
" Qrghi· repta o sr. Getulio Vargas :.:.1. ...

8�o Paulo (CJ. B, ) - o sr. Hugo Borui.

deCla_\
'

-« Fai acusado de aímbolo do E ..tado Novo .e de momento. o ar.' Getulio 'Vargas ou ú�a19uer
�

n:fein�r()
rou: a llllpre.m:la que durante cerca do �(Ji8 anos, enqu- beneficiário da. drtadura _ declar ou, .Nunca reclamei do seu governo, PR} a que diga, de pubh.co,.qual fOI o

anto n ex·dItador repousava eu, �ào DI �jH, 01e arcou nem tampa'lco o Ar,' Getulio Val'0'8S se considerou na 'heneflCio por mim lecebido direta ou mdtreta.meuté.
C(l� o �eHIJ .�e tod�\ (�q,ant,!-getuIl8JUo do B asfl e enfren- na obrig�ção de dêit. uma palavra"" em minha defesa, do seu g?VtH n», Nã'} ataco li pee�o,a �Q sr. Getuho V .. r-

tm. a SItuaç:tO honro, amf nte. Por 1080, fE'pt0, 'para cclnhecfmento da nação neste gaEl. Cl'lbco os sous metodos pohttcoe-,'�..___..,...,.. _

Inllação mODetaria I'\�B�A�T�E�R�I�A.s�,r��.O�.R��...

' D�·.",
au patifaria? Às mais afamadas

Nem· toda a aflição por que CA5ADnÕAmE�I(R�OoS. 'A.
passamos pode ser atribuida 'Mercado de lulom6vels.

.

d' t'd' d d
' BLUMENAU ,-

. a '9 ran e q u a n I a e.· e

,I HOSS,I 0111SI f.'.'· SERVIR,'" .

.."
dinheiro. em ci rculação
O raso do farinha de trigo Explodiu (> tanque degasolma'
E

.

t
'

cor.1fol;ml'smo· em face d ...... S1°' Deslr'o,lOdA pels I��gl' ,. carro·, de p�açaf�8-d33"
XI8,em peSS01:lS cUJo " ""'.;

II
elas R horas da nOlteo, 01 es�

tuações :ealamltosas chega a irritar os nervos do cida-
,

Sat?ado transato� Pno B�cO Odbrecht. Bairro· do
d�o m31H temperado,

.

. truld,o p�la� ch�ma ,
..

ra a n' �8-33, de·"propriedade'T do o mundo sabe, ("u
.

por (lutra, sente
.

que a IGarCIa, u aut�movel �e. p "ç .

v�da ,nêste pais vai de Illal a peor. Os br
..
..18H.elros.. e.s�ã<{ld·O sr. A�tLnlO Domm��� ...

àssageiroaoaludido Bê.OO.,divldldos em duas eàstst': uma que ex,plora Vil e e�ca�-f. D�p()IS de c�ndDll�l. P
manobrou o carr". pata .•

.d"losameote e, I UÜ'R, que é e.'� C0rct..,;j,dt sem dó lo chofer Antomc, omm�08.
ma vale.:' Cam o, cho� .

,

.

;7 tó: . lndCl caIr nu lO- . .
..•

9 nem plfddae e que quanto mais grita, mail' sente O· r,.,tornar 80 p'ln ,

'bent-ou
�

o tanque, de g.azülina, :0'
h1ço da exploração apôrtrr-lhea garganta, que, �o que, p.uece,

1€1 Y

t· llltiueSochofer,inadver;.
. E' aí que entram em cena os conformados, com �ual ILcendlOu-Be no lllo�er veia verifWar4a profún

teorias expHcativa� da eríOJe e que, afinalli:ão ex.plicamcou- tldametJt('� acendeu um f 6 uro p� fi o C8".:10 era presa
�a.·lleDhuma. � cu\p� é da infl"ção mODelaria, af rmam dldadeLla valeta, E:n PUL�coB:egunr

o

com ,Jeto'
eles, sem sabeI', muitas �eze�, ° que isto quer djz�r, das chamas, (lue o l!lutdg�r tU � tonio

I
Domingos d�s;

pOl:t estão, apenas.' :'epetindo, como papagl-ti?s, informa- .

T�o logo l�rompel� bO \�Jo�' Nã� rÓ viu 'fn�stado 8e�
ç�ões de orgãos OfICIOSOS, E' que ach�tn bouita a frase plU ° pal�to atIro de ,ti a

let6 ue tamb.om ,.8e jn�endl_(}tt
.e embora ela nã') 1hes encha '8 barrIga ou melhore o mtento, como perdeu o ha. in:Iusiv� docmnentos e uma
tamanho do pão, sentem gOf'to em pronuncia-la, apa" e tnl.�o que D:le �ontI.n a,

das auas econotnia8:., _. .'

.. . �. .....'
. rentando iroporancia e cultura, car teua de dlllhel�o cum to .

.

E�IUipame�uos para farOl$:,
.

" .� a quant!dade excessiva de' dinh{)iro em circula�
'. '.' Depois d8gu�rra. lelIl havido gl'.�nde I1Ú.nero ,de en-,<;ã,O leva a culpa de todas'8t\ rouhalheiri:ls.que se veriti,
eô!ll0[}(ÜiS de t-'qUlpamerl!�s f._Iara farols, No futo caJHillll - \ cam por ât ','..' . ,

ParveI fie eDt s Pí:!.!'H. LrQlss�lJdO terrnlJHldoR em Ufill

ra-I' O f •.... ' '",,". .

d
".

'd" dã
" d f t 'd'

IDqB'! fj"ma- ti!> Lonrí)eM e dostInad.o ao Fllrol de Lop�.tone. '.' . ,
at� e quequan, o .�lll) OI. a ?, que es ru a

.

e

slTISH NEWS SEH.VICE .i.· prestIg�0.Junto ao� tD81Oral� da p()lit2ca, consf'gue.· por.
intermedlO dele-, Junto a Coord�naQao, um cammhão 1para trIlDSpOl:t<lt

. ?a�\tas, ao prêço 4; tabela e' df'poia
oveJ:1d.� aos :madnreu'oB, pelo' dohro uo preço, gAnh!}n
do [li transaçãO 40 ou 50 contos, isto nao,é ínflaçào
mon'et.àda e/l<'iUJ, pátitaria da� tnaÍ8 grossas.

OU�FO exemplo,: A fafioba de trigo caiu nlltavel.

, R.ia (c'8:) - Nc.·.·tíciS ·.um v:es.·.·vertíno oficb3o., q. ;;g.;"Q ..
·.·
..�.:.[.;e.tó.rio· 'm�nte de. preço; dcheg$o.u oSo' em,t\lIr �$ 14,00 e

.

.z*p 1 ag'ci.ra".'· está 'cust.an 0. lh 5, o q.l..li o . .l.'.iil ttefao to, '11
do PSD. de Nlogí das Cruzes;, reuniu-se, h.:i dia3, €fIl.....q� au o,
póré! res·JJver (piCm seria indi"ado pará o novo'.� ,l�mfoso cm" jnfbção mOnetar'la ainda continUa, uma Vljl qlle per
todo de l'égist(li de títulos Q: d,);:llm�nk·s, que. ;;iH serà.eriado dhrRllios na caaa dos '\"inte biliÕt� de {'.ruzeir08. pm Cil
df:flbo de- breves dies, O sr, Tibério S{:Tuartinl, 'úrtrdos pre� cu1açã,Q .. iNã.() é (3om este· fenGUlenO qU'3 ('_.xphcar�mos a

S�11h:'S, soliCitou que fqsse' lndic?do o seu filho osniJ Squartini escandalosa exploração havida Com ü trigo e qU'(lqLr<: se comprometi? G {zritrar conl a quantia de 20 mil cru�eiroS; f ainda cootínua, de cBrto n�odfl.
.

..

Iwril pagai as divides c:mtraida:s pelo P!]rtido
.

dürante fi :C'am� . .

.panhe eleitoraL
.

Ü oe!. Simplícto Jevantoü�se, então, pleitê�nd'o,
..

E" quP, tendo baixado fit.lU proço, o pão entregue.
ii nomeação de seu neto Carlos Cunha, que faria, uma doáçãq aO consuoidor em vez de custar n1eno9 OU aumentar

.' de 100 mil cruzeir:)s pêra. o partido." Sub'metída Cl,. votaçãõ .as .'

de tamanho, ficQU no que estl\va. E'isto <lu� os bema
< duus. ptapcstts, venceu por

..
8 a 5 o sr. Tibério Squartini, qUe! 'venturados idiota chamam de inflação,

..

embora
.

tudo
hora ü seu filho .a ÍTente do c·.'ut5rio de IMl-Jrgí das Cruzes.

d
.

I
.

, ,'\\ Por l1wis {,s,tl'mí1�.:: que.páPep, di,z o, vesper?no, ;isso a,eoll: indique ... tratar-se de descar-e a .8dX,Pd·.oração que se pratl�
; l;'\i;;hl mesmo <z tUI nctlcmdo comnatunllldad-e pelos jornalspauhsta:.. � �3. à viBt� tolerante da.s autor a es. .

�.
. '. '.. . .

'. '.

Medidas exceptionais serão to
madas, sara cílmbaler a alia'

de preços
'

. (
1

o CeI., Mario Gomes, Vice-Presidente do'
CJ;.P '" tem pleluJs pOber'cs do sr, Presl·

dCGte da República para cOlrijaler!
os exploradures .'

Rio (CR) � Depc.s da audiência que teve com o sr. Plesi�
,

dente da República, o Cel. .Mario Gomes da Silva renovou O

S211 propósito de combater (j ganâJcis,. 'adiantando; mesmo, que
.;·pE:!EI isso rc:,ebeu ple.no:; pqj-ere3 d') Chefe do Governo,

Iustilicando E necessidade de medidas enérgicas, aquele ofí
dal disse: "l'l'\cdi::lrJs exc('1x.i:mais serão tomadas e tudo se iará
para atacar G mal em sua fonte, pois s:'l é possível dornínart a

. org�ti das preços altcs, "cambio negro" e exploração, em suma,
co rnbstendo e cnnlando essas manobras nos' centros atacadistas.
E nã·J só injns.tG, rnes ínOCl10 fazer" pressão, por exemplo, aos

varejistas, Que muitas vezes não são os culpados ·pelos aumentos
dzs mercadorias, .porquc já' as recebem ilícitarnente das rnerca

do\iàs, por{\lK j:!! ,,3 n�cebtm1 ihdtamenh�'· majoradas.
.

1\ Salta do

produto provoca, necessariamente, Q alta nos preços. O abas

tecimento,
.

tem, portBnto,.dJe ser o n:'S50 ponto principal. Já
estou SQgurêlmente. informado qU'2 no Rio Grande do Sul exis
tem (bis milhões e quinhentos mil sacos de arroz parados por
Ialta de transncrte. No Paraná encontram-se 480 sacos de fei�

jão '113S mcsrnes condições.. E como estes, na outros casos.

Sobre a constituição da nova Comissão Central de Preços
o CeI. .Meria Gomes edíantou o seguinte: "As Forças }\rmadas

tC1'&o, lambem, o seu representante na (::Imissão. . P0r indic3ção
'do l'il.inÍstro de Guem], ac.Jbo de convidara o major Edino Salem�
bel g; �'s OU tl os .Ministéri:>s indicará;) 03 seus representantes, bem·
como te: ão, tômbem, :-;5 :,:,rgãos competentes os representantes.
dos cDnsumidores, varejistes e ata.cadistas.

Leilão de um cartório 1
nalura!idade aOs jornãlÍs rJi2u'fslilS. notH:iaram fcom

• ..

oC5rrência

({Cidade· ·.de 8Iullel_lI»
'.

'luio,l�aei8"
Comun'id�mós áos nossc's

prezado9.a.esfn�nte8 e a�ur:.
ciantes que a cont.a.r .d� dl,a
15 do corrente, eonstítau

mos o
.

sr. Proc'õpio 'Te]e�,
como uníco �g,ente.... autort-CrI Ho,OIJ 8Or' 35,00 zado a fazer oobr�n.}�B'.,.a

c-•• 0,40
noseo jornal neste �stado,.

O' arauto das aSP'raç6ês do Vale do lta.;.J--a-.------1 o qual �e acha nun�dO��8%.
credenciais nece!!Saris8.

'; ;

111 .
.

'.'
"

.' ..

DE BLUMENAU
OIp.rio

annai
.aIllestral
avulso

MlltutiDDA vlr!ad. I) It laalde·
de 19 ,uUram IIUlI1JdD
IJ crlmi 8 ii ffaldo

110 oremladol.

ILUMBRAU �erça-feira 18 de Março da lSU' • Dr. Achlllee �Il!ltni ,Ou·et.o e Itesp�mBlI.vel �. Ano XXIII - Nr.

RelllicaçãQ."::
. No balanço da C,asa do Ame

'"
..

, s A' .' .,;_ Mercado :de'.A.U�
rrcano . "

to-nóveis, publicado em nossa

última ed:ção, na (!arte r,:ferente
ao A r' I v <D. em Reàli,:àvd
a Curto ou. Longo Pf�7.,O. leta.pe
MERCADORIAS 1.111.10970,
em vez de,.MAQUINISMO,co
mo' saiu e�tampado p�r falha ce

revisão.

Dentro de. 8 dias. os Iferroviã-. � ...
.

rios receberão os atrazados
'Eleita· a DOJa Dlreturia da associaçãO P"fis
sí,unal dós' Empregados 'em Estrada de Ferro

do Vale" do Ilajaí

,.

Realizou-se domingo, com inicio ás 10 horas, na série do lO .Ipiranga ". em Itoupava
Sêéa, reunião da Assoei �ãO Prof ssíonal dos .Empre�ado8 em Estrada de Férro do Vale cio Ita
ja!" para escolha da nova Diretoria. que ficou assim constituida: - Presidente, Ernesto Kerber;
Vice-Presidente. Juvel1al Salgado; Se�t'etàrio, ?edro �aes; Tesoureir o. Ferdinando Kleme.

Durante a reUnião o sr Félix Laux ex-Vice Presidflote da aludida AssQciação, decla·.ou, _-
'" r

que dentro de 8 dias a. E. F, S, C. faria o pag'lmento aos seus fUl:cionários dos aumentos em a,

trazo e que e:óta .ic.formação lhe fôra. transm toda pelo próprio diretor da ferrovia. t .

Prosdoetmo &
. Oio: 'Lida, .

Rúa 15
'.

�e 'Novembro,' 687
Blum�na�, :

.1

Expo_iCão' de automovels
Londres

'Im

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Com�Gio _lr'lIÍ���ia Companhia
.

PauI:' Srs. �édi�:�ÍT�S Denlistas
.

.

1"' d
' .

.

Para aquisição de seus licores medicinais e odontoló-

.:��. '. '. em lqUl ação, :i��S�r�r:!:eo:�:::t�r!���II�t��-���iiá��oCfÚliCO,.noBPtt8Iar
.�./r.

.

BLUM·.·..E;N. D.U .

RUDOLF DOSS
.

.

" EdiUcl0 Asscclaçãu do Comércio 30 andar _.,. sala 5

Relalarll dilliquidante Rua 15 de Novembro, 257 C8ixa Postal. (l16 - Fone, 1170

�
. ��?';;:iiciótiistas!,""'" .;:: i I O< J',;

•• �. ': :,' ''C'i
'

-

\ '.� :-J ;-, Endere��oT:!e!�!�rr� "RudoBó"

P R O I B O.

Cumprim:Io,o.<Tu,e, d:eterrtuna a 1� de ,s6qiedad� anônimas,.; UMA 'oRGANIZAÇÃO PA.RABt::MSERVIR,P'OS BOM PREÇO
em seu a!tigó' No. 140, 'numero quarto, ,tenhq, 'o, prazer, d-e; sub- .': f" '.

" POSSUímo
;

os SI.stem.a Credlárl.o
'

. -.
.

t·· O povo em geral a .p.88sar peJo meu terr.eno, sito em
.1'leter.á vossa apr�jação o balanço ger� destàp:OOciedade; encer� .

.

.

..

',,:
..

Ribeirão FideHs Alto, eamlnho.parttcuter que liga 1:1 esrrada
rado. �m,. 31 de dezembro de 1946, acompar1h:a.{io da conta de -.-

.

.: '. .

.

,
,

.' '. de Itoupava tJelltrHI com Ftdelís.
,�

"(Lucr.()�: 'f 'Perdas", e'h-em assim o parecer do;:;ConseUio,; Fi.!Wal, S
-

d d' '8 f·
....

d
.

d' B'umenau 5 de março de 19,<t

�elaqvo ao período de 15, de 8gootO, a��> o rli,rdo encerramento..: oere ii. e . eue leia ora e
'

(�B) 'Adolfo Eichstsedt 3V�
do ·.balartço. \

"

.

'U dO'.
..

-;

L4d'Dadaa fas� adlentada.da liquidação, o movimento das contas, ,....a elfas • ft.
tlepois' do,

.

último bBla'fu;'o
.

apresentado aos srs. acionistas, foi di
nJnulo; r�tringindo;sé 'quasi que' exclusivamente ao registro das
despesas correntes 'e da venda de algumas rnáqulnas e utensllios
iusadO'S:' N6 que. concerne aos imoveís, cumpre-me íniomtar aos

-srs:' aqol1ístáS 'que ..aínda persistem .05 ernpedlhos apontados, já.

'1por meu $tecessor no relatório por êle apresentado ,à assembléia

geral realisada a 23. de setembro do ano proxímo passado;
E o, que me ororr� dizer sobre o estado da liquidação 'da

�{)dedad�.;:. Çoh�o�me,. ,'?I1tretanto, ao intejro dispôr dos SIS.

aCÍon!;;tas' para" quaiSquer outras informações que julgarem neces-

:sári�.
". .�.. ..,.. ".

,

.

' .... ; ,

:81u'lL'enBll1 20 de f.ever,eiro de 1947. .,
.

' J'

I _: _. .

.

1 !I� \ i R Paul, Liquidante.

.'

�

.., ,.'

-

, .
_y,::

BA1.At..lCO
.

GERAL encerrado em
,._ 31 'de'. dezembro de 1946

A T I V' O
Imobilizado :

Imôveís - � -.-: #<# .. -- ... '_o . "'" '_

Disponíve]
Caixa - .,. ., ", ....

!
...... 'jW,��", .�. MI ,4

.

Realiz�vel â cur,to e lougo prazo
Conta�' ;Córretites Devedoras .:.,;, -. - _ 278.898,80
Efcitos' - '.. .. .. -

..
- .. "" .. 2.140,00 281.038,80

332.221,00

! , 4:293;50

Co�ta..J _ 9.� rea�Itado pendente
. LUí:lOS .� Perdas: Saldo da cohta .;

Lucros e Perdas: Prejuízo v'erificado neS�
:!, ",.... ,.' , : ':C.ta ,�at� ,_�.' � '" .. �,

;;"

" ,
'

"

,

52.083,30 78.177,80,

.

30.000,00
725.731,10

368.250)00 I. i··':'

, 85.957,50 454.207,50

i Exigivel a e!,}��p::e. :11°11$0' {lr,!zo
Contas.: Cw-�,-Cre.dQi;as ...;.._ .. ... ... ,.. ...

Co�tiS':��:!YeSul��dÕ [:.end9lite;
Fl.lIltlo par.a.'PrejUlZOS EventuaIS ...

Divict�d.qs; :�. ..;;> ;&::; ''''' \'" ..... - .... ,.,

'_"_-�.:.' :. .

.
• ..:

"r': .'
oi"

, ; '! ; r '

669 20
- " . .

)

188.423,40
.

52.440,00 24(M363�40

;$' .� � e9Ht"!lt.4� J30�p,m��ção;
Caução; da5,Diretrifiát_. ""';� ..... ';..� ..

. '''_ "'::'
....,_ .. _'"

.! �-.
i. í. I 3ÇtOOQ;OO'

725,731�10

Perdas
___ L�_�t'�! ��.; :�

.. <.��: -�.� J';. ';;:. 1- .�� ;._:_: .. ;� .. ! ·i· : ... !.

:'-�'::b�íiio:ti�tráçík! da:'eo'hta. de Lucros'e
; ;,0EI;i ITO '

",-;

:Téiefone12'48 - Rua 7 de Setembro

fornecedores de Madeiras, em Geral

Forro Poulista; Encanioneiras de Qualquer Espêeie
.' Alinhamento) etc. etc.

I Indicador ----'1
-IProfissional

Residencia

Rua Paraíba No B
Telefontl 1288

.-..�.-.-��.-+-�-�-.

Clintcn'Medica e das creao

ças, partos e operações -

Radiodiagnosticos
- 0- BLUMENAU -..,.-0---Dr. Fausto B"asil

"Medice
DR. ACHILLES BALSINI

ADVOGADO

Rua Paraná. 31�A-Tel. 1436
BLUMEN�U

III;
"

,. " '. .

.

. ADVOGADO:
Dr. Ayres Gonçalves
Rua 15 (.. e Novembro, 415

2' andar-Sala :.1

(Altos '. diA, CAPITAL) -

1J1l·.�.-�-·-�--iii

,Dr. Affonso Balsini .

�edico l:specialisth em
·

doença� de Crianças
". e dâ Pêle ..

. Consultorjo - Trl:lvéRs·S ..
4

. dl'f teverelro �dlt peiier·.

Ot� Arão Rebello
Advogado

.'.' ERCI l- - '110

A lamad 1 ô "-ncQ

. .��v --. .���.�-.-.-.-���-�

Clube-, Nautico Améria�
Pelo presente, ffcaio

.

convidadas 08 are. SO�i08 do
Clube NDUHcli América para comparecerem á A�semblé!8

peral Extra.,9.rdinária. (2a. eonv<\-cação) a realizar se no dia

14 do correote mês, ás 20 boras, na séde social. para d9t
JiberlÍt'eru sobre fi suguiate úrdem do dia.

'

.

'Elelçã1 de Vlce-Pre�idencia
.

Relarma dos estatutt S.
AS5unt@s de interesse 80.C:81.

.

Blumenau • .1 t de UlIUÇO 1947,
ArnD 01ebr8cht
Secretario'

.

··
.. 1

.�-

(���
�:ii' �,
/ .... "

; �

'Ge rente d e Secção .

Precíse-ae de um Gerente de Secção competente �o
ramo de veoda do peças e acessõrtoe para automovets,

que esteja quites com o serviço militar:
.. (

Pretensões e referências, informando o estado CIvIl

para caixa postal, 55 1 . Curitiba :-:. pa�8Dá _ , .

3vF

� ._.-.-.-.-e-.--x�-�-�-"-�-R=.-��"-�

", ;

� ".-

...............
·

•••;.I.&.....M&&O..�����a...J.lmMA�tm4.MI••F.f..;.��I�

Pilha� Secas
poro r:lADIOS

REMESSA NuVA A' Cr: � 25°,00
NA

����:���:���I�; .. ••••••• • ., e �."' .. � e 11 ••• " !. __ €,

J, Gasa du, ��veis .

Rossmark Ltda. � "�IJr�!� d.��.'!:!�����' Dr. Affonso 8alsini
fi Dormitórlos �l do ltil�ai CUoica EspeCializada' Jie
\: SI" d J" t :\ - FUNDADO EM 192% -

,. •

f'=
o os e on ar :} Dire.

cor_Respousav. I: .. unaseas
: IV ovels Estofaocs �j. D�. A.chllcs Balsinl

Om1!JCds da Péls - ft1all!lrla
: :, Duet(Jr-Prop1'letan,\: •

f:
.. . .;. Oro Àfonso BalsH,j

: Serviço bem flerTelto e bem acabado :i Redação e Adllli�traç!io
.,

: . =j RU.\ 1 DE FEVERElUQ

, ri.? Branôe estoque ôe Tapetes .[:� :1

� Ru Dr. Amadeu Luz, 11

C a s o d o A lVn e li" I oe a n o Sr A.
Mercado de A utornóveis

NO 'S5A DIVISA E' SERVIR

&

EXPEDIENTE
Dird�áo, Te!. 1436, HI\n - Gercucia

1099 - A;; ..,j!la t1ll'llB, 1U9l.l
publiciundA, 10H9.

Venda avulsa - Dias utris, Cr$
0,40 - Atrazados, Cr $ 050.

Assinaturas; - Ao" Cr. $ 60.00
Semestre: - C, $ iJO,OO

., . -.. ..
.
.,; ..

Des'p�a� Ger.ai� '.. ;.... ... .. � "" "" ,.. .. ... 19.048,50
Selôs·'·:.. ·- .. '.. '.. -,. ... - ,..... "'. .. ... ". .-.... B1,40
'Itrpastos, ":", .:..... ,.. - ._ .. ,.. '1-' .. .. <t. - .. ,.. 10;228,90
Segm:os,.. ';_ "" .. - - '.., .. • � "" .. "" .. 1."l!:l6,Q@ Ex"Dlretúr do Hcspital Evan-

Drd��:do� --'. <t. -. .. .- .. .. .. .. .. .. .. .. ,25'.500,'00 gelico de Hansa.Humboldt.

�L ,�.;_,;.: _I,�'I !�! '. "' :
I

"

...

' ".' ,t -S6.065,3Q Ex.-Pediatra do Hospital Sta,
. .. .

.

C'RED'ITO I' Teresinha de Erecbim_.. , .... '.. ....
.

.

(R. G do Sul)

�%.:�����t�i!f.;S ':" ':., ':, : : : : : :. ".. �':�ó6:gg EnJeéialist�ia��asDoenças de

JU1Qt :�>g�c®t{:)S, ". ... '... "." .. .. '" 237,50, .

Clinic "Geral Cirurgia.
P!ejui-1� ,�V�fita,d9;... ',- .. .. "" .. .. .. ,. ;.01.. 52:083,30 .

Trave.5sa 4 fevereiro (2a. quadra).

'-. : .. ,'. -'�. .

--fr6.065 ;30
Bltlmena�: 'iil' :d� dez.êm.6ro de 1946.

.""

�.
•

"_� .. _ ",;! i, , ".
R. 'QiuI, Liquidante

;'_.: :-_: _.'
'. j , , \ I.: (Gua;rda�Lívros .r-eg. sob Nó. 32718.

:. ·",.,,(;;!·A·ta .,dQ.,.:C.onsert)'O. Fiscat .....

.

if••���ffi���l
,:: J�:er ..

'foi; ap��ritâ:do o "Balai1.ço· Geral" .é tontas
dé, t�t.�#ry. . ":i'.P'�!ls':�: e.tl�f.roo��; êi:n 31·. d-e:� deiembro j;de.· i946.

.

�:l��'I��i;1f;�o;!::CZ�
,

..�:. ;Ba·r;e.ce':i'QO 'Conselho ,F'ls:cal' ..•.

······.��_��:�l��"��.E!o%rj����
e D�"oni!tra:çãQ' U?, "LÍlcI:Ó� ('! PerdaS'!'en�radas' em', 31' de' de:"

, zembioé::d�'i ifJ46�. .: .

,.
.

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

.

"

'

....
,

.
n�póis.: de CO'l1st�r'einí em:, tudo, . a m�s .p.erf?if�, ordem e .exa

tidão,. 'Saó',de ptit.eiC�r que devem as ille:mas merecer a· aprovação'
.

,.da (',ll'S_!;'embl�8 Geral, Ordinária", á i�é1I�ar-� par!! este fim.

.'i�{���làm.w· ..�v�clo,.aJt:atar,.:.fpt enceqáda a,p�es�nte .reuni,tio, .

dm:��al: fui. lª , �. � ,:presente· àta) '. que �aí,J�l<:!osJ��ífiâ{ieJ, .

: ; ! ;
,! '\ i i;, � ,: ) \ Y.i i:! .Paulo Schindler ,'i : i :

; _.:,_; _� �:.-,-:_: _:�:_:..J�� c. � __ i:. !; "

'Fritz Lormz
' , , ;

Modernissimo aparelhO de Luz
UUrü VioleSil

I Vacinação preventiva das cri�

At�nção: - A. direção não s.e I anças contra a Coqueluche (qual ..

responsabiliza peir opiniões em 1- quer idade} e Difteria (a p:>.rtÁr
'!idas em aI IiglJs assipado$, mes de 10 mêses) sem reação alguma

D.r. Angelo De Caetano Dr. fRANCISCO G�TTAHl>I mo que seja e')m ini,ci!lis., Ad Dá consultas, tod.()s os;allát-
Médico .

_ Vierle, tam�em. Que o.rlgmms ��- no Edificio Peiter (em fr,3nlt;,
Doenças de Senhoras �- Cirurgia . ..A_ J;) V O G A�DO. bidos e nao 3provettalJos nao

., .

,
.

Pt.
• EscrltorlO: Praça Nereu Ramos,89 serão' devolvidos.' Ou�ro�im o ao Hotel Vltorw), das 10,3'

ar os Tel. 21 . Resid. Hotel PONTO CHm serviço telegrafico nada tem. a. ás 12e das 14,3(J ás 17 horaO
Consultas das 8 as. [1,30 RIO DO SUL haver com a orifntação do lor-

e das 14 as 17
____________

, nal e somente é reproduzido a .-.-1I-. �....�-"-!l-.
Rua I 5 de novembro junto I Ii.tulo inf01 rrtativo para nossos

ao Hotel Elite O
Telefone p avisodo 1063.

r.. Paulo Mayerle eltores.

Medi�o 8&slsteule do ...... .. ......... l1li ..... .......,

HOSPiTAL SANrA IZABEL
VENDE-SE um Opei Oadei,

com maquina pe!'teita. Infor,

mações nesta Redaçã.o. 6'11

� WmJ"'_''::i1�.q'í·111l!!,,}.�7i..�;$, :

9l({;Áleiio3
j

B%s ..t

mais creSCIdos
III.

c

Bolos'
. ,

maIs /nac/os
..._--- ..-----�

Cursos especializados da Medi
cina Infantil e alimentação das<
criancinhas. -- Medico-Chefe dali(}

I!eçôe� de Higiene Infantil e Co

zinha Dietética do Centro de

Saude. - Estagio de 2 anes no

serviço de Péle e Sifilis da Sa)
ta Casa de MiserÍCordia do Rio

Janeiro. - Especializado em Ma

taria pelo Departamento Nac.,o
nal de Saude Publica. - Ex

Chefe, durante 2 anos, do �:rvi�

ço de Malaria de Blumeuô.u.

Faç,a s�u a,Duncio

neste Jornal

VENDE-SE
Por. motivo tie mudança

qtHl8 fora do Estado, umd

ill(,bilia de quarto, uma sal.a,
"e jantar ne canela enuel'lH�

zada e parte de móveIS q':!fi
estaçllO de praia.

. - �
Preço de ocasJac,�

nnformbções pelo tone, 139[
ou Gesta Tf'daçãú,�
._.._-4-ie-ID-IIJ-4f.....$.-IIi--lIlí

Em pour,O\1: nlinitt()!� a \�')\'!l n�Cf'·�,"';.

_ MendatOl - C{IlnL'tJ! :1 "·;fCll1'4.. TIl'

sangue, nUvÍawlu n!:. aCt_·��·'I:'. I' Oi-l :\ia�jt:r-']

da [,.;;ma 011 bron!Juit.e. Lm P'j\H:.(' tt;J,·nQ

é pOEg'ivfol dOfJl1ir bp.m, fi :yiy�1I1dlJ lln,- (l

facilmente. Mend��'ti :\ k. 1,1 ",."." lIn

que o Ulal Bej:l allt�!-':O. pl)r:JlI� .

,1,'"
_

e

���:ia1::�'���:f::""�:��:�',:;:;)'�::;:,i::� ::::: :',;
prcmaturafllPllteYf:lho. J\,.'1a,"u;_![."I,i.U 7{'\Tll .• �;}
tanto �-��ito que :;:'fl (,fp!��e[' C(l!�' <I "!"r,!'

.

:�

de dar ..to p:H�jellt(� ri :"'llir:l\';iO i;VI"� 'I.:
! ·,·,r

ra.pidan!�nt� c ('.omp1du rdíd" .du �·".'Ii
ruento da a�nHt PI11 !,n�1C{"·.: dl:l�'" 1 '"v>·

Mendeu;:o. boj(' JlIf':'H\n, r\\l ..p ..d'.1!u·

farnl�V'ia. A nC'f-:;':':;l $!"'!1llti:I (- a e-l..1:l u.�j()r

protcçiio. i!::,

IIen tia � @ A�d��r.��:"

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

. .
para pronta entTf'gH: -

'

1 --:- Conjunto completo pala fi 1, ll'lca"ãotle l.oop Kg
de AMIDO em 24 horas.

I .

,

Molores ii gasolina

! : CaiXaO FUDHDf8· I
I -�--.....

.

I
.

li11M"
!:J .... viço de prunerra

1 urdem

Rus MaraLLão
cllin-l N' 27 ..Marcar: r: BRIGOS & STRATTON� 5.8 7 Hp. de !

dTo vetícaí - -1 tem pus .:._'resfritiruento á AI'
.'

. �

Maiores Se'!: i-Diesel '

M8�e,a: - FAfRBANKS�MO' SE - 6/7, 10/12 e tso Hp. de
1 cltíudro horizontal -:-

.

.

L'cus-Diesel
Marca: - WITTE � 9 e)2 Hp, -, etlíndro vertteaf e ho-.
rtzoutal.

' '
." -o'·.

o

Precisam-se, ativos. Pagam-
Haros. CHRvSLE R _:_ 37 8 620p. - 6 cilindros vertlcaís se veuclmentos fixos «u dá-

o

parríde H.,�tonláüca - dl/tadp de ratHllduJ'. e instrumentos se ccmlssão, eoatorme se '\) (10

de cout. ore, ..

.

'

- combiuar.! T,"pu'g.ralos ��eepJ.:sraa·:lNfORMAçOES: - F. O. BUBCh, Jr.' Exigem-se rderenciss.
QU .,

. Alameda Riu Branco - i.- Oaíxa Postal -33- Tel. 1388 Informações. nesta Reda-

. ri��b;;;;;;�:;:;;;í::�;;·s�· ·IB:a:�;��8:EI:lr�o� tfrigm���;�.:
..

.

..'
"

Convocação' I Instaladora de 1.,.088,' M,.,�a.'._D..�t.8..·i.��.�.a...B.,,:!F._.._i.Da Flâ.".i:·.

.

São convldadus os Sf. Acionistas para assembleia geral , Blumenla
_

ordinária. a realizar-se nó riia 3l de março próxi-no as 8 horas Fone: '1477
da manhã no raci itório da sneíedade á Rua J5 deNovembro, 74�, I I� I'I-..-.......A-.___:.:._._....::�·
com a seguinte O dem dodIa:', .·_9--.-..

-.-a-st-.-."·
.

t} Leitura e deliberação sôbre o relatório da Diretorü-.
Parecer do Ct ns lho fiscal e balanço: encerrado em 31

dê dezembro d � 1946.
2) Ele ção do Conselho Fiscal
3J Assuntes de interesse da sociedade.

Htumen=u. '"I de março dA 1 n47
WaHtr Haure - Oh etor Presidente

Vendedores

Dr .H.limmermann . I
Cirürgião Dentista

Raios X
Rua 15 Nov.. 595

'

f.o And.· I

Oficina UOIU . EJIIE
.. .

A. lubow

I
$

-

•••••.:••••••••
..

.

...

LADRILHOS .

.;_.__.-.-- ...-8-1i1--•.:.....
_ Mllt�rili13 de CODSltU�'1l\)

. Werner Goanj'
t-., 8 Piauí. n fi 15 -Foue, 1123'

BLUM ENAU

&tende tod�. 'OI' .e�fçO' d•.

R!lldio. rece,torea
't,vlco. RIPtllu • SafuM..

fSLJJFOIf. 1395

Ia. 7 da 'tttlÚrG. I"

fab:tica de Tintas
.

Blumeliau Ltde,
Tintas· e, Vernizes '. Material para

.

Pinturas em
.

Geral

Tintas B m : bisnagas para artistas
BLUMENAl] - S1.A. CA TARlNA

.

Terreno na Rua São' < Paulo
Vende-se um com 25,5 rn, de frente x 100 m. de ·fuodos.

contendo duas casas de moradia, situado na rua São Paulo. Das

imediações da estação da E, f. Itoupava - Sêca.

Informações com a Expprtadora de Madetras S. A.
'

;f·

, .... ".
.

'.
'

.

'.

fxpnrtadfrra de A adeiras S. t
Stock permanente, de:
fviadeiras, de consfruçâo em geral,

.. Forros,' Soalhos. Mo,ldutãs.. etc .. "

. .

... , ..

�'. T�lef()he' 1337

.. B L U M E NAU � ,Santa. Catarina·

n\
. �'.

.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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. ij ,'�h��� 'aci�i1ist�t .) \ l \ ,I ,'! 1 \ I.''CUmPl�90 .O'�� d!ÕÍerminam,tps nossos estatutos sociais e fi
k das sociedage-s anônimas, vimos': .epresentar-vos o relatório de:
s j gestão, relativo Jao .ex'oerdcio doe 1946.

.Folgamos em anunciar que todos os n03SOS trabalhos corre
!ri: TI � ,contento?:'S'elldo de notar que: ,as operações réalisadas den
t·) do exercício de pleno exíto.

O 'balanço, encerrado em, 31 de dezembro de 1946 demons ...

l:( com clareza 'o estado economíco-finanoeíro da nossa sacie
\:. ,:1e" em virtude do que damos por cumprida a nossa missão,
f .,··manecendo, entretanto ii" disposição dos srs., acíontstas.r-para
1. :JisquerinfÚl1naçôes que â'.esejarenl.

Indáíel, 27 de janeiro de 1947. : I'
.

,

"

i

. '" ; Henrique Wanke, Diretor Presidente
! ","':e �;!;'ihl:� li �J:Ienriqu� 'Wll!!lke Junior, Diretor, Gerente,

',� '���;�; r ;-, ''a-rtur 'Ehràt, Diretor Gerente"
.

)3iilan-ço geral, snoerradc em 3Lde Dezembro do 1946
li. T IV O

>�' )i
.

"� .[ "oqili:zâdo.
.e

;4."':" '!w: I ,:1veis;'� BeirfeitoriaS . � .. .. ,,"'.. �""' '

.' � Êàtá'vél
lf :JVels� � UteJ:isilios ..

'_

.. .. - -,.

1\ éicu!os {i Ac-ciSsôrios' .. .. -,., ... ..

�
.

'!lovenros -' .-' ". ...

U J,quinismo e Jn5tafaç�
>

- � .. .; ..

I : .' 132.108;10

2.239,10
22.993,10
:1..125,00

105.781,80132;139,00
Dispon�vel

(dixa � .. ",,' ...... .. .. ;;'$ ,"" - ".' 84.560,00
Bweos .. ..' ·.;i\ "" ".. ... .. ;,;;;. .,.'.... 87.679,10 172.239,70

. Realizav�l a Curto eLongo Praio •. . .

Contas torrent-ê�i;. : ....;, .. ... .. - ... 51.648,00
'Liulos' -a'Réce�r '... .� _ .. 138.101,20
:[�làteria PiimÍ:i:<' .. .. .. _. .. .. .. 58.032,20
Comnustiveis e Lubrificantes 10.453,50
r�\ert:adOl'ias ':Manufaturadas -

_. 55':77(1,00
Capitalização ... ... ... "." ll[587,20
li\ateriais para Consti't.!ção ........ r24.37�,!Q_ 352.965,20
.I\ções em Caução -. . ,,; _ ... .. .. 9.000,00. .

" , I

•
I I . :' - Cr $ "198:'452,60 ,

PASSIVO
Exi�ivel"iJoiIrto e I.�ng� PtazG
Contils Correntes ... ... .. ... � - ... ..

Gratificações. fi Pagar' ... -';' .. .. ...

Dividendos a Pagar -

.'" ... ." ...

Kãó. 'Exigiv�l"
.'

Capital· ;".. .",' "'," - .. .. .. ..

Lihdo de Resérvá' ',;' � '" .'� '.� �

Fmtçjo de';l\;tn�rti�açãOr'''' .,;;

( �'l1tas "tle 'CompEnsação
C(lU� da Diretoria �. ,,;,...., ,. ... �

�i "', ,> ,"

I"
..

'; ;: i

49�365,70 . \ ' \

125".000,00 � ,

. 54.000,00 228.365,70

500.000,00
'. 45,686,20
15.400.70 561.086,90

: I

Dtmonstração-:-d�,.;conta ,d{\'Luetos' e PerdaEl.
,

Dezpo:ia :'_!}46.
i" '. ·:;{rE·19 P E S A S

Despesas AUmento Capital ' ... .... ,. - - ....

Desp-esas Gerais '" . � .... - ;..

Ordenados' .';. -

...
'

..
' ';;".. .. .. ... ..,. � .. � ..

Funqo
�

(fe AmQftizaQã_<i' .. .. � _..... .. - .. �

Pundô 'de' R-eserva.. .. _ .� .. - -, - .. ""

Gratificações a,:Pagar.. .. .. .. _ -. ... ... ...

DM�R-gs a"�:pagar,'.: _- - '.. .. - "', ..

;. ",_ ..
_

R'E C EI TA'::'�. '.
.:.1,." :l'"
"',' -

Juros e- �� -"� ......

Rendas Pafiímóniaís .- .. ._

Wl�r;:!adQtias ; Manufaturadas r

�:..... ,' .... " .:' .. -

.

4.168,60
900,00

.. - - .. 397.692,40
, '. .

Cr $ -402�761�oo, '

;

1
J .:

Indaigl, 31 de dez·embro de 1946. r,..
• i .;, ....

"

.'.' Henrique Wanke, Dil',etot Presidente '

• .'

! ,Henrique W\anke Junior, Diretor Gerente
Artur' Ehtat, Diretor 'Gerente

. 'Alfredo H. Hardt,' Guarda.;Uvros, resgis-
• '" ' ... ,

.

·.,i�"-I�, .�" .. trado no D.N.E. 'Sob- no. 16.328';.J.i. . .", ,": ':', �., '".- ·�t.t.".. '..i. "-."
,"
.. . -

• . "_.'

<.�_:- _'·;·�L: v>::PRrecer do ,Consólho Fls"al,
.

r ,

'. ·�s':.M-$ixo .assimJqos,: m:embr-úS do -conselho fiscal da Sacie...

dad�"'AnoÍ1Ima _M,etalúfuica 'Henrique: Woowe' S.l·L,
.

tendô c'�idà�
Gosamente exami1'Hü:lo"� as contaS da administração, inventáno e

t3.ra�o rélcÍiivos ao' 'exercidO findo em 3l de dezembro de·1946,
e.'1caliti'ai:iiIT,'tudo �1'Yapsoíuta ordem e que são de' parecer que
sejam.: �prova<lq�, pe,los srs: acionistas, na ass>embléia geral ..

ordi".
XlJria '-quQ>s�ir>é�vpçada para tal fim. ' ,', :, � . .

IndàiiH�' Z5>Aie janeiro. d� 1947.
.

' '

" "",,' .,,'.. \
"; '," t " Hartwig Wamser

,,�",;.". '. ;;! . ;

.

'Artur Holetz

tC! I:{,:\'�:I' !.: ,,!:, :;- �da1ljerto Sêdiatek

CIDADE
Ide B'IomeílBu

a

"

,

"

: -

.

j.

blumenau

.�-' ,;",.

Cine
HOJE ás 8,15 horas

(.

t

Busch
AN�A MÀY WONG e NOEL MADISQN no empolgante e

sensacional ftlme 1e aventuras:

S .mbreada por Interess"nta s misleríof', este filme diverte.
em. dona e ensina.
Acomp: Compl' Nacional e fi ;continuaçEio da série

O Falcão do Deserto
A grande série. qUík tem preudidu B atecção de

tod,'B. PJutéfl, 3.00 e 2,oo-BalcI10. 2,oú e 1,500

Estrada da

r!efinitivamente acertada a vinda do �otafogot'_((estlU��rão ÇBrioca iGuará com o.Palmeiras ,dia 2� - ... Troca de lelegra!"�s entre
c ll.;8.D.:._" os dirigentes do cl_be melroPQllla.Do -=. E passivei que Heleno e Lele Integrem.

"�":"'<.'
' ..

'd"'-
•

,

..

,. '.' te '. -.

.

.

G

..

rar;:as. a.os, �s!?rços. d

.. O.
sr. seba.S.hél:C? Cruz, preslde.nte. da .A.. resposta do sr .. S.eb.astião Mruz. tem o seguinte tcór: :( =: esqua rao VISI an .'. L

..B.P., esta �efllllt�val11ente a(e�:ta<lo um Jogo .do ,�otafogü, do "Major Iocehjn Lopes - Curitiba _

,
. 'i;

.

.
.

'.
-.

.

..

. ',,,.', .

.

Rtf'I, ccm.o t-'dlmcuas,' desta CIdade. Blumenau .vaI ter, aSSIm, Acusamos o recebimento da confirmação do jogo aqui, terça-eI·
--

...··"·1 "

- : .

H
.

'.
.

.

"W'" !lo'ke:' S fi s.U;! gr.nnd� tarde �portiva, positivamente II maior das que já feira, dia 25, o Que surpreendeu-nos, visto contarmos certo

�.;� a urglea eorlque. 11
.

.11- .WIill1OS. .
,

"

.

., partida S�1 num 9omingo, dadas as. elevadas condições cconomícas:
,,'MI

,
.

.;;. • ....
.

'. • O Botafogo, que se encontra em wande forma, haja VIsta deste meio, razao pela qual pedimos alterar a data PilTa Uln''. .
Relatorlo da Duetona, sua, ?tuaçãO no sup.�r-Glmpeonato carioca ,?e 1946, em que, domingo, seja

..
ele qual for. Quando .aqui, .Vossa .Scnhori�, tal�\rnei ecídamcnte, co�qU!sto� � Isegundo }�go.r, e, �o mon:ento, um vez possamos entabolar um sequndo pgo. Todavia, descjaos a-dos clubes '�:e maior proJ�a? no cenano csportívo naclonal� de- vinda da Botafoqo, que conta nesta cidade com grande si-npatiac?rrendo daí o. qrende ent��lasmo com que todos aguar�d�� sua e não medimos esfôrços para a exibição em Blumenau de, g10.;vinda a esta. cidade, entusiasmo que cresce com a possibilidade doso, só esperando a bõa vontade de seus ilustres dirigente,Jdo esq�âdrão vir integrado por. elementos como, Heleno e Lelé, para que Blumenau tenha esta satisfação. Rugamos dizer o llLl..;alem .de outros.

mero de componentes da embaixada afim de reservar comodos .E o seguinte o telegrama enviado ao sr. Sebastião Cruz Saudações esportivas

pelO.
Chefe

..
da. De.k.

gação do

Bót.alago: "con. firm.3m.
0S

.OS. eu. te.n;'1
'Sebôsíiãr) Cruz".dlrnentos entre nosso Deleqedo Silveríó Arthur, de 15 mil cru- -.;.- -=
__zeiros, 'estadia e transporto fi partir de Ioínvile, para o dia 25 Postertormente. o ar. Presidente da L.S.O. recvbeu.deste.. Pedimos coníírmação: urgente - Major Jocelyn Lopes, .

novo 't'tt grama, marcando, derinHívamente. a data de 21Chefe da Delcgaç�O'. ; '. : "J;iiI�I'1 :.,11["1 .11111111: do truente VartJ O sensactonaí encontro'.-.'--flJ-C -.-.� i...._:_.-. x •._-.-II-.-.�-II--l..
(,RU.lEIRu Prefiram a r'armna t'aon\:ada

pelo ..DlNHO JOINIYLLE

·Sem fundamento o boato so

,bre o' preço dos carros
"Ford JUDies" -. "aRglia" e "Prelecl"
Fomos pro;:url3-dos pelo snr. Henry Stingeli:l.1, Gerente da firma

"Itacar Ltda." r'ecenterrllen�e organisada em Blumenau e l1gentes;".' nesta cidade da firma l\gro-'Miecanica Ltda., Curitiba, distribui�
dora dos carros "Ford �nglê:s", ''..A:ng1ia'' e "Prefect", para os
Estados de Paraná e Santa Catarina.

.

: Este senhor pedi. p8ta publicarmos o telegrama recebido do
Serviço de Licenciamento de Despachos de Pwdutos 'importados
(CarrlDia Federal do Comercio Esterior), que' é o seguinte:

"De São Paulo nO 3578, N° 685/47 fe 28�2-47, Resposta
811.1i ;carta 14 corrente pr�os aprovados provisoriamente por este:
serviçp para automloveis Ford Inglês é de Ct $ 31.185,00 para
o "l\nglia" é; Cr $ 34.440,00, para o ;,''lPrefect'' no tipo base es
tofamento pano. - Saudações, Mariano Ferraz, Assistente Espe
cial Respnnsavel pelo S.L.D.P .1."

Pediu-nos ainda ° snr. Henry Stingelin que informassemos
ao publico em geral que o p,'eço dos aludidos automoveis é o

seguinte:
. ;

U}\nglia" ----:- 2 portas _:_ 32 cavalos - couro - Cr $ 29.700,00
"Prefect" - 4 portas - 42 cavalos - couro -:- Cr $ 32.800,00

Explicou que tais pre'ços representam o a(ltomovel posto em
Santos, acrescentando�se 8. despesa de montagem naquele porto
e o transporte até Curitiba (no valor de Cf $ 2.000,00) sairá
[Qspectivamente Cr $ 31.700,00 e Cr $ 34.-800,00. - 'Este acresci-

- , , i'" 9.000,00 I!,'Ü deixará de existir se o comprador pref.erir H�ceber naquele!' Cr $ T98As2"]õ POltO o téllTO de que v'enha: a fazer a aquisição; montando e

üensportando-o por sua conta.
>,

em 31 de Pelante a Coordenação dQ Preços de São \paulo, por ser
esse Estado o mercado importador, foi f.eita 'a exibição· dos do
cumentos consernentes BO faturamento pelos seus 'fabricantes na

Inglaterra, ,despesas de embarque, transporte marítimo, seguro l_e, 9.046,80 descarga, adicionado ao lucro maximo permitido pelos próprios.98.689,10 f5bricantes., Diante dIsso' foi mitorisado a importação e venda94.938,20 dos carros pelos preços de Cf $ 31.185,00. ',para o "Anglia" e, 15.400,70 Cr $ 34.440,00 para o "Prefect" no tipo base de �stofamerito de,

�5:686;20"l pano, conforme
_ telegrama recebido do Orgão Oficial le acima125.000,00 tnlnscrito. --z- Ficou assim. demonstrado que tem '.os vendedores54.000,00 procedido a, redução de preços em prejuizo de· seus interesses,! Cf $ 40Z.751,9.�. corr.o se poderá ver do simpl-es CDnfronto dos algarismos, pois

entre o preço oficial de Cr $ 31.Í85,00 e o Ipreço de venda posto
Santos de Cr $ 29.700,00 existe a diferença de Cr $ 1.485,00
para {) "A.nglia" e de C1' $ 1.640,00 para o ·"Prefect".

Assim esclal'ec:emos aos intet'essados, para eliminar descon
fianças, acaso existente3, mencionando ainda que os carros "A.n
glia" e "Prefect" são vendidos aqui em BIumenau pela "!tacar
Ltda." ao preço de C1' $ 32.000,0.0. e Cr $ 35.000,00 lespectiva�
'Ir,ente, preço este que se entende posto Blumenau.

• '.. .-.-. • ....-.., x .._..__•__; -"--11-.-.

� Anunciam nesta folha

MaRço de 19'1
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PRECiSA· SE um pra.

ticante de gerente il�S

Casas Pernambucan:rs

Industria e Comercio
Emilia Hrause S.8.

(Em Organização),
Aviso aos Subscritores

Assembléia Geral de Consti-
tu'ção

I São convidados 05 srs, subscri
tores de ações da sociedade
anônima «Industria e Corr.ercio
Emilio Krause S A.'/>, em orgd-
nização. para os reunirem.. no •

dia'II de março de J9+7, áS"10 horas. na lOC<lJidade de No
va· Bremen, municipio de Ibil'a
ma, no escritorio da antiQa fil I!
ma ii.1div:dual Emitio Krause.
a-fim-de, em AssembléIa Geral,l
deliberarem sôbre o laudo dos

peritos de avaliaçI\u dos bens.
cousas e direitos, que develão
entrar pora a formação do capi
tal sociéll e sôbre a constituição
da sociedade .

N'ova·:Brernen (lbirama), 18 de
fevereiro de 1947.

Lpvando-se com o sabiJo

"VIR'GEM 'ESPECIALIDADE"
elA. WETZEt INDUSTRIAL JOINVIL1E (Mar()a.. '" '. .

,
R6�í.tu,dll.)

.
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poupa-se tempo B aborrecimento
lJfJ[�··.
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EM TODOS OS TIPOs
Invioláveis e À provo de

fogo e de umidade
Cômodos e Material
de grande resistência
Excelente acabamento,

. :
< ,
i

FABRICAMOS:

CONJUNTOS para ESCRITÓRIOS

ARQUIVOS. MESAS. ACHÃRIOS

ESTANTES � BAlCÕeS DIVIS6RIOS

MÓVEIS' DE AÇO
� FIEL S. A. �,

"UO Mario Morcollno. B4S

Telefone 9-5544 .9.5545 - 5iio Pou'"

Anj!" (

DISTRIBUIDORES:
Prosdocimo cf Dia. Ltda.

RUR 15 de Nov. 687
BLUMENAU
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Pede-se
A'� 3 mocas que no sába

do, 8 3 47, á noitinha ad\fl.
ram uma CaDeta tinteiro na

entrAd8 da firma RUDOFHO
KANDER. pede· se o favor de
entrega-I'! na dita fIrme, que
serno gratificadas.
O liOme do proprietáriO

e:tá gravAdo na caneta..

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


