Rpresentaram os documentos

S
'

. U .... d";
'.

D· ..e·.·.. o· '.I·S.·.4.as
eXigIdos pelo artIgo! 180 do Co� exigidos pelo .artigo 180 do Co�

;
. rs. oL"TIe ,tCDS e • rugo. Civil, sob o. nO 1, 2 e 4: digo Civil. so13 ns. 1, 2, 3 e 4.

..
'

..

HOSPITAIS
.

.

Si alguem tiver conhecimento de Si alguem tiv:� conhecimento de

,/".. Para aquisi,ção. de seus I!cDres mediciüais e od(intoló- existir algum .impedimento legal, existir algum impedimento. legal,
gicos, bem com')materIal Eletro-Médtco: Ciíalcn, nospitalar acuse�o para os fins de) direito. aCllse-o para. os fins de direito.,
tl aparelhagem para CÚDsl1ltóric Dentá�io' E, para constar e d1egar ao co� E, para constiar e chegar ao co�

RUDOLF DOSS
.. nhecimento dQ todos, lavro o nhecimento ,d·e todof: lavro o

Edifício AssociaçãO do Comércio 30 Bndar - sala 5 presente para ser afixadot.no lu- presente para ser afixado no Iu-

RUliJ5 de Novembro, 251 Caixa. Postal, 616.,..- Fone, 1170 gar do costume e publicado pe- gar· docostúrtI,(!! e publicado pe-

Endereço TelegráfIco "Rudo8!'." Ia, imprensa. la 'imprensa. "

.

I •

.

Rlo de �lJneiro BlumenaU.ll�3_:_1947 Btume08U, 10-3-1947
UMd ORGANIZAÇÃO PARA BEM SERVIR. POS.BOM PREÇO VtctWdn. Sr.. , Victoria. '.'8r. �..

.

'

PossuimoB sistema crediárJo
.

tmcf.al d. Reahtrl Cb'll. ...!l. Ollctal dQ rIeJ$tr8 CIvil,
,_

Realizavel a Curto ou Lengo Prazo
. Maquinismo
Con:as Ccrrtmtes
Titulas à'·Receber
Diversa,s Cer:!tas

ObrIg,ções de Guerra

1.IIJ 7°9,70
1;047 668.30

9-1-.853.30

44.5°00,00

PartiCipações
Ações de outras Companhias

Contas de compensação
A.;ões em Caução

'. Fiél.dores
.

A ALEGRIA "DE VIVER
Se manifesta na infância:e na'itÍ'yentúde de ma

neira diversa que na idade madura, ''obl'dece porém
sempre á mesma r,azão de ser:

.

'

A 80" SAUDE. Muitas vezes, esta graça di
vina se perder pela falta de um oportuno tratamento

do sangue. .

Para isto a Clenci i criou o DEPUrador -TOllico

4g�.�iio�.".-�l.. �'
............

excelrncite auxiliar no tratamento da Sifilis es ernpre
ínticado para os casos de reumatismo artrlcúlar e

muscular, úlceras em qualquer ,parte do corpo,
manchas da pele, cancros, espinhas, feridas. fraque
Z I, emagrecimento sifilítico; ele.

Recupere a saude tomando ímedlatamente êste- .

grande ['epurativo do sangue:

... ,)

MAG.ROS E
. .í#

FRACOS,

� UI-'.lI' .. 1ft> ��
paW1.t.."l:, fl'S� e t�t.� �:1't�",,, mn
....:.a túrmw.. �lStram �ll�h, ':.1$
....'(lmo VarlJieatl) dé j!;Qdjo, Lfrltllllli GU
_r"fo..."Íatos.- P�}.:lj,:l/l. !lOY' �(! c04 :l:tc.,
4!.e �ção pi:wlltiol Q d.k-al '1),(1)7 e!tsr)� d(::l
�'':IUE'l.a II! [l,t:;'lJt"!'t�I4i., VIUJS.Wllt "
auiicndo pat"4 t'U)mens,t'1nlilliE�, �

Çtlll. !lendo &Ul< fórni!J1e çi:)nheeich pelos
gr:'L."lctes

.

m:éQl� • es� l1cmlCUldo pcl.a
Sauàe Pública,"

(,

�p R I SÃO
.,'t

D E �l E,N'r R'E
ESTOMAGO - FlGADO ..;_. INTESTINOS

PilUlAS 00 A8BAOE MOSS·
Age,:' ake':"toml?r.!!i sobre o Cf-'�
r.ml?lho ç!ir:�:iIVO, evítand.:> .;. pr!
srio- de ven71e ""r.t)p.or�lt-no..m· b""??'n

esto1 geral. fncl!;l'ln. � <iige.tõo.
d€�cc!l!'J�sliç[lar.,." fiGADO. :;e.

��!I'l�_!:rQr.i c�_ f�nr;çõês.dlq!i;s!1\'·l�.
G tCi�,,=m d1'soçpdr,":::e� 'JS' er.l",r.

cio .EST O J\.Ú: GO,
H:IH,HINDS.flGADO �

. ,

.5'."'..1

,�,
'.-

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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F 9umpr�rtdo o. preceito. legal . e.disposições estatutárias, fi di�
r. orla a��IX{} assmBtda� vem relatar, em traços ligéitos,· a. marcha
''', negoCIos sociais no ,ex;eroíoo findo em' 31 de dezembro de

:1�,.}O mesmo t�'po) contas, das operJÇ'5es']'ealizadas naquele
2�OCIO. .

' ". "

'

" ,

• i:D� aeõrdo com o. balariço e' conta de, lucros e perdas, que
a�o aP:esen�amos, o movimento da 1i1atdz e suas Filiais, pro-
.rcmou a socleçlooe um resultado satisfatório.1 t

':.Em \!U'mprilnento 00 .altigo 135, §. 2D, "in fine" do decreto
),no. 2.627�. de 26 de setembro. :,de 1940, cumpre-nos íníosrnar

,.!(�;csób o':;titulo.'de "Parti.ciPia:ç'Ões" consta no balanço a impor
c'llÇla de 'Cr $ 295.250;00, assim discrimínados:
Wéce13gem Kuehnr1ch S)\', -' - � - - _ : 12 000 00
'X,!&elagem,� �alhariadn;iaial iS.A. - >,� _ _ 180:250:00
1Xi'Útu�: :çataririense de 'Segmos - - - _ _ _ 3.000,00

, ?11íPt':88 Força ,e. Lu� Santa Catarina S. A. - - 100.000,00 J
,

,..\�� 50cJ�ade:�se acham em situação perfeitamente equilibrada. i
;,: ,'Ourusqu� outros informes e esclarecimentos poderão ser pres-,

3â.P� no. �C'rltório da Casa Matriz; onde lia diretoria se encontra
, :] �SPOSlçaO dos senhores acionístas; i

' ; ,
,

,

•.
,

" ,�·;W..:fD
,8 de 'fe\Tler-eiro. de 1947. "Jo,_,=-- ,I

Alfredo .Sdiroeder, diretor presidente
Ifenrique Sdiroeder, diretor g'erente
Curt Sd)..roeder, diretor gerente .

EdmUndo. Sc;hro�er, diretor gerente
Walter Hering, diretor gerente

de Dezembro do
" .....

A T I V O

�' - , 1.459:423,90 "

145.72,1,50 1.605.145,40

827.822,60
76.948,70
703.965,40
77;841,00

- .. ..

,.I ,_•. :_ 61 ...

1.686.577,70

... .. 109.82'1,80
.. .. - - - - 15.598,80' 125.426,60
a curto e lougo prazo
.. '- '" - 4.259.636,60
--: ",' ;. ... ... -' 2.159.632,70
.. - .. .. 10.306.100;20

84.000,00
295.25D,00 '17.104.619,50

, I

. ; �
. .

'Jont#. de (Jomperlsação
,.. - ';., - ... ... .. ;.. 50.000;00
rTotal do, Ativo Cr$ 20.571.769,20

:;' �igi�el a curto e alongo prazo
Contas C�ii'entes: .. ....,.. '... ;.. - 6.16R398,50
Err!prf:'stimos ESp'edélÍs - 1A322.987,70
LetulS i�:Pllgar�;·... .. '" 1.123.980,60
Titulos De,sêontíldó�,� 1.826:6?0;00
Divid�nd.g" ., "' .: :. 465.000,00
Gratificações a, pagar 768.636,00
Fund?, de Doaçãó ao Hospital '�Bea;'

"

, .

tliZ.'_R�rnos". ..., - - ,. ,.
, 50.000,00 12.225,.602,80 '"

,

p'q

, I

6.000.000,00 ,

1.070.914,90 "'

1.025.251,50
200.000,ao . 8.296.166,40

; HOJE ás 8.15 lioras
II"grld Bergrnttmann, [! melhor estrela da utualltíarle, em

I Esta noite contigo
com E,;w.u A lolphson - Aín ' Tauber � 011:'1 SHodbn.rg

Uma hi!'t'lria dlfereo'e, emuoiouent .' que principia ao gi- ,

r61' de um cerr-ousse l ! A explus
ã

I vlo leuta .loS tnstlutos.'.
aum JJ<l (l, ti q u e revets os couf: nos da alma huma na- ___,

Esta noite contigo, I;l felicit1adf' n-tmníva de um amor que
despresav a a 'ei,. e z. mhava da qpiniãil do mundo.

Acomp, Comp'. Nado 81 - F( x J,�rn 1 e short ataertcanu'
Pl tf>:-t 4,{)1I e f..IJO -. BI1IC&p 3,110 62,00

DOMINGO A's 2 noras: .'

Não !Sou Covarde

Demonatraçã.. da conta de Lucros e Perdas
em SI de Dezembro de Ht4ti

DEBITO

; Comissões -.. � _ _ _ - - � - � 199.443,80

I
Estampilhas - - - � - - � - .;, - 590.799,80
Ordenados ,�_ � .. _ - ,. .. � - 995.390,40
Impostos - _ _ _ _ _ _ .. .. - 199.541,90
�Segulos � __ .. � � � .. � - - - - ,. 171,309,40

I Juros e Descontos - - ,. - .. - - 249.396,80
Despesas Gel ais - _ .. _ � - .. - 450.784,10

1946 Grutíficações a pagar - - - - - .. 768.636,00
FaTIa,) de oJ\mOrtização - _ ... _ ,. ,. - - - - 239.776,50
Fundo de Reserva _ _ _ - - ,. ... 668.728,50
130 Dividendo � ... - - - - 465.000,00

Cf $ 4.998.807.,20

CREDITO

86.819,90
91.098,80

723.920,90
3.050.619;ilO
1.005.647,60

19.539,20
21.161,70

o $ 4.998.807,20

I S,3�d{) d.esta. ',conta
- .. � -

FllIal Tll1;bo - - - � -

Filial Rio' do Sul - - -

MeH:adorias - - � - -

Lucros Industriais - - -

Alugueis. - - - -

Rendimentos de Participações
,... ." - ,..

! i

I n.d a i a l, em 31 de dezembro de 1946.

'Alfredo Sdiroeder, diretor presidente

I ' Henrique Sdiroeder, diretor g-erente

Curt Sdiroeder, diretor gerente

,

. I Edmundo Sdrroeder, diretor gerente
1 ' Walter Herinq, diretor fj'erente

Alfredo H. Hardt, guarda-livros reg. no

D. E. C. sob nO 16.328

Parecer do Conselho Fiscal

Os abaixo assinados, membros 'efetivos do Conselho Fiscal da
, Carlos Sdirocder S. A., Indústria e Comércio, tendo .examínado,
CDm toda atenção e zelo, o relatório (da Diretoria, balanço geral,'
demonstreção da conta "Lucros e Perdas", contas, livros e de
mais papeis e comprovantes, reíerentes ao exercício financeiro de
1946, certificaram-se de sua exatidão e 03 <aprovam integral,
mente, recomendando-os á aprovação da respectiva assembléia
geral ordínaríe. �

In d a i a 1, 'em 9 de fevereiro de 1947.

Adolfo Wolístein

Artur Ehrat

Winfried Hasse
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continuação da sérte.
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Deserto

Dr. Affonu Balsil1i
C�in!C3 EspeCializada Rle

Crianças
UoenC!la !fi! fiéIs - Malaria

I Cursos' especializados da Medi·
cina Infantil e alimentação das
criancinhas. -- Medico-Chefe das

seções de Higiene Infantil e Co
zinha Dietética do Centro de
Saude. - Estagio de 2 anos no

serviço de Péle e Sífilis da Sa 1-

ta Casa de Misericordia do Rio

Janeiro. - Especializado emMa
taria pelo Departamento Nac.o
nal de Sande Publica. - Ex
Chefe. durante 2 anos, do Servi
ço de l\hl(lria de Blumenau,

Modernissimo iiparelho de Luz
!JUra Vi!ltat�

Vacinação preventiva das cri
anças contra a Coqueluche (qual
quer idade) e Difteria (a p:Hti:r
der o mêses) sem reação alguma.
Dá consultas, todos OS�(Lj(t1c;
no Edificio Peiter (em frmi
ao Hotel Vitoria), d(J.') lO))Ü
ás 12 e das 14J�{J ás I7 hO'f'a�, .

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


