
Londres (B.N.S.) - É' provavel q'le a Rl\F, use, no 'fu
turo, helicópteros para as operações d�" salvamento de aviões .

caídos nh mar, em censequencía dat;pr,�tica adquirida p21� Uni
dilpé dç; l\.perfeiçoamellto .da Guerra }\eto�M.aritima. Já foram
projetados helicópteros em que figurarãc vários detalhes 'que se

julgaram: lle:cesSiÍrios, <:lepoi�, .das eJÇperiértcias. feitas" pela Rl1.F..
;

. ,1\té ag-Qrh,!>o� ,ensiií9�1f!=>ram f�iÍ:6s', (OIJ.l .o helicóptero Haver�:!IN I, que tem. uma velocidade de cruzeiro! de 104 kms, p:w hora,':
e urna duração 'de vôo de duas .horas c meia, emborase]a :0'vj:�
dente que o helicóptero para salvamento nO_,ªr .necessíta de maíor

.

. ... ','
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O' �otêf1;�� :e�b��::�O;que � heÚcópteto disponha de alojamento IRelações das multas aplicada�,.:a1li ,:'"

A. E I A S f.' R·D. pera dois"passageiros, alem do· piloto' e do observador, que es-

agora -- MelhofQ.U, cerno por. c",nt�, .c'teja eqüipado" para vôos ás cegas e tenha instalações de rádio
a ,srt·.U�ça.-.0,': ..do t,rafego ,n.a,., R,ua "J5

.».
>' 'ê

A f d
"- auxiliares de naveqação aérea.'

.

'.

! ..... ':S ma �s a ama as Considera-se necessãrio que tenha um raio de a�ã:J de 240"
-"

-!
.. .', .•..

"
"'':' kms. e umfl velocidade mínima de, 181) I.\rns. por hora., .' ,

. 'Atualmente, já se pode transitar pela Rua15 d� .N?Venibto. '",D c:d C $ 225
'

J\kttl''dísto, o> aparelho devetá J�:var, equtpamentos capazes cqrri reJútivn segurança; }\cabO.tk5�, o ,p�5�de,lo do tra!ego een-

'(A5A'" �-O eAmrEr71Ctl.sn'oo·°.","5' .' 'fJ"� .!·ddq;·�'Vr..:º..�,',toi.�....
ar

d.a _agua ...p.e,.lo.,meu,os d.6i.S:'.·:.'só,.breiTi.. ve.·�.t.'�.).·.. e.m... trajes gestk,nzdo, dimlmlira� ,os"risC'o�. de'�ohs.oes:,.ec.. �trop:e����$:� uni J
_

"-
-

dos sobressaltes e aCidentes.·, 1\lmguem' pó(le:, ��IW .q?-� �8: �ltila", .Mercado de AlltQmoveis

1 ;:ISSlcla"al· C.ereial e Industrl,•.' de Dlu.enaa ção !1tl�ál é cem por cento me1hor q.ue a11:1es,�;b�s�ar�) -p� -s�, ",
,. -.

atipg�t_ est� p�pt{}>F:<;penas meia dU�Ia�de med��as; ��!:��e1' q!l'� ,.!Js�L�Y�fE':"��,IR.... ., .; cO:; . ,::tc:t.f "'S':���f-�"�� .'.

..�.�I!' v:i:::,r1lltiIu ç' q..,-... pudo �.<:<M,!l �l1I' I!�ê' ".W!a
.. " . "

C': Todaviâ, m-eS� atrai: o. problema: do. tr�o.·· e:mf �o��a 01'".

1 o n voe a P.',· ã O' " .

fI
.

.

t- 1 ..1 se mo".li dnde parecia caso perdi�oJ tã'J a 1trv:ó e, ao 1DSO UV,ICl ", ,.' "'7

AbSOlVI" �O O Sf-, R','c'ha'rd Pau'" S'o' f. SAn convlt!ados 08 SPDhores ��O'CI,Rifoa d�lIta A8&O- trava. É verdade que as medidas tomadaíSpara. �ua sol�çio1 es':K I U _ l ci lção, ti S6 reunirem em ABBernbíê�a Gt:f It O'tl1inária, no tão descontentando muita gen�e:. mas:.os benefl�Ios tr;'iZldos até
dia 22 do C9rreote roêil de m ue i 88 15 horas. em u- "gora sobr€poem�se aos çksgosto .su:etados �q� e �b., _.

'

ma dll8 afilaa do TE'àtro Cu, 8 ctOIIH�A alto nesta c'd1\- Porem, ao que parece, a Ins1fétorl!I d'e' Tr6n�1to ,nao �t!l dor�
de de Blmenau á ruq 15 ,de t,iovetnbro, "t-Hm de de- ITlindo sóbre os louros colhidos ê se mostra ativa no sentldo, de
liberarem sôbre 8 8f>guinte (lrdl?�: d,í dí-i ,! ic.. ze.r respeitar suas determinaçóe;s. Embora lO. pes�<:�,enc!.llT��.

EI�içllo da Nova ftitetorla plíra} () exercíciu 1947-1947, gado de fiscalizai lO fráfego não seja dos rnl:US efiCIentes .(haja
Blum:enau, 14 d� março. di:l 1941:

. .

vista a atitude tomada por um guarda que se a�av�· ,defronte ,RCí]lizou-se dia 11, no forum 10:211, o jul;pmento do sr.
, Ernt'�w Stodie-ck Junior, _ rltesidente li Cesa Pdt-er, qt:tândo da colisã.:> ali de. uni -CID11lnhao:5om ,0 ,Rich:-'rd Paul Snr" pro2cssado �elos srs. ALlgusto The:)doro Fey S ônibus da Vclha abandonando o local. as pressas para.:;�k co.-

c F\rthur F:nlquet, por crimes de injuria e caluni'l ,feitos pela A' �:!. mutJicar o fato' á' Policia!); embora os fis�ais de trânsit� :;"
.

:�-!!lí fl [LO'IlSí:S! 'r. D O L
;

J d D

'

p·en ..as empt'eSl'OU '0· riamos "diz€� - ai�dda n�gOO' resostaejavml'n1I���ta:e;:,_�! �abql:a'ã1�t, r. 'sn:r eitã'J, L1iz e -lreítJ da Comarca, ao es- .'
"

nova shuaçao, que e e fi. ::1.':',' �. :
, • ,: :",;'" 'tudiJr D pW;..ESSO pera despacho, havia absolvido sumariamente ' dídn Inspetoria tem procurado, rigor!,!; deswpennar satJsfatomt,..(J réu. 1od2viE, O a::lvog'1d'J dos quereJentes, sr. Edgar Barreto, IaÇO'

"

l1Lente suas funções, não -p-enilitindo abusps de q';1algLt� sorte.",rcccrrcu dn decisãJ para c Tribunal' Estadual, que resolveu

man-,',: Os que, por descuido ou deIiberildaltfe�te it1flmgrr,!ltn ç� r�dar 'J caso a juri popular. gu!f:rnentos de trârisit:? nestes Últimos �Jas, f?ram:- =doS,Este, conforlYie mencionamos acima, se realizou dia 11, Iun- EstevE. nesta redação) o tropeiro �tonio Gomes; mformando como demonstra a r-eaçao que segue: ,Hennque Pã$Sol�,:"".:< �?,rpciol1(:íld(J como 2dvogado da defesa o sr. Dr. Arão ReMia. Após ser ele o "lajeano" que: assistiu' a captura do demente Egídio I Poernel, José Pirarto, Juno Felau, Arnoldo Neve& .?e pbvelt:�os debates, os jurados deram seu ver-edítun, absolvendo por una- DU3rte. em Brusque, realizada fi tiras pt.r policiais daquela cidade..
.

Lindolfo Lingct e Luiz Santos Buzeito,.multados �tn vmte, �- .

.nimidí'd2 o c;:usado e confirmando, assim, a decisão anterior do Informou () visitante que, na verdade, ele ná'J laçou o ru- I ZCil os cada; Ernesto Baumann, E. A., VIação Catarmense .e l��).... ;,. "
sr. Juiz de Direito. g:tivo e, sim, empt'estou o laç.:) a pedida dos so:dados, p'lra

,tiriO F.Ogaça: tri�ta cruzeiros cada; Jo� pe.dr.,0. Hau.'p..
t

...•

«

..

,J., s_.".,\��;.Subc-se que J sr. Dr. Edgar R:lrrcto, que funcionou na acu- an,arrar Egidio Duarte, que se enC':}utrava caído no solo, gravew c CompanhHl" cmquenta cada.. :..' ,i_
"

,':�, �

,

séic.·..ãc" UpdOLl novamente da deCl·s,a-.o. t f:'4 I d' Conform� se vê não há maIS tolerane'1a:. com· 05 lnfr�*)!alT,cn e 'erlUü pe os ' Isparos. , ,.
,.' >

.
. •

d'

li tempo mostrara a utilidade ou in- �!fbi�:��h:O�::�,. "barbas de molho, Jft ,ptJ2bSguar �

conveniencia -. das {(feiras livres» 'Novamente no . c'••z
E' cedo ainda para se formular parecer a respeito -- Nem b «bico da IIl1anda,)colr\no, nem o 'Consumidor �e habituaram com a

situação

re

Falta de atenção para com
as senhoras e anciões

(spr.lácuio deprit ente que se observa elD
.aesses ôlaibus - Um apelo aos mestres 'e

educadoras'
,

t comum ver-se nos ónibus que ligam 05 bairros de Blu
menau

.

e: coração da cidade, escolares e JOVC'115 comodamente
sE:nt<,d:ls nss poltronas, enquanto velhos e senhoras, muitas ve
zcs com rilhcs ao cólo, viajam em pé no corredor, aguentandoos 11 cocos e solavancos imprimidos' aos carros pela tremenda
bLJ! aqueii a Existente nas ruas.

.

Trata-se de situação bastante deprimente, ínccmpatível com
_

o gnu de cdiantamento de nossa população, cujos predicados.
' de hurbanidada e cortczía se manifestam ern tantos outros setores.

Fi atenção dispensada às senhoras e velhos em ónibus ou,
qv<HquEr :Jutro local, concedendo-lhes, sempre, 03 melhores lu
uarss constitue 1 lOgra 'primária de educação e, pois, é dc.:�·er de
todo (l jovem de sentimentos nobres sejuí-la à risca, afim de
nã:.> lL:gij' aos deveres de consideração que se deve ter pelas
pessoas nos casos 'acima.

; Mestres 'e educadoras de nossas escolas, deveriam, nas nulas,ensinarem aos alunos rcqras de . cavalheírisrno e hurbanidade,
principalmente no caso -dc que tratamos, pO�3' que é sumamente
dcseqrsdavcl 'este cspetaculo que estamos assistind.:> n03 ônibus.

Tnlvcs que com uma campanha nêste sentido a situação possa .

ser minorada visto que exemplo tão sadio logo será seguido.

o Tdbunal do Juri confirmou a sen
tença do sr. Juiz de Direito

o

nova

I

�

A "feila-livre" da praça Nerêu Ramos está dando o quefalar, uma vez que, até agora, não ,trouxe nenhum resultado sa-
1isiélióri,'. Não forçou a baixa no preço. ,das mercadorias e n�m
despErlou o interesse que era de Q'.).p erar, visto que tem SIdo i-e�
iativ2lYle.ntc peqUEna a afluência, quer de vendedores, quer de
consumidores, LO lo;::E! destinad� ao seil funcionamento. Sabe�se,
ate, de pess0us que preferiram p3ssar sem l�ilmes e outros pro�duics que costurnav<:.ém comprar aos colonos a ter que lI' busca
los na "feira-livre".

Tudo isto, com efeito, é francamente desanim'1'Idor para aqueles que cntreviDm vEntagens no empreendimento e que, diante
dos :::UCCSSOS fcimú, consideram-no fracassado.
I Todavia, achontes que é cedo !iainda para se adiantar, ajui-, zDd[m;�ntc, prognósti;:.o seguro sõbre o Si.lCe3S0 ou fracasso da
"feira-livre". IJ\firrr;ar, desde já, que se trata de empreendimenl) gorrdo é pur2 levimldade, assim como seria ex('�só de
olhy,ismo antecipar qualquer êxito no caso.

ACJntcce qu-e nem o vendedor está habituado a ficar num
posto f�!uardal1do o freguês e sugeito, Jlem do mais, a fisca�
liZilÇ!:iO e concunê;1;:i2 de preços, nem o c:msumidor está, acos
tumf:do ir à feira em busca do que pr�is2l, quando, antes, ti-

.,,; .

.

�. "'.

,oi •.

'A lflrfuda 8 ."ltlllfda
da "e raUra. qaaod,o;
'o érJns.. a Iraleinc.

aao pr.mlado••

Helicópteros parasalvamen- I
.tc -. de .avíões: ;DO mar.

torno.P:OLAS DE TE::\I�
"O U M L O P"

.

�. �� Dr 'Affonso:·Batsint.
AUSENTF··AT�

. ,PJ'u�J.�C(1no' &; Cia. Ltôn .

: 'Rua 15 de NovE>rribro. 687
.blumfn.ll.l.

. . ,�

=======--_���.-r--._-.,...
-' ':>:

li Inspetoria .. de TrAls!!o IS"
disposta,<3 'lazer- cumprir s�a:s. ';

deler.m.inaçÕes
"

'.'

Perseguiu. a e�1I0sa- COOI
.

'

acha :de lenha aclsa
ulBa
II

.}

nha a mercadoria ii porta., I' f,
r

Parece que o fracasso inkial se deve, unicamente, ao cons�l trangimento, muito natural. aliás, ;,;que provoca qualquer riíudança
de situação, e conselifuente quebra dre: rotina na vida, de uma

população ..
Logo que o colono. verifique que é preferivel vir à leira

v(1íder sua mercadoria, embora per preços mais aceHaveis, a
\'e-la apodrecer -em casa; logo qw.� o consumidor, por sua vez,
comece a· ressentir-se da faltc.t dos alimentos a qu(i: estava habi�
tuado, então teremos feiras mgIs conCDrrid3.3 e correspondendo
ao objetivo tido em vista, que é de fi.,:';.1Iizar preç:n -e quali
düdes dos prOdutos destinados fi') consumo da populaçã.).

Só o tempo poderá i:nostrara utHidade ou irtzonve:ni2neia da
idêin determinando seu sucesso ou fra-c::'lsso. Me3mo que ve�

nha 'a fracassar, o que' é passiveI, sejamos, 30 menos, justos,
teconhecendo que as feiras íor.am criadas pelo Governo Muni
dpal cüm' o obJetivo de melhorar as condições de vida da po
pulação. Si leste pecou pela .falt3 <le habilidade no conduzir o

negócio, ha, pois, !Que se lhe re:o:mece:r, ào meno3, a intenção,
que :era das melhores.

.

Hcnve te.mpo em que uma. da�;traVê3s:j! ,do �airto 'do qard'a, .

:onhQcida por "Béco da Amanda�; �orn0tl-se. celebre pela� al�
,er 1.;.ÇÕ� . que ali" se verificavam COU�Jallam:ent�. . fr�u.r:mtemente,
'!lO solicitada.3 intervenção da PoUoa para acalmar ammos exf,rt�
.tdos e o caceilO muito lucrou com "freguezgs" 'proclffl.�� da
lueJ.e Ic-cBL Pfu"1cadarias, ::p1avrões indecorosos e questiunE!UiRS
Je t:Jdú íl espécie traziam os

.

moradore:s da TravQ;5S_'i. em .

COl1S�'
�1'!nte.:; sabr�;s['.1tos. atê, que, a Policia, usando de ngor, con

. ,

)uiu normalizar a situação.,
. .;. ..

'TcdaviEl, segundo um quelxüso� estao r�su;g:ndo as, .':': r _

OI d�ns naquele laceI. Janfo é ;flBlSlm qUQ.' no ultunp. d0n11�(),
de manhã á noite, verificaram-se· rixas. ale Um m�I,1do ,turbu- ,

'enio; depois. doe outres façanhaiS,; res{)}veu 'marcar .� .;�põ�a. com ,

1m tição e como esta não ;':le CJ':1forma:;se :com fi ldel;, fUgllldo.
ek ihe saiu no ent:alço, empunhando a aci1a �'"spalhando b���;,_,
por todos os cantos, <11arma.ndo a Vifiinh8nça.'

,
. ;�';��-

Deiddidamenfe, a. Policia tem' de 'if.O:ltár SU�S, Vlst� I ��f '

ru::nte para aquele locaL
, . ,' ... '-...!. : ., -' .... _�.. _,..'!:j,�j_i

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Mútua Çatarinense de Segurôs Gerais

I. O·....
'

Casa :São 'José SI. ·Co.mercial e Industrial
Séde em Btllmenau "\. Santa Catariná

'..

se' U' R'·.A····D··10"·····e··stá f·a.'lh:· 'a" n.··d·.··.•.·.:.·o····.·? :

,Ach:;l1n.se ái.disposição dos senhores açioeietas �aséde. da
C.·.asá São 'José SiÁ Comercia. 1 e In:iustr. i.a.1,. nés.ta cidáde, os. ,s�i./'# ,

..... ' � -� •

f
.

f d d 6 R 1 t noBsse..mblé.la.' Cera' C'trd,·nária leve ..o imedillamenfe na o içlna gujpt�s.dccnmentqs, re erentes ao. exercicno e 19.4.; .

e a o.'.
U II , • ..•. da .Diretõria, cópias do .Balanço, da Conta de L.neros e Perdas e

$egunda convocação RA.-'D·.·t·O·l.:_
..

B.·L·O.' ".·.M.· . parecer do Conselho FIscal, . conforme determlO<l; o art, 99. da.
SãO convldaõos Q8 asa clsdos desta Sociedade a se Decre.c-Leí n? 26261 de 26 de setembro de 1940•

.

veunírem em assembléia geral ordiná'r18 na séde sOCiR'. 8
.' .:

",
.

'Rodeio; 8 d� �arço de 1947
-ua B(lm"Rctiro. N' 2� r andar nesta cidade, Do dia 28 d('

e será prouamente atendido
Casa São "José S[A C.omercial e Industrial _ Joaquim Stolf-iEquipamento moderio de alta precisão. técniconarço do corr�nte ano, ás 16 horas, aílm &;de deliberarem formado e dipomado em São Paulo Diretor Gerente

.
.

,;obre os 8egumtsslassunto�:

I
.

..

.
I' - ;discussão' e aprovação do relatórIo da d jr�t6riaJ Alameda DI-o IZranco "1'0 "; .'. .... >.' �. .... .

.. '. .-.:-. _____

����:1�i�f[ii���r�:��:t;::�:Q:j:c:�·P::�::::t:8l9:; 11 .....__

·

......_'!'""'Ó_ _I1_.: '-'_.,..u_··........-._.-_.-,'-�,,-•.•-.....;-...�---_..
•

�E;;;;z; ·0;����ZE���� fi
�'IUme�s:�.n��e dOd;,s·�D�rr�e�to�reOe..i�;:;eS�e social. ----.....;.�-- -------------,...

"fMPRA" LIda. '�rJlf., lINTAS para tÍnnÍrOVOS ..

f d'
�

Adolfo .Sehmalz � Adolfo WoUstein - Egon Freitag õ Rua 15 de Nove,nbro 54 - un os �

'4'�:"""""""'-'----fiI--�-. v «-�-..�-I-ji-.."......-...-.-. pacotes com 6 diferentes cõrentes I
'.' ..

'

.... >

d
.

d'
. .�

" Recebe quaisque.r .

mercaaorras em epósíto, me?os as
r I

Correntes ·

•.P.ara BicIcleta, 1. consideradas perigosas. .' , '.. ".!

I. 1 Depósi.to amplo e seco, Junto ao Porto de Blumenau,

..�.
.-._.-..-.-w'"'":'..............-t x ...- .......J!-I-.-II-��.�l

São convidados os Srs acionistas do Clube B!�lmen6.u".
ense de C&ça e Tiro fi se reunirem em �8t!�mbl�1� ge�al;
00 dia 19 du corrente, ãs 20· bora!'l, no edJflclO 11a séne �!l',

I Soctecede; afrm dl3 se elt'gJr a nov.s Dlretorts. hp.tpVtJÇOQ

I
das contas e - utros assuntoe do Interesse da SlJcledade�

fHumenau. 11 de março de 19.;16. .

(Artur Moellmann . Presideute
.

"Medicaçdo auxiliar ., ........__ •••x ._._�._._._.....-�_.-.,_..
no tratamento da ,Uili•• ,

Gomoanhia Testil Karsten J
•• �� J:ro:J7e· B:U;ia::-- Ilssembléia Geral Exitaodinária

- São Faulo -

'

PeI(1 presente flcem cOQ�1idados OS Senhores. Acio.nis ..
com f?uplemento em lingna tas desta Socieda e pard fi Absemb!éia Gertil ExtraGõln�e

alemã. ria a reslizàr.:se, na t'éde social, LO dia 21 do ,corrente a�

«Deuhche NachrichteD» 9 horaEl, ptl.ra deliberarem sobre B ílf'guiole ,ordem do dHl •
Assinatura anual:Cr.$ 120,00 1) .-'.. Oiscuçã.i e aprovação (1u lIlUd(l,. .

AgeJte: OTTO WILLE 2') - Efetivaça.o do aamento do
.

capllal;
Blumenau - Caixa Posta]'g6 3.) - p,.ssuntoB de interesse social.

Rua 15 dt! Nov. 366 Btume[J8u. 6 de março de 1947

I
JI)Qo K!irsten Diretur Presi<hmte

'a:r'�'�b:::
I \ �*����i:L��o�.: .. • .--. � - .c__• X o-o • • -_... ,

• -.-. --a-.�
_ Male,lnls de Conotrução Dr .H.limmermann .•• ' Ilficina BAiliO JJHKl

,

Wer ner GOl ni Cirúrgiâo VenTÍsta" Atende todolOs r-c-nlçOl d.Vendedore$ t. a Piaui, n fi 15 -Fone,1123 Radio. Itceptorea\�arc8:'� WITTE - 9 e 12 Hp. - cilindro vertical e ho- Precisam-se. at�vos. Ptl�8�. B LU M E NAU .Raios X
..
zontal.

,.
.

se vencimentos fIXOS t1� da·
-.arca, CHRVS��ll - 37 a 620p. - 6 CIlindros verticaIs se c:Jmissl'lo, conforme se � ., ]f ·.�Ui Rua 15 Nov, 595 LO And.arlida a,atomauca - dotado de radiador e instrumentos combinar.! TI·pu"g·r·a'10.5 �erecp�sraa.'.·.e controle.

_ .

.

.

.

-

Exigem:se rer€renCia8� ., ...

.
INFORMAÇOES: - F. G, BU8Ch Jr. Informações. nesta Rleda- e<i!te Jornal.'Jameda RIO Branco - 1 - Gaixa Postal - 33 - Tel. 1388 C;ã

• óy3

.�.-.�._.-.-.-._.1""""'-'-'1 fabrica de Tinias I �;��;;r;;e�:;;;;a·O�;;;,; laSlala���8S Eléltlcos
JriuoI c.<�=Sa·��I"'····

Blnmenau Uda.
.

CO!lvoCação Inslaladora de i Das Manteigas a fina flô,.
Tintas e Vernizes - Mate ria. para São convidados os Sr. Acionistas para assembleia geral Blumenau I .... � ... �....... ..... IPinturas em Geral ordinária a realizar·se no dia 31 de março próxi-no as 8 horas Fone: ,[477 \ � ............,.. ....._

T b'
. da manhã no escdtório da sociedade á Rua 15 de:Novembro, 748. I I� ..._'._._-=-.�.-._ ...._._=..:

intas em Isnagas oa'ra artistas com a seguinte ordem do dia:
. .

.._..-,-.-..-.-,.�.-.-.

1) Leitura e delibera�ão sôbre o
.

relatório da OlretorJ?,
BLUMENAU - SlA. CATARINA Plirecer do Cons;]ho fiscal e balanço encerrado em 31

dE dezembro d � 1946.
2) Eleição do Consfilho Fiscal .

3} Assuntes de interesse da sociedade.
Blumenau, 7 de março de 1947
Walter'Hanfe Oh etor Presidente

Edital
Pelo .presente: convido todas 88 firmas registrada pa

o eomérclo de armas e munições, aquisição, uso e emprê
go de pwdú�os sujeitos à fiscalização. bem como as que
de scbem lteencíadas para manterem depósitos com ta B
orodutos, 8 comparecerem neste 26. Regíão de Armas e
Munições, no corrente mês de. fevereiro, • allrn-de provl
je�ciarem sobre a revsttdação dos respectivos registros
j Iicenças para o corrente ano.

As firmas estabelecidas nos mnnlclpí os de Indaíal e
fimbó. poderão faze-lo por lntermedio das Delegadas de
,·oliclas.

Findo o prazo acima citado, serão 88 taxas acrescidas
e 3D.f. de acôrdo com a regulemontn em vigôr

za: Região de Armas e Munições, em Blumeuau 20
\ .. 13 fevereiro de 1947.

J

Amaro da Sil va Pacheco
fiscal Regionfll.

F.· Domalng, caixa postal, 10 TiLlLó

Consumi�or
Exija Manteiea fRIGO�
Exista Qualidade que ,Ôl
Mas' não ê FRIGÔR

RU3 MaraLLão
N' 27

Clube Blumenauense de caça
tiro

e

��-._- • .-� x ........_ .._��_-.:=""�_'.��,_.

Negocios oportunos
para pronta entrega:-

.

1 -- Conjunto �Dmpleto pala a tabrlC3?ão de 2.oop Kg,
ce AMIDO em 24 horas.

Molores a gasolina
f'Tarcsr. _ BRIGGS & STRATrON- 5 a 7 Hp. de 1
.. ro veUcal - 4 tempos - resfriamento a' Ar,

Molores Semi-Diesel

cilin-

C2lJ�D funenre
................·...·c-�

b,--. viço deprirneira
.

\

ordem

�J
\

i!i8�c:a: � FA�RBANKS-MO r SE - 6/7, fOIl2 e 190 Hp, de
1 mhudro horizontal -

liDe 7 lia Setembro. 13

,

,
, r

c. J�res·Diesel

Iervlcol BIIPfl10i • 6araDUOD'

TBL2FOMIl 1395

-':-!$ ........

Terreno na Rua São Ps'ulo
Vende.�e um com 25.5 m. de frente x 100 m. de bodes.

contendo duas casas de moradi.!l, situa,io na rua São Paulo, nas

imediações da estação da E. f. Itoupava - SêCd.

Informações com a Expprtadora & MadeIras S. A.

rádios e re· Escola· Especializada
por Correspol1dencia

. .

(" 5 de
Matriculas ahertas-Curso.: Gmasio em �m _

ano para malore
ho17 anos). Química prato indusl.dal (a profi�sao .de futUlO), .Pi�eÜnmecaaico, Eletricidade. M:::temat.ca. )aqulgrufla, Comercia,

F •

•.._.�-.-�_:_•..-..........0.-# ii:. .-e-

._.-.-.-e_--"'_"'.l
guas !'ltc. sFnsino éicí1ente. ?rodspIs:tbos gra2�!f:_TD!i.J1D��e.:nSea�epQui�az CaIxa, S08 - Rf F arenclo e " reu, .,

O
. ••-. ••••• 9�-�-.-.-.-� .-9-·

�����������������

Companhia Textil Kors1en
Pelo p��:::�I��a.m ���lld.��!a!:d�O.�!�r.8 Aclonis. �... . . - -----

O �n1tncio é a alma do neq,ocio
.'

..
'

.......;._ -. : . ,.COD���!;·: �:�i���. � �;���. bs.
·as cesta Sociedade para a Assembléia Gerai Extraordi- � -

.

BLUMBNAU ' KUA PIAU!! 2
Hlria a reulizar se no dia 18 do corrente, às nove horas, - IM &1,••[1:.11.&.

*1' ven�.e-se pc·)r. p·r:;,O-
.....

·d':�e.' o!�8'·1 Prec·'is'a-se I·":"
...- . ...;....-.-..,.-.;......- ....:_.

·a Béde social para deliberarem sobre ti s<>guinte or-
li ... Y ..;_

:lem do dia:

I sino I Máquina de Escre-
.

Z· �ilabaUiao' NOBREGA1') - Aumento 'do capital social; Vende-se .

; «URANIA), carro de 36 clIl.�e; .

2) - Múdifieaçlla dos tstatutos; .

completRmente reforllind8. p."
.

.

..mpregadcs r.d· ·f" I d Prefeitura3') - Nomeaçao de peritos; -----------

Vêr e tfatal' á Rua 15 de
.J reClsa-se :para servi- � I I( O a

.

'.'

4')- Assuntos de interes se sociel.
" FORD V 8 1934 LI1Y10� Nov. 1043 - r andar - Fone cos em (íficiila mecanica. EscripturaB-, contractos- prOCll-.Bhimenau, 6 de março de 1947 SINE 147 j lndu1'tria Mecan;,ca Deeke racÓt:is. protestos de let..a8 "

.

João Karsten Diretor Presidente .

lA6 ._'�_._._._'._._._._. ll'da '� Compraa venda de. _l.mmovels.In formações Fone 1· • .

.

.

.

• I ccnmsõee de di'Vtda; etc.

Empregadas RuaDr. Amadtm Luz, no17 - ...�.-.�•._..;Q._._..;.....-

I VBNDE-SE--;;s ca'sa de Precisa'se de duas, para
madeira, em oUmo estado, ta� São Paulo; uma cOBil1heira e ...d.....-4I-..._..- ........;f

macho 1050 x S metros, com outra. arrumade�ra, dando·se
terreno por preço de OQBsiãó. preterencio' a pessoas de res-

Informacões fiom'o negocian- pODsabilidade. Adiauta-se din' Um

,. te Aloiz de Zutter, La Rua heiro para fi viagem. Tntor Walter

J�ao Pesaoa. 3V2 m8ções nesta redaça.·o. 3v2

,Exportadora do A � adeiras . S. A.
Stock permanente de:
Madeiras de construção em geral,
Forros, Soalhos. Molduras. etc.

. T�Jefone 1337

Bt U M E NAU .. Santa Catarina
�-*�..-_-m-.-__..-.x.-.-.���-.�.�..-.

"

.-.-.--�IIIIi'ff-.-�-�-�_r"t x It-t!l-e-._._'" '1__ ·-4-I!

Preaisa-se
De um bon balconista ;pa'a loja de bicicJ�t3s,

fi igeradores.
Cartas do próprio puuho para "Minerva", na redação dês·

le jornál.

ALuoA SE
piano. Infürmac;ões
Flanseu telef.:Jne 1386

, 3v.g

L' ,�. ���fredo Ifõss
�..:.. edico

rafo AmADOR (G.SLhotz)
(ompetencia PloltsSíODôl

RÓ8 15 de Novembro, 596
�\... '1( Sll 1al Sta. IzabeJ

O..,er açõ"l!S
-:.i..1NICA·GERAL

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



't
, tidadede BIUmettaQ
�-----------------------------�_:t�_._"e_.__ . -= __

Por motIvo <le·· mudança
qaea {9ta do Estado, umd

A'8 3 mocas que no sába- mubiHa ;de quarto, uma sala
Pelo presente, ficaio coov-iriad3s os sre. Socios fio do, 8.3 47, á nOllinh1i acha· "a jantar ne canela enuerni-

Clube Nnutico Amé.rica para comp�'lrecerem. á A>lsemblé�81 ftl.ID IlIlHi CHoettl tiD.tp.iro

Dal
zada e parte d� móveis qara

Geral Exfraordinárllf. (2a. conVOC8Ça(') � relillz�r se no dIH fHltrada da firma RUDOfHO estação de pral8.
.

14 do corrente mês, ás 20 hOfllS, Da selje sociaL paru det· KANDER, pede.se o favor Ue PreçD de ocaSião.'
.

liberarem sObre a seguitlte ordem do dia. entrega-la na (Wa flrrnu, que �IDrorml1ções pelo fone, 139r
EIf'içã1 de Více-Prel!!ideDcia seráo gratincadil�. IOU Gesta ri'daçàú.1Rpfarma dos estatutI.J8 O Dome do proprietário. .

--'- -

Assuntos.de.interesse Soe 111.
·.tá oravAdo na caneta. \ ir·

.... E·
.

: 0·.'·'.1 'O·.• d'Blumenau, II de rnf\.rç) 1947 8.
.

t-
.... ,

.

.

'.
v ENDE�S .

um �e ..... ,

fi el,
ArDO Orfebrecht .-o-_-:-v-.'-"'-"'_9"'-4I'_'" cnm maquina pe!'fe!t�, lufor,
Secretario

.

AnURClem Deate Di_RIO maçõ::s,nesta Redaçao. 6"'1

Laborafnrio e farmácia Udin S.A.
BLUMENAU

Relatório da Diretoria

Snrs. Acionistas: ! ,

Atendendo as determinações legais Q dos. nossos estatutos,
apresentamos a VV. SS. o balanço desta sociedade, acompanhado
da conta "Lucros e Perdas", encerrado em 31 de dezembro de
1946, bem como o parecer do Conselho Fiscal.

Pelos documentos em referência,' que demonstram cs resul
tadcs obtidos no exercicio' decorrido, os Senhores Acionistas tem
todos os dados ncoessartos para julgarem da situação premis
sor a desta sociedade. Entretanto permanecemos a vossa dispo
sição para quaisquer esclarecimentos que nos forem' solidtados.

Blurnenau, 31 de dezembro de 1946.
, Walter Haure, Diretor-Presidente.

Oswaldo Christen, Diretor-Gerente.
Dem'·mtrr.ção dI) titulo LUCROS E PERDA8" fecha

do em UI de Des-rnbro de 1946

CREDITO

Mércadorias - _ _

A._1ugucis - _ _ _ _

Receitas diversas _ _

, ,

DEBITO

693.079,20
9.960,00

100.000,00
_ �3.:.0�

. ,
, !

Impostos c selos - _ _

Ordenados e gratificações _ _ _ _ _

\Tenc. da diretoria _ _ _

Despesas gerais _
_ _ _ _ _

35.724,50
93.512,20
64.983,00
324.104,00

ri
518.323,70

Fundo de reserva legal _ _ _

Fundo de reserva especial
Fundo de depreciação _ _ _ _ _ _

Fundo de gar. da div. ativa
Dividendos N° 4 - _ _

Gratificações a pagar

14.235,70
85.674,80
20.005,00
32.100,00
90.000,00
42.700,00 284.715,50

Cr $ '803.039,20
Blurncnau, 31 de dezembro de 1946.

Walter Heufe, Diretor-Presidente
, Oswaldo Chrísten, Diretor-Gerente
Antonio Veiga, Contador Dipl, reg.' no 949

Balanço geral em 31 Dezembro de 194.6
A T I V O

Imobilizado :

Imeveis e Benfeitorias
Máquinas 'e acessórios _ _ _ _

_Licença de prod, Iarrn. _ _ _

"Forrras e clichés _ _ _

A'íalcas e formulas _ _ _ _ _

Veículos - _ _ _

687.429,10
61.475,20.
3.193,00
19.771,70
40.584,00
·46:331,40 171.355,30

Düponívcl
Caixa - � _ _ _ _ _

C/COI rente Bancos _ _ _

38.281,30
10.575,30

:\

48-856,60
Realizavel a curto e longo prazo

Titulas éi receber - - - _ - _ 308.701,70
ele consunüdores - - - 5.059,90
C/c devedores - - - _ � _ 7.250,70
Mercadorias - - - � - - - _ _ 355.505,60
Imposto de consumo - - � _ _ _ .2.951,30

[,

Participações
140 ações da Suafarrna S/A _

Contas de Compensação
Ações em caução _ _ _

679.469,20

140.000,00 140.000,00

PASS�VO

! 20.000,00
Cr-$�Z:!!9,�

Não Exigível
Capital _ _ _ _ _ _ _ � _ _

Fundo d.e reserva legal _ _ _

Fundo de reserva especial _ _ _ _

Fundo de depreciaçao _ _ _

Fundo de gaL da div. ativa

750.000,00
40.302,30
150.682,50
89.54'9,10
34.804,90 1.065.338,80

Exigível
Contas Correntes credores - - 9.719,10
Conta COI r. 'especial - _ _ _ _ 235.060,60
Titulos a pagar -

- - - _ _ _ 29.321,10
Titulos descontados - - - - _ _ � 155.789,70
Bancos - - - - 73.894,60
GrEtificações a pagar - � � � 42�700JOO
Dividendos nO 4 - - - 90.000,00
Chéques emetidos - 1.321,00
Comissões a pagar - 23.965,30

, ,

661.771,40
Contas rlp. Cnmppnsação:
Caução dn diretoria 20.000,00

-<_.'�

Cr $ 1.747.110,20
Blumenau, 31

-

de dezembro de 1946.
Walter Haufe, Diretor-Presidente .

Oswaldo Christen, Diretor-Gerente
A.ntonio Veiga, ContEdor DipJ. 1 ego

Parecer do Conselho Fiscal
Os abaixo assinados, 'membros do Conselho Fiscal do «Lél�

ÍJoratóriü ,,� Farmácia ;Odin S/A", tendo examinado o Babnço,
demonstração de Lucres e Perdas, RelatõrPJ da Diretoria e contas
do 'exercício encerrado 'em 31 de dezembro de 1946, depois de
constarem tudo em perfeita ord'em� Sã9 d::> parecer que devem ser

'. aplOvados pela Assembléia .Geral Ordinária.
Blumenau, 12 de feveleiro de 1947.

Alfredo Rodrigues
, Dr. Arão Rebelo
:Max .Jarobsen

- - - -; 600.000,00-

I 1.971,20
- - í 7.454,00 609.425,20

-I 63A30,70
-; 30.000,00 93.430,70

- - - -I 20.000,00 20.000,00

/ c- s 722�
Blurnenau, em 31 de dezembro d�1946.

' Em Ponta Aguda: um BansaJow,
.

edificado D.um terren?
com 30 metros de frente por 6S de fundos, sem marinha e mari-

: Diretores. Walter W' Ie; Oswaldo Chrísten
rinha Icgalizaào. Preço 4°.000,00

•

.

Contador: Antonio

�.
iga, Dipl. leg. na 949

Uma ótima casa situada na praia de Cabeçudas.Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da "SU8-
Vende-se 1:ma. chácara com casa de material e cota todos perIarrna S/A", tendo examínado o Bala ço, Demonstração de LLl�

P d R I tórí d D' t
.

t d
. . .

Inces
_. animais, etc.

.

.

. -.
.

. d
..eros e er as, e a. ano a In: ona e C'Jr! as o exercic:o SOCla

I te r ren« em Pontil Aguda, com 4�0 metros de fun os
compreendido entre 16 de maio de �946 até 31 de' dezembro

e 210 Jt! fre(lte Curo 3 CBSiiS de madetre, e .1. ?8Sa .

rJede 1946, depois de constarem tudo .em perfeita ordem, são do
rnate r íul totl.�s· �IUg,1ÚU8. Pur rre ço de. ocasíão Cr$ i

pare-cer, que devem ser aprovados PeJa ·Assembléia Geral Or- u

dl'na'r'a ! 90 O 0,00.
. ,.

.

d
I .

j Um lote Urbano com as sf'gumtes Ci.:;..�eDsÕes:. 13 metros eBIumenau, 10 de fevereiro de 1Q47. ,

D A -1 frelJte e com 33 met.1S de fundos.
/ r. rão Rebeo.

Uma. casa na rua. 15 de Novembro.; í . ;Ulrích Felix Steinbach.
Uma casa de madeira, com 1.200.000 m2, seu?? .l.ooomz' ! I . IMax }acobsen.

ainda mato- preço Cr$ 75.000.00. Sit�a?o oeste mUIJlClplO•.
Rua

.-:.-�-�-.�.-.-.-.-. X r-......;·-·-�---·-� Bom Retiro: .Dívers::s lotee, nas pnxlmldades da Ia. Fabrica de

Ge re nte·.d � Secçao T.cidB'mH;:;;;�o. com m". de frente '"400 de fu�do•• ""m �Precisa-se dA um G eronte qe ,'3�cção competente n f)
casas, situado 'na Rua Flcriaoo Peixoto (Bom RetIro), Preço.,

ramo de venda du p�Ç8S e 3CP;SS(lrHiS para liutomoveis

j Cr� 13o,00o.aoa
.

.

..
..

que estf'jfl quites com n serviço ;milihH"
""

Uma cas com 4 lotes urbano$, situa,d� na.vIla VItor Konder.
.

PretenSÕf:>S e Tf'ferê lCiRR,. j�form8Dd() o €';stado ci,v:l' I 4 c,ú;as situadas na Rua Minas GeraIS, se.ndo: 2 alugadas
para colxa pÚBlsJ, 55 I CUfJt�ba - rarana 3v3 uma por Cr$ 280,00, outra por Cr$ 260.QO men�alS.
��"-.-�-.-.-.--iI--.-. x.-�-�-.-.'''';''''.'_'''_,,_._. I Preço: Cr$ 75.000,00.; .

2 casas men ...res, alugadas Cr$ 300.c-o. Preço de ocaSião

Cr$ 4<00000 sendo as casas de madeira êl com agua· encanada.

lofa mpções com o Sr. Helmut limermann, Conoto!
. legalizado, Rua 15 de Novembro l60"fone 1461

, BLúMENAU

._...._.......... -' •.,......... • II V .--... .-�-�-�....-.-.

·'SU.AFA.RMA" S.A.
['Iumenau

Relatõrfo da Diretoria
Senhores. acionistas!

Atendendo as determinações legais e as dos .nossos estatutos

apresentamos a VV. SS. o balanço desta sociedade, acompanhado
da conta "Lucros ·e Perdas", encerrado 'em 31 de dezembro de
1946 e relativo ao período de 16 de iU.11j elo a� .t.,

. data G1TI" que
esta sociedade iniciou a sua atividade, até 31 ,de dezembro do
rr,'esmo ano.

Pelos documentos em rQf·erência, que demonstram os resul
tados obtidos, os Senhores aconístas terão todos 03 dados ne

cessários para julgarem a situação promissora desta sociedade.
Entretanto permanecemos a vossa disposição para quaisquer escla
rcdrnentos que nos forem solicita\dc3.

Blumenau, em 31 de dezembro de 1946.
Diretores: Walter Haufe, Oswaldo Chrísten.

Demonstração do titulo LUCHOS e PEf�DAS, fe
chado em 3 I de dezernbro de . 1946

CRI:.DJTO
139,195,80

998,20 . Cr.$_.�40.i94,Q9_
M.étcadolÍas

I Juros e descontos _

DÉBITO
Ordenados ·e gratificações _ _ �

Vencin.entos da diretoria _ _ ...

In.postos Q selos - _

Despesas g'erais - _ _ _

.

Fundo de reserva legal _ _ _ _ ,

Fundo de - reserva especial _ _ _

Dividendos rel. ao exercício de

'71/2 meses - _ _ _ _ _ _

25.538,00
30.282,00
7.848,90

37.099,90

1.971,20
7.454,00

30.000.00

100.768,80

39,425,20
-_ •. --_._, -.

Cr $ 140.194,00
Blurr.cnau, em' 31 de dezembro de 1946 ..

Diretores: Walter Hauie, Oswaldo Christen.
Contador: Antonio Ve:ga, Dípl. reg na 949

Balanço geral be 165 ..46 a é 31 de dezembro de 19-1:6

.afivo
Estavel
Moveis e Utensilíos
Ma!cas - _ _ _ _

68.819,10
125.000,00 193.819,50
�-��

Disponível
Caixa - _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._

Retiliznvei U curto e longo prazo
Melcadorias - - - - _ 463.477,9P
Titulos a receber - - -

.

3,686,40
Clc Consumidores - _ H _ _ - _ 24.051,10
C/c Devedores - � - - ; lf9,90

16.331,10 16.331,10

492.705,30
Conta de compensação
A.ç,ÕQS em. caução _ _ _ 20.000,00 20,000,00

Cr $ 722.855,9Õ

PassivQ
F

Não exigivel
Capital - _ _ _ _ _ _

Fundo de reserva lenaI
Fundo de reserva especial

Titulas a pagar - _ _ _. _

Dividendos a pagar � _ _ _

CO J183 de compenf'lICâo
Caução da diretoria

PROIBO
o povo em �pral a passar pelo meu terreD\1, sito PID

Ribeirão f!�idelís Alto,. caminho.pHrtlcullir que liga 8 tstradtl
de Itoupava lJentruJ CI m FidE'Iis.

BlUIDl'UaU,5 de marCfJ de 1947
(as) Adolfo Eichstsedt 3v3

,. .

Clube Nautico Améria

'. \

•

I 51'S. �édicdS, e Dcnjistas
HOSPITAIS

...

.

I'

'1 Para aquisição de seus licores medle�.�f.I.�s e .?d(l�to,o
I gtcos, bem com') material EI�tr.o-Médjco:. C]JOl�O, IiOBPlthJti�
I e aparelhagem para cnnsulrórto Dentarío

.'
.

f RUDOLF DOSS
!::::

EdifíGÍo As&(.cÍação uo Comê.reio *

30 BD6dar F B8].fi1�7()Ru'i 15 .Je N\)v\'mhro, 257 UUXfl. po�:al, (lI" one,
..

Endereço Telegráfico Rudos6
f<io de ";aneiro ..'

UM,1. ORGANTZAÇÃO PARA J?EM SERVI�, �OS BOM PREÇO
.Possuímos sistema creoíarío

SotEedade" Bene ficiadora de
Madeiras LIda.

.

Telefone 1248 -

.. Ruo 7 de Setembro

fornecedores de Madeir as em Geral I.

F01TO p( ulida. Encantrm.€Í1·as de Qualquer E8peCi811.",.A ltnlurmen to, ele. etc. �

�li�E�Sa�eC�ja�li�jad�e�:��SO��I_h��.�M_ar_ca��_ru�be�1_,

iH- Tm

r�:-��:.�� .."",,"', �:.••. ,�-, .......==« _."i�'�""�'��'�

III Gasa de. ��veis' Rossrnark Ltda. ,1
;!: DormItonos.· J
) {. .�
I �� So Ias de Jantar .

�lI!� �<)veis EstofaoGs
;{

�1 Ser viço .bcrn ,Jerfelto e;\ bc� acatbadO l!f; fironõe estaque ee tope es iiII Ru Dr. Amadeu Luz..u II�: �-:-'•.! �:;:;�� "'..:,:� ..:.+•.l",�
:;,::.,::.:;�:..,:..._.._"."'....,_.._,._.--_,_� ----- .

VENDE-SE

Pede-se'
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389299.10
(,IlULEIRU Prefiram."a t",'lrlt"lha t'ao"t-cada

pel () MOINHO 10111'[(;E
,-

.' . .

.

.

'1'
i São convidados os 'Snrs. ActoiIistas para a assembleia gera! .,'\

8111••all··•· �.'8.11•.·.
,'. ordinárfa â realísar...se no dia 31 de março, ás 17 horas, num:

�
..

'

.
iíos selões

"

do Teatro Carlos Gomes, com a seguinte ordem
do dia··'· I...' ::. .": -, , ,'; :

.

i I ,t
MIRCO de iS4l, ,i ". 1) LclttlIll e deiiberação sõbre o 'relatóriri da Diretoria, Pare-

eh do Conselho Fiscal e Balanço encerrado em 31 de de- l'

zembro de 1946; -

.

. '.' ..... .,
. \ J

2) Eleição dum membro da diretoria; , ,.:: ;-\, .'_;: V

3) Eleição do Conselho Fiscal; ; :'
" _ !�:; .�.

4} Assuntos .de interesse' da sociedade." I , ,

; I.,. "'. I � !

Bhm.enau, lLdé março 'de 1947.' '-1

Diretores: Walter Hauíe, Oswaldo Christen. '

.'
• • • • • • • • x • • • .. • • ..-.-.-..�

,

Estrada de ferr� Santa Catarina _J
S e c r e t a. r ia

EDITAL
De ordem do

.

Snr. Diretor da Estrada de Ferro. Santa Ca ...
·

tarlna, convido o Snr. Condutor de Linha da 3a Divisão -'- Via:
co no ho Pcrrranente, PETER WA.LLNER, que desde o dia 3 do mês em
e

OiverU,!CUfSO,
não comparece 00 serviço, a apresentar-se nesta Secre ...

tarja, dentre do prazo de cinco (5) días, a contar da data da

Jornal e { pabllcaçãc dêste, da_da urgente necessidade do serviço. '

,_ Secretaria da, Estrada de Ferro Santa Catarina, aos 14 de
março de 1947.

'

Nicolau Pederneiras, Secretáríó.
-.-_·.-.-y---tf-9 -tI-."-t x"� -0-- .-_e_'o_,.. .�_.,..;..� ....."",,---§__""'-.' .-.•_:.•....:..-.-,-..-.-• ..,..:.�.,;

Otimos e'rnpregos
Proc1;lra-se d!ve.rsps çapatazeS panr'a·'.A.dministração de De..,

pósiíO;; no interÍqr dos .(Yiunidpios 'dé Rio,Alo Sul e Ibirama.
Ordenado:)c'à: 1.200ioo e casa livre.

.

Exige�'s'e ·tiador' ou 'caução,
.

, '

,J.:' Só queiram se apresentar cahdidat:;)3 'que são atenciosos e

�tiv:os, por natufle'za e qúe' tenham habilidad'e na convivência com
os colonos.

.

I .
;

:Sociedade Dramàtico-Musical «Carlos Gomes:))
BLUMENAU

Ass(m1Jlei� geral ordioària,
5°,000,0[, Ficam convidados' os Snrs. sócios desta Sociedade a ..

'com ...

2 7i 8Ab9� pEIrecerem á A.sstlmbléia Geral Orçiinárin que terá 'lugar nó dia
30 do corrente mês de março, ás, 9 horas, na séde social, afim.
de deliberar sabre a seguinte. .' ..

'

.

ORDEM' DO DIA
1) Discussão e aprovaçã.o do relatório da Diretoria,

. prestaçãp
de contas e parecer do Conselho fiscal, referentes ao ano

de 1946:
'.'

l·.
.

'. . ,
'

2). eleição, do Conselho lFise,!l para Q ,ano de 1947; .

.

..
, "" . ". .'.

3) assunt8s diversos, dé1, int�tesse' 'da:' Sociedade. .,�...;••--,_.-,,.--�..�.-. .--.�'.___;.'-:':'.-:';_.-.A-o'-'.
Blumenau, 5 de marçQ de 19,47. '. '"

... '

��.' ',,'
'.

, .:.' l�'
.. Dr .. José Ribeit? dk ,Carvaíh�,

.
Edita,)

, de. convocal'ão
, • .

1'· " Presldente ..

, ;D ", �
.-_.......-.-:-•..,...IIJ-.�- _--t x: )-.-+-..:: ii '. • • ••

.." ,(1.iJancn Mar�antil de 'Santa Catarma Si!»

Gooperativa de Grádltu Agr1.. onla e p.opulaf de' Timbó �Re8p" .ttda.:L:· '

..
Sã� co.!.!�.�.. Z;'s.b��.�.j.��I�.·�.r�fo.!es.deoo.c��ft�l.,uJ�.<á'?B.. a.I1<:.o..

"

M.:�._'.r.t ", .'
1

.. .' .

I canhl de Santa . Catarma S/A'� a se reumrem, em Ilssemblera
, L

1MB.O. • . c. .":" 'Geral, no 'edifkiO do Teatro Carlos Gomes, á rua 15 d� 110�,,4s8embletu GeraiO!dmana
'

vembro, nesta. cidade de Blumenau ás lO horas do dia 25 de
,

.

'.

28. tü�vocaca'" .. i,... março do corrente ano, aAim..de d�liberarem s6bfe aO �reSl?ente da coopet�tIv�,Je Credito A.grl�ola e Popu� CO'fJ.stituiçãO dj'í S'ciedáde.lar de Tmlbo, usando das. a'nbUlçoes que lhe confer:' o �rL 36, Blurr;�riau, 14 de mal'ço de 1947.
l�tra C dos 'estatutos em vIgqr!_c?nvQca novan;_ente os Srs

..A�s�.. Oswaldo lUoel1mann ,A.merico StammClados para uma segunda reuflIao da A.ssembleIa Geral. Ordll1an8,
.

Fundad res
em virtude ter faltad.iJ formalidades legais na. publicação' da coo..;'

o

vocação da primeira reunião, la realiz.ar�se no dia 2 de abril de
1947, ás 20 horas, na séde l social, á A.yenida Getulio V:ajrg'as.
s/nr., desta cidade, com a �eguinte ,"

....
-' ,

".
. ORQl}l\l OU DIA

.

'.

1) Discuss,ão e aprovação do balanço" conta lucros e perdas
e d·emais documentos referente ao exercicio de 1946;

'2) Eleição do Conselho de l Administração; ,
I

3) Eleição do Conselho Fisc�l para o ano de 1947;
4) Outros assuntos de inte�S'S,é da sociedade.

!\.VISO IMPORTTANTE: Esth assembléia tU[lcíOD6rA é d·ell..
,barará vaUdam'{H:lte com 8 pT�8én,ça

. �...................... • ,. .........
de qualquer numero'de �s8ociado8. .

Timbó, 17 de março de 1947. ;, ,. Este ,::é o feU JOHNáL
(a) Julio Jac_obsen, Diretor�Presidenté.

.--If-_"-"-.-.-I'�.-" X -'ÍJli'-1P-. • • • •... '. . ..•_,..;.;_.-.-. - •.;_.-.-.�

'TeceJ�uem e M31�aria In�aial' S-A.
Relatório da Diretoria

.

.enhores acionista!
Em cumprimento as exlgencías legais estatutárias. subrne

::ffiOS a vossa apreciação o balanço ger;, I • e a conta de lucros e

erdas, referentes ao exercido de 19",6, achando .. se ainda. esta
)il'etoria a VCSS.l inteira disposição para prestar os esclareci
imentos, que julgardes necessarios,

Indaial, Ia de fevereiro de 1947.
.ão Hennings Filho Alvim Rauh J01'. Oslyn de Souza Costa
.íretor-Presidente Diretor-Gerente Diretor-Sub-Gerente
c,!ilsnço ger;:tI, encerrado em' 31 de Dezembro do 1�.;r.6

.

aTIVO
nobilizado
, .

noveis

.onstruções

�5tável
IIaquinas e Instalações
�óveis e Utensílios
.ccessôrios para maquinas

Dispouivel.

Cr$ 88.230,30
2q9·668,8n

510.068,lO
2j.2QZ.20
66,98950 6133498°1C

33,159.50
de.

Realizavel a Curto e Longo Prazo
')e;vedores diversos 328.124,80
_cionistas 200'000,00
'/ercadorias 546 092;70
lateria prima 518.42:7.5°
':stampilhas 8.44°.20
)eposito de garantia 12.000,00
:Jbrig'ções de Guerra 5.Q85.50

Participações
.:

Tmpr. Força e Luz Sta.Cat,
.ontas de Compensação

.; ... ções caucionadas

1619.080,70

S.A,

__.ª,��
:!.,71�'409.loTotal do Ativo

PASSIVO
.. aQ . Exigível
apital
undo. de Reserva Legal

, 'nndc .de Reserva Especial
"undo de amortizaçõea
. xigivel a Curto e Longo Prazo
redores diverso.
,ividend. e fund' os não reclamo
3.ratificaçõel a pagar;
_!ividend08 ó. pagar

Contas de compensação
--::':auçí1o da' Diretoria

1.600.000,00
41 908,10
160.")00,00
1 I 1,87480

598789,10
2,217,10
57700100

960.000,00

Total do Passivo
31 de Dezembro 1e 1946
Alvin Rauh Jor. Oslyn de Souza Casto
Diretor-Gerente D,retor-Sub-Gerent€
Wígand Persnh

çont: t:E'g. D.E C. N 43560 '

Demonstração dá conta de Lucros e Perdas. referonte
•. ; .... :. ao exercicio de ] 94 ti

; ,..

Indaial, em

"Jão Uep.níngs Filho
)iretór Presidento

DESP.ESAS
Ordenados
Despezas gérai$
('omissões
Seguros
Juros e Descontos
:::mp�stos ,

Estampilha !f •
..

.

Contribu,ições 'I.A.P.I.
Contribuições' LB.A.
Contribuições' SENAI
Contribuições· S.E.S·I.
AcessórÍ91J
Despesae aumento capital
Despezas de in�talações
Gratificações
l"ueras e, Perdas
Fundo de Amortizações
Gratifieações a pagar
Fundo de.Relorva Legal
Fuodo de Reserva Especial
Dividendo. a Pagar.

296.020,70
1;6,772'10
44148,90
42-791,80
5Ó231,00

13 t 76650'
25.813.00
1494590
1-432,70
3,334.70
33447c
7.996,70

20� 291.Bo
783300
9°0.00

4·5°0,00
54.636,

57.7°0,00
20.246.50

160.000,00
960 000,00 Cr$�6,�3_8_�

.

C B. E D I T O,
Mercadorias - lucro bruto

Indaial, 31> de �Dezembro de 1946
João Henings Filho 'Alvin Rauh for, Oslyn de Souza

Wigaod Persuhn
Contado reg. D·E.C. N' 43560

Parec,r dó GOD!ielho. fisral

Costa

o Conselho Fisc�i da Tecelagem e Malharia Iodiial S . .a.··
em Indaial, tendo procedido a verificação dQ Balanço, fe�hado
em 31 de dezembro de 1946, examinando os rcspectivQs docu�
\nentos e achando tudo em perfeita ordem, é de parecer que se
'1m aprovad08 pelos srs' acionistas o ref<,rido balanço e todos
's atos da diretoria.t drinnte o exercido' findo em 31 de dezem·
iro de 1946;

.

Iodaial. 15 de Fevereiro .1e r 947.
Edmundo Wanke Winfried Hass Alfredo H. Hardt.

,

Aproxima-se o dia do gi�ôde .préliol
famOS95 craques de loat-ball exlbl.t·,se"âI pela:'Jrimelra y'ez

eÓl 'Blumelao:
'.

fiada dia que passa.c torna-se ma'üõl• �ivo o, inte�és�e
seusacional

'

encontro entre o Botarog», .. do', 'Rio � PaJÍI:i�irá,
a rea l�zar·fle no próximo' dia 27.

.
,

.

O .fatnoso esquadrão gllanabarino vem integrado por cfaqu�s ..
derenomó.eo

mo Tim, o baailarino da pelota, 'I'ovar•. a gi:a�de atração, ·�.ri, .Osvaltio, Laran
gei1'3. Gerson, NegCÍphão, I vau, Nilton, JuVGn�l, Osvaldinho, .Santo Críat«, Gení
nho, Nilo e outros. -'- O estádio �o OlillJ�iéo,)sel:á,�Q teatro desta monumetal pugna.•1II••l!t.��.ii••�

.-.' .-.-.--...-.��-. x 4' _............;....�.��.,_..... .-t� ._..:_. .', _ ----.7"'.. ' Xi... .... ·... (I" *�
SUlflRMI SID DROGIRUl EIFIRMICIII.

CODYOCilCãQ
.

. .

B t umen au

Busch,Clne
HOJE ás 8�15 horas

ORACE MAC DONALD - WALTER CATLET,· DO
nho filme musíee!. ..

Bebê Musical
Uma produção Uuíversal feita espectalmente
menagem â Arte. Deslumb�amemD\O ! Bel, Z6 1
mento ! '

Acompanh« Com). Nacional - Pararnoum
short Cães Vencedores da Neve..
Pletéa 3,00 e 2.00 - B�ilcão G,OO e LçO.

! J

,/ '\

B%s.
crc·· r ,.... ia]" -r"" I

...._ �-',�';_'_.:=' ,_) J

Baíos
.-o.. .

-

,_

mais lnec/os'

Lavando-se com o·SQ.bao

"VIRG EM ESP FjCI A LI DA Dr�"
elA. Wf:TZEL INDUSTRIAL JOINVIlLf :Marca Rt1�I.tn�ll_i·

ponpa·se tempo B aborreoimento

.-.-ii'"
•• __

"
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Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC


