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.c Os Estados Unidos atacarão·· a Rassia ou sucumbirão
Waehington (CB) - o diplomata norte americano Unidos deverão tomar a inieia tiva do ataque. ° ex- atômicas sôhre a União Sox ietíca e que 'se isso não

George Earle, falando perante o Con.ité de Repressão Ministro amerícano na Bnlgaria e na. 'I'urquia manifes- ror feito, apenas dez por cento da ;õpula�ão .norte
ás AtIvidades A nti·Amf.ltÍcana8. atírmoll que 08 EEtados tr.u que 0"1 Ei'ltados Untdes devem lancar suas bombas americona atual estaràcorn vida daquí a cinco anos�

Preso quando de�cia as escadarias do Palácio !
B escrivão desviava iovens do .serviço militar e foi apanhado

depfliS de abraçi!1 o chefe ,

Foi preso quando descia. as escadarias do Palácio do. Governo tIO Ftodaü ô� . '. .

.

-. .... .'

,
.....

POliS.'
no dia da pos�e d�o ��. Adejb�l. R�mo.s da Silva, a

qUo
em tinha. Ido

cumpri-I.A qlrtbd� II Illealda-

OE R'·L.UM.·
.

EN'A·.UI .. Olarl.o...
MiltullD

....'.
.

meutar, o sr. Antonio Emiliano de &a, �'icrIvãG de paz em Itllpora'uga no mu n i- da s6irebram Iluanlto '. .

. .• _..

. IlJlUal. Ort 60,00
• • • . .'. J'

'
(I crlíne a a tralçio .... . . semestral Or. 85,00

L:lplO de Bom Het.iro e um dJS chefes do P. S. D daqustc dlI:lÜ'lto, lia Di"emiados. •

.

.. � .

.. '.� . avulso Cri 0,40
O sr Antonio EmilIano do 81 achava-se envolvido num proces&o em que er a

.
.

.

.

.
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.

..

acusado de desviar jovens do serviço militar. O arauto das c$pl ...cç6éS do Vele do ItaJal

.

Segundo nctiri IS de �om Retiro, logo depois de sua.

pl'1B.ao,
O sr. Antonio I BLOMENA� Quart�-feir('! 9 de Abril de 1941'- Dr. AeblU8lJ Bê]flni Diretor=s= à.·.O XXIII - Nr

•.. l18.EmIl.ano de �á fni conduzIdo para lJunt ba. sede da 5'l' Região M ditar' .....
.. '. .

.... ".

..

?
Ro' GongressD Macio- Solicitou aos desor-

a. r
: nal, cabe • o.. dire_ito �e deiros qUoe se

•.r�tl.rem...
.

,

conceder IDsençao fie do montelplO
I : impostos RI,O (C.B;) - Informam'
.. RIO, (CB) - Em expe- de João Pessoa que o f" -

d·,.. t diante que dirigiu á Oama- feito FelipeGomes ao ate- .u

es e rá d.08 Deputados e minis- mir o seu cargo, em PíuUÍ,
tro da Fazenda, r;orrea e baixou uma proclamação
Castro, informou que o pe- convidando . os

.

desordeiros
dído feito pelo governo do por ventura exíetet.te em
t{io Grande do Sul, relatí. seu munícipío, a se muda
varnente ti i-unção de fei- rem, pois não tolerá a pre
tos e taxas aduaneiras para sença de nenhum deles em

o material destinado á mon- seus limites.
.

tagem de uz.inas eletneas Declarou, também, que
no Br asso do Inferno, e-m devem pedir a demissão to-

.

Caxias do Sul, e �ovo Ham- dos os funcionarias muníeí
burgo, 8Ó pode ser corice- pais que não tenham ocu

dido pelo Congr'3tlSo Na- pação.
clonar. -=------'-----'---�--

p.uns - (8. f. 1.)- Na presenç.9. do prOfe'130r Tanoo,
menbro de ACtJderoia de M' dic'na. e vict-j)residente do
Consêlho Supi�rtof d'e HigienE' e de numerosas pêlsonalid8-
des, o engenheiro Léau efetuou em Pari�. Interessantes ex

periênCiutl de proteçãO dOIi que, 80 s· ,{rerêm iocideutes,
UCIlID soterrados ou pl'eSOf em subterrâneos.

O sr. Léau f'" z-se, antes de tudo. enCerrdf num fosso

onde foram atirad(J8 gases e dl'pois se deixou enterar sob
5m3 de areia. Gr8�a8 80 aptlreIl:lO exp(,rimentado que con

siste Dum tubo do qual uma das extrtJmidlides se aplica a

DOCf.l. e I' úutra mergulha sob 8 terra, êle pode sair indene
AIde sU!1s incontollàvels posições_ .... ,S�l'ra _ta

E claro que fi 8spira.çllo do ar através da terre e a, Araqu81'1
expulsão pelo luh!) do ar viciado, permitem esperar duran-IRio da. Sulte um t�mpo bem grande fi chegada de socorros. UaO"llarura

Esses concludentes AllsáloB foram efetuados sob o c:m-
13
b

R t"
tróia do bureau cientifico do exército. om

. eh' IraCan ln IHJ

processos
.

par.alizadus ! Tabai'ão

Tutai 423 413 103 f)
0',,1'. S1nIO:'! DOl'it;on, fun da nllo tinha sido edfreguê

Rio (:B) -Já são descorridos ma!s de düis lllê6e.3
_

.

___. _ ciouário do Afmoxsrlfado da 11 sua destlnataria.
.

.

�:n�;i���� ��oTl���U;��ade q�:1�:�;�3, :O(J���Çã:té ;ar�r�'1 B A T E R I AS.
'
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.. d�.a.O.:. .J.··.·.g.•. ::.·�•.:...•.·:.. t..;citado Trihunal.

.

d
. 1m�' esta redução.... e'X�àiU cl'iade serrana, 3{,} lado de

Em consequencia desse fato, oS processos que de- As m'als afama· as. !.
um fou(lgrama para sua se. sua esposa e. nada.do fono ..

viam �H1r julgados pela nova corte vão se avolumando ..
'.

"'. '.
. �". .1 n!l.'.ar.·.

a, q.l1e. �e

..

enc-.JDlra.. en.te.F gra�.a .Che.f'.�..

,ar 8

..
88 tante

co.n.1

,
.'. .

n1 Rio 10 Sul 8vie�m- trf.ma:Jo c. m "emeJbante dM- .

no Supremo Tábunal Federa. .
. De�de C'l" $ 225�oo. dl�lle qu,=, em�llrcar{a na lar:-

Ieixo .da. �ele!ô!lfca aqu8!êSegundo informes de fonte aul.o.iz.ada, o número
rASA DO AmERICAnO 5 A

'�de
do m:,smódia pa;'ll a'1u\.� SBD.hfH< velo .8.eiõta .redacao>

de p.oceSB06 acumulado3 jà se ele�a. a mais �e 50o� de I\." .

.
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�
la cidade

•

: SOI�d aí' o regist� de a,na .

modo que se as nomeações se Verl ficarem amda este I Mercado de
.. nut.Qm.

0vels .

'. .

'. com f.
te Ito,
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lust8 a.h.áS'mês cada juis íniciará ali !'uas ativídades com mais

i IiI BLUMENAU gem por €Sif8da .dI;' fe.rro 81e
que é maia uma entre

de 80 p'0cessos dependendo de tud.o e consequente-I' NOSSA DIViSa l' SERVIR doO chegar,. em Rw do Sul, taota8, o�tras que estamos
.

.

I
'.

.s"-,.Ubo. que. o. fo:ogrllm� aiu tlCUIUU.l.anho '.. _.

,.mente de JU gaIDf'nto. " II

lm q
O sr. Benedito Duarte Monteiro diz que a denuncia

jornal era cem por cento procedente

uem �eYemo s acre�it
Sábado á tarde, ') do corrente, ns srs, Benedito Duarte

Monteiro, agente fiscal do imposto' do consumo e Helio
Cabral 'I'etves, c ileror federal em exerctclo. esiíverarn
em "vfsna aos depos-t-is do sr, LaertPN Cunha, de cuja
extstencts somente tomaram conhec'rnv ato por ínterméoro
da ootiC'ia publíeada nêste jomat ,

Em palestra mais tarde com noB�1i rep .rtag e tr , o sr.

Benedito Du- r e M( ntdro lalor'mou que aguda e"fie, �itHl
te se achuva em aíeuaçã I bastante ír regu ar, urna Vez qUe
não possuía Paeuts d s ReJht.J! eu quarqu r cornnrovacte
de que se encourrasse em dia com o fisc... Neruratmente
foi atuado e convidado a compar. c r na Calejaria Federal
para regularizar sua situação E terminou dizendo que
"iS denuncía do jornal era cem p"lr cento verdad�ira" !

P Ir outro lado. o oficio ql}e o dr, 0,·1, gado Reg on11
de Poilcle. nos dirigiu e que publ1camos em nossa última
edição, tem o saber de verdadeiro ate!'taJo abBo�vÍlório
das dú\'idas que palravam Bôbre os Df'g6cíos do sr. Las!'
-tes Cunha.

Oepr€eJde-se dai que amoae IJS autoridades chegiram
8 resulladúS diff'renles €m suas investÍalições e, assito,
formu: arsm paffceres diametralmente opo!>tos .. ,

Posteriormente fumos informados, lambAm, que o sr.

Sebastião Cruz, agente fi!! c ii da }i'azenda Estadual tem
andado as V(lltas com o ar. Laertes Cunha devido 80 s

lançarnenfos lrtsortoa que esta fazia em seus livros
de Vendas fi Vista e pelo fato do mesmo não querer
mais pagar Impos os, alegtiDil0 q ne deixara de comerciar ..

Emfim, tw.t,) parece demonstrar que o referido c.r

mercte nte eatasva tentando se negar impostos e esta pra
uc a não é muito recorneudavel, notadamente agora, quan
da o governo bra�Heir(l' esta empenhando o melhor de
seus esforço R u ütua �rllnde camp .. nha de repressão .,6
co, ércto desuuesto, visando nã o Só o bar ateamento das
uillídades como o encurealamenro dns meruadures que
costuman trabalhar na sombra com propõsttis evidente-
mente escus{)�...

.

O "caso Laertes Cunha" continue, como se ve, a oi�
l'ecer perspectivas mnito íntere8s1ntes, apezar do

-

dr.
Delegado Rt'glon:11 de PJlicià o ter encerrado ligeira e

tiÍogehuuente no IDBsmo' dia em que tronxem( a á luz
da publicidade.

. . .

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
A V I 8 o

A AssociaçSo Comerci'!l e Indllstr1el de B;umenau,
comunica que tlstá aberto o CURSO FUNDAMENTAL do
SENAC' !lO Colegio Santo Antônio.

Aulas diárias com excessão dos sabadi S - horário
das 10 ás 20,30 horas.

Matriculas Da Sêcrefària do Colégio.
CURSO - inteiramente GilATUlTO

2° A V I SO
Publicação

--------------�--------

Pur intcrmedio deste anuncIo fl1ç\) publico, que, todas Dominados
se vendas de terrenos etc .• da C{,mércio e Indú<:tna Comp.
Paul, reslíSflda9 depois de l' dê Maio de 194õ cI'm excep

ção á trsDsterencia feita ao Snr. Lothar Paul, são sem dei·

to, pois ás mesmas foram efetuada por pessoas que DãO

têm o dIrei to para tais transferenclas.
Os prejudicados' queiram dirigir-se á aqueles incom

petentes.

pelos, Comunistas
Purtland (CB)-O sr. 'Villian DurlD, conselheiro

para os assuntos econômicos do Depal'tamADto de

Estado, dos Estados Uni.dos, declarou á ÚSR(;cíaçà..o d<.'a
Dil etô, ios Coruel'dah do El'!tado de New E�]gjand que
o Rra"íi, Cbile e CUbl eram "nC\ções dominadas pelo
comunisIlJo". ,. Devei íamOtl faz' r uma declarHçãü aberta
contra eilSil ideotogia"

.

aCl'8Ceotou ele. Acentuou ainda
o sr. Dunú que OH comunistas, embora conbtituindo

Iurna mincria pohticR naqueles países, co,utrolavam a

balança do poder em virtude da!i ti}ianças políticas.

RICHARD PAUL

aparelho para salvar solerrado8
---------------------

-----

Renovação Eleitoral
A rEmcvação do� eleiçõi:H aou�a1as e que teve lu_

gar D0 ultimo domingo dÚLl o. segll.inte teslllta1.o:

UON PSD PRP PTB
86 1 24 o

7ú 52 o o

104- L5 l (\

ü9 114 o Õ
B7 á6 14 o

65 39 2t o

22 121.) 43 o

508

O Mais recente e mais possante coúraçado·· da Gel
B'rétanha. .. ..
Aspecto plil'cial do COO.véZ 1'10 poderoso couraçado brJteni·

'

co "Vaoguard f, a nhIs recente aquiB!çã� da Marinha Real
Brítaull?8. .

.
.

.

BRITISH NfWS St:RVICE

Chegou antes do fono,grama.
Mais uma queixa. contra a ··Ctmpanbia

'feleôfnica Catarinense

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



Em Ponta Aguda: nm Bangalo�, edificado num terreno
com 30 metros de frente por 65 de fundos, sem marinha e mari
rinha legalizado'. Preço 40.000,00
.

Uma ótima casa situada na praia de Cabeçudas.
Vende-se uma chácara com casa de material e com todos per
nces -- a nímais, etc.

I
1 terreno em Ponta Aguda, com.480 metros de fundos

e 210 de frente COm 3 casas de madeira, e 1 casa de
material todas alugadas. Por rreço de ocastão Cr$""""""-------------------�"'!!��=='. gO.OOO,OO. .

Um lote Urbano, com as seguintes dimensões: l� metros de, .. of....... .,.��Ctu....··�·�.::,.:'�·��...·�··,.·t� .. ·.··...·;:..·�·.:.,·"; .r·..�......., frente e com. 33.metrrs de fundos.

•.1 Ge.r.·ente. de Seççãl. d.e. Pe"as� e Acessórios l:.� Uma casa na rua 15 de Novembro.
.

y
_ i Uma casa de madeira, com 1200.000 ma, sendo Looo mz

.i
.

.... 'ara lutomóvels· . g ainda mato-vpreço CrS 75.000.00. Situado neste município, "Rua .:-� �-�-§-:+-:!i-.-.x�-If-.�_- ...........
. Precisa-se de. uma pessôa competente. conhecedora do g Bom Retiro: Diversos Iotee, nas proximidades da Ia. Fabrica de

,

ramo deaatomóveis, para desempenhar as funções de

Ge.�.
Tecidos Herlng. .

-,

TE' nJfrente de Vendas de pecas e Acessórios para Automoveis. : Um terreno, com mts. de frente e 400 de fundos, com 3 (O Em Am JOO
-Inform.açõ.e.1 8o.bre. idade, estado civil, si teServi.st.a ou

não'l�
casas, situado 'na Rua Floriano Peixoto (Bom Retiro), Preço:

preterições, dirigir à. CASA NICKEL LTDA. Caixa Postal, : Cr$ 130.GOO,ooa ",'

5S -:'- CURITIBA ..:_ Paraná. .

..

'

: Uma cas com 4 lotes urbanos, situado na vila Vitor Konder Para uma usina prnduzludo 25 toneladas dlar lss
.;'= .':'C�••�.·........�••

•
..u·..·."i.:....:::�:;......;:o���.. , �.i"o",,·.: �� . 4 casas situadas na Rua Minas Gerais, sendo: 2 alugadas no interior de SÃO PA UO, procura-se técuíeo em amido:

uma por Cr$ 280,00, outra por Cr$ 260,00 mensais. de .ba!:ltante c ampetencta, Cartas detalhando Idade, naclo-
Preço: Cr$ 75.ooo,00.� uatidade, cargos oUp8dos e preteuções, dirigidas a
2 Casas menores, alugadas Cr$ 3°0,00, Preço de ocasião

.. MANDIOCA" - CAIXA POSTAL, 3925 - São Paulo.
Cr$ 4.0.000.00 sendo as casas de madeira e com agua encanada .._.-......-.-C!__ • -. fi

X �.. 1B-.-.-.......A&411 • eIll
Uma ca�a sobrado no centro da rua 15 de Novembro.

IDuas casas (sobrados) na rua Mtnas Gerais. sendo uma IIRQUIVO (' FmEL'
....

delas .de construção recente, com todas ás instalaç�es sanÍcarias. ;

II '. '.,.' I
\

Uma casa (subrado) situada na rua Bom Retiro,' com to-. ./

das ás inst3.lações sanitarias. I SOLDADOS DA ORDEM E DA EfiCIÊNCIA

I
Uma casa (sobrado) situada

na.
Alameda R.io Branco com

Icom todas ás instalações sanitarias.
Uua CaM siluada na rua São Paulo.
Uma casa' situada na rua João Pessóa

.

,......._l1li .._.. ._____ Um lote de terra situada na rua IS de Novembro.
_:;.'I Um lote de terra no perimetro urbano da rua 7 de Se1,

Duas C3sas situada em It�upava Sêca, sendo uma delas
sobtado.

Diversos lo-es, 20X..).0 situados no lugar Boa Vista, e mais
uma grandé pedreira com 5°,000 metros quadrados.

. . .

, .' :".

F�é::·,.-··"i:"··'iA
.."":-.'"�i��'·A·=k'ALr.d;=;

E • _"'-H • • • Â€------._._----

.•�.: · a8.a B,.·
'

.• _ O.fveI..R. 08Smar t a. �:' Mansueto Ianisoi, O��t�,i��!tiVOdO Regislro de Imo-

;�,t

O 1ST R.I BUli D O li") E S
,�Ir��p

(, B veis lia Comarca de Iblrama., Estado de Santa Caturina, e ln.

J.! ...
'

•.. Dormltorlos.
. �J na.forma da lei. etc.,. Certidão. lJertif co, que em vi8ta para os Estados dó Paraná e Santa Catarina

�
. . S I d J t -J do requeriineinto apresentafio Ilelo liquidante da Sf)ciedade P d' & C' Ltd� .. '

O OS . e an ar �
Cooperativa Mixta de Laticinios HaDB6. sr. Erich Henchet ros oe I mo i a

.

a I;�� .:..
"

' ...•rv.···óveis EstofaQcs ? bras.Heiro, fOfam a.rqulvados nesta dato, no cortodo do J.
..

_ CUDlflcO _
CI

�;- '.; • '.'
.' s.

'. • .� RegIstro de Imovels desta comarca, os seguintes documen- OIOVlle n HU� anUOUnHlil
;�

. Servlçe bem �erfelto e bem acabado

ªltos:
- I) cópia. �a áta de d!ss,)luç�e e liquidação da 50-I. . _. ., _ _.... . _ ,._.i. � . .,_

.

:{:. ·6
·· .. ' A .'

.

<t' '.' •...
� T .

·t· .. '.
B C!ed.

ade coopera.hva Mixta de LatI.Cinios HallsB; - 2) có- .!€.
- •

......._.----�-��.�._�x t.-�_

.•-�.�.-�-.�--e.""'.�-....•
-�.: .. i�

-

.. �

,1': ranUe. es oque Ue lope es �i plí� dos Estatutos d� Socledade;-3} relaçãO ilominativddos.

f"'"
-

Im _.

�;
:

..
'

..
.

-

. ·:S aCionistas da socIedade. que comparecerem a assem- A 5u �.�. � � .

. �� . Ru' .. Dr· Amad'eu Luz
.

t1, ª�. bléia de d.i�SOIUÇ�O e !iquidação,
.

documentos esses. todos.:' O(a cao «Ia
. Á.·5mal�: ......:. ....

.

.

"
,

.' .. '. . .

.

;- em duas, VIas e ", deVIdamente legallzadtls pelo Banco do

B
(��.

, •
#

f;; !li .

'.: .•... ,.
.'.

. • Brasil. filia1 dê Blumenau, Agencia E8peciai de t.lefesa Eco- ronqulte 'e Tossft: A:·ri. 1ll8�,r�fi/I!i;a................._, ._ lI �••••• " •••.• .:"''!..!''.* Q j
.

.) 3
..

'.
. .

.

. .

� I!JJ· Clt.-------�..---� .
........,- �--�........._.. nom ca e maIS:. 4' a a via da guia de recolhlmfnto das . 'iB l'l' ":f .

"

'

quotas dos 8udítos alemães, acionistas da. 8(}c�ed8de, confor

d
'"

P
®'

me art.2' doI' Decreto n· 4.166. - Nada mais me foi entre a em ou (O5 I (1?!UtGS
f"�5 í

.' JI gU�t para tadrãq�ivo"amE'fDt?'d e ,sendod· md·e requerida, fr1é'Z 8 pre·
.

Sufre V. de "lnqlle, de "srua ou d" I roo. pT�p!lJ'alld"-f> !l'1T:� ":"i.Ür " qual-'.' .

'0 ...U.. ,r.n··.·
..

0
7 .sen e cer I. o.... re €Ir! o e ver a. e· o que dou . Ibira·. bronquite b10 violentos qUi' I) ,ufoc,�rn. j <lHe,' futum utn'lue. 2\Iuibs ["'.,ei"," que

.
ma em vinte e um de mar�o de mil n,)vecentoB 40 e sete� fuzem-lIo pe�pr." n:�fJira\'fio " " Im- h""Üllll ,,,'rdido.I'i',".'. qne p"Ff"ml!n <t"

._ '.' v: °.0• • l,p.dpm de ourlUlr? IO!':=RC con1 1n.llta' lHllH'M ':'>i!lU dornur e (,Lne f'P �t'uUam �ufn-
Eu (a) Mansuefo ,solani. Oficial que a subscrevi e 8sslno' rúrça qUf! '" H,"I .. débil. illr'''r''lZ d�: ""das ""m r,s "'!ec>i,i\'o:, ;,hq",,", d(

fi
.,

I () M' .

t )'
. 1 1 C t '". .' dJo

.

O
.

trah:tlh:n? Tem q11(': ,-i',(,1' SI..IU ti.ieb, (., !l5!nu! n11 br(lnquih�, d{,:�(\f.lhrif'::ll1t qut",.O cla: a
.

tlDSlle o sO!ln. - o 8.. Cr., 10.0 - C. Cr$ clli<!!1.r-s" "''''''T,.1",,,0''';'7 ."
!Mendaco , ..,,,r..,,,.,, "u'".''' ""'''''s eM,dQ

5.80' -8 Tota) '- Cf'" 1580 "';"-'Estava selada com um seI
N,IO I:,,?"rln ",r 'l'l!Ulto temI'" Ja;"_ll\'''''''If'' n",t.e.c ""''".0', ,a há '"lU',

,. .

.

: . .' � j
__

.
: . O tenhtl f{Uffld0. dt�i:e .o;��lltJr-s(' cheiO dl" n:ltI vn!tar::tm UW.I.:; :. ;;f)lrer de a:;:ma.

es. tadual d� Cr$ too. uma taxa de saude de Cr�� 1 00 um n(l"',_ e'l'"ranç"" C"!II ", rpcj'ih m{'<li-
S'lnt" A!I'V','� Ime.dl·�.oI f d

_.. ,....' '0 .,! ." .
ce. ehaumda. Meftdac�. ludo (I qllf' rem - . .., t..41

se o. e eraf de. vr$. 3, O e um selo de educaçao e saude " fazer é tou",r 2 p!l.olillm",:is refc;�.,)"", A mimeira do,," ele Me"daeo come-

de' Cr.f; O 80 Sobre os selos tiam·se cosdizeres Mansueto e seu� atElu", rk,saparccO""n 1I.'i'>111'd por ça n iraha!!mr n<J e:\"�!lC " "j",h " ""-

.: "',:". .

-... ..' '.'
.. •

enesn o. 'l� pnUCIJfl mmllrl\� e� c;u;� tur("�l a !!'rrni"-!-p do::: i:"f(�iios da U.=:;-mnIs01a:01. Oiclal do RegIstro de Imove1B' HectllO Isolan1. Eg- �:'D1e('!l � 01:",,',:r 11" :U".�:'�, al.�,:l'lt"�,ou ;''''"'.111;['' .. Em m\Ji I'''u<,� {"IUPU faz

t·}
.

·t-d C d' Ib' S C -. (.) R pr IJ10\f>T lJlJ1t rfj.r:'I •• I,.,,' :I.in ,c CUl1l qUf' H' �ll�-1:�i :'lH...\4 nJl'i!t-=. Jorfl! e mUIf1crevan a uram.eu Q O'. ornares e· trama - ta. atarlns In'Te, sonn �.:'parad"r " trall<j!lll... , "";jo\'('m. ,\dq"im Mencla.o, ll"jc !"""""'.
No caDto da p'agina estava um selo estadual de Cr, $ Q 50 mrn;o (]llej.des,j� a Immr';r" ;:,,'t':.. "";elll "lia brn:";i:l: ""J""'i"I!",tl>-" " ""j"
• • """" .'

� • 1 �en Irá um ... JUlf cn! e JUms fort",
��/ (�(!mfl dorrmra I)"-'nl (":1Ht !l(.'lt!' e com" seInutilizado com a data 21-3-1947; e sobre o eleSmo 08 Anos sem Ataques de AsnHl.�el!I!"{, mdhor "'''"';1'"- N(j,"" g,,�uliti!1

d�zere8: "Aposentadoria dos serventuarios de justiça De- Mendaco nilo .(, traz .lido imediato I'
� II ""U mUI"r I,r","·çuo. •.

ereto-lei u' 828." Firma reconhecida no 2" Tab.eleão de ".? paciente e 1I!lla ;·,>,pirüCiio m:t;.• fii.-,v..m trll_d....� Acaba corn

NotRe, da cid'ade . de Blumeuau, rJUElo' Gemes da Nobregu.
oI, mas lambêl}! atiJ:> �(Jhr� " orguw,-, i_'tIGA "" .1ilillij,il =........ "Q'm....

<.

OlA. V'E N D E·SE
Um 't;errene aituano no bairro

Garcia .entre o Ouartel e Em

preya Garc:a. área l.000 mz.
com 22,,25 frents e 45 mtrs.
fundo, todo plauo e ..propriado
para fazer dois chõos de casa..
Informações com o prpprieta

rio Oswaldo Huewes, Entr. Al
faiatana Guanaoara.

Bh.Jm�nau

:;:<XAMES DE URINA: �imples, (MBUCa.l- e alhumina) ap seãímento, qualitativo completo com dosagem
.

c[.:;retos.fb;.mto�,.acido.urico, nréa etc., -EXAMES DE ,FEZES: completo. pesquíaà d..e amebas•. flageladc:'
. o '-Js' de V8J.!IllOS :(MetodoB de enriqueeimento) di'gestão: carne, vegetais; pesqu,zas de puz, B;angue oculto etc.

.

�XAME 'DE SANGUE: MALARIA-�P{lsquiza de Heroatozoa.rio de Laveran, formas. agudas e croni-

c'
, L1JEÍS (sifilis): rElaçãode Kahn, :g:líllE., Meinecke etc

•.
TiFO; reação de Vid.al. _Dosagem De: �glicose, .a�ido urí

e
,

. helllogl9bina •. Cont!igem _de globulee, ve::melhos e brancos; Formul a LeU!.:.OCl tarla;. He!ll0grama de Shílíng, Te�
l" de coagúla9âO .� ce sllngna, Ourv�ghcen:uca.. EXAME PE SECREÇAO; Pe!3qu�za de ge_rmeni< (Gonool
Ic<,jermatozoídes etc.' friehomom\s vaginais, et-c. EXAME DE ESCARRO: Pesquíza de baoito de Koch e

I�,;tro$ germClls: p'ne�QCÓC08 ate. : EXAME DO LIQUIDO' CEREBRO;-ESPINHAL: . Ex�me cltobac.
tSlioscopico,.reaÇítO deKabn. Pan�y, NohneAppelt. etc.. EXAMKDO MU CO NASAL pesqurza de baoi

Ios a16001 :e'llcido rssistent!lEt (Hansen] etc. EXAME DE, $UCO GASTRICO: Exame. completo, dosagem
de .acido lat.ii:lOj aci!lez livre e combinada em HOI-Pesq'Q.izas de sangue oculto, piocitos- hemác�as":', EXAlY.ÇE'
.pE ULCERA: Ulramicroscopia 811'1 campo escuros pe8qu�a de eapiroehetas Treponema Palida (aifihs].

•

"'0 LaborutoriQ
'. $� achainstalado IP.ara razer cultura de qua_q'l!'er.geTm�,,!.e auto vacinas

Apedldo .'
.

dos 515. MedIcas, fazemos �ol,heta. de matt!lal a domicilio
� .

8ornecemos.lamznas e Tec�p�entesgrat uiamente
.�§�.............�_�.�#X •

. . .

iii • • X 11 • Ii • • ..... • II I o "-"'-�.-�-.-"-"-"-".-.

Agua Mineral Sulfuroso
LiUce e Radio'Ativa
laMBEDOR

Distribnidores: -
Prosdocirno & Cía. Ltda,

Blumenau

VEND-E..SEe conser-Te o se,
,

R A'O IO?I?
Nâturalmente só na oficina,

F U'NKE
Bem instalada com instrumentos

medição-.Inodernís.::.irooa
Rua 7 de Setembro, n: 13

de

;-'�
'.,

Pilhas Secas
.pqra RADIOS

REMESSA NOVA A' Cr. $ 250;QO.

NA
\Co. a do A,,", e rle CI no S.A.·

. Mercado de: 'Autom6vds
NO'SSA DIVISÁ. E' SERVIR

SOCiedade Benefic.iadora de
[:'

.

; Madeiras Ljda. Informações com o Sr. Helmut limermann, CorretG�
Legalizado, Rua 15 de Novembro 7DO-Fone 14D1

i �

tJ Telefone 1248 -'. : Rua 7 de Setembro

fornecedores de Madeiras em Geral

li Fq&o Pnulí8ta, Enca"tl)�.ira8 de Qualquer Espécie

1:\ AJinh(;i:mento, etc, etc.

II --= Soalho Marca SUobel I
������------�----�

SlUMENAU

CAMINHõES IlINTENATIOIAL KD7" [ôleo diesel]
E "K1" (gaznlina)
Vemdem-se'

Entender-se com a COMPANHIA. JENSEN • Agr., Ind. e C'1m
{to-upava Central o;Humenau).

'2

Altas novidades em S E I f! S, adqui�
ridas pessoalmente em R Paulo e Rio. -

TECmOS BARATOS - CORTI�ADOS FINOS LÃS e OA�
SEMIRAS'

pelos menores preços D�
.

Casa VVILll SIEVERT
Toca discos automáticos (Suissos)
Acordeon Italianos e Todeschini.

Industria de Malba Thiemann S/II
A v I � O

Acham-se li dlspustção dos senhores Acionistas os docu
mentos a que se refere o artigo 99, do uecreto-Ieí O' 2:627
de 26 de setembro de 1940.

A Diretoria

SUIlFIRMI su DROGARIA E FDRMICIII
2a. Convocação

São convidados os Srs, Acionistas para a assembléia geral
Oi dinéria a realizar-se 00 dia 16 de abril. ás 17 horas na séde
desta sociedade, cem a seguinte orcem do dia:
I] Leitura e deliberação sôbre o relatório da Diretoria, Pare

cer do Conselho Fiscal e Balanço encerrado em 31 de de
zcrnbro de 1946;

2} Eleição dum membro da diretoria: '

3) Eleição do Conselho Fiscal;
4) Assuntos de interesse da sociedade.

Blnmenau, 31 de março de 1947
Diretores: Walter Haufe, Oswaldo Christen.

'

i I '

SEJA qual fôr o sistema de arquiva.
menta necessário em seu escritório,

lernbr�-se de que existe um arquivo
Fiel para suprir eficientemente essa

I necessidade. l\>Iodelos para todos os for

matos de pastas ou Hchas. As gavetas

Çorrem livremente. mesmo Quando in

teiramente lotadas. Como guardas efi·

cientes e disciplinados. oS arquivos Fiel

zelarão pela boa ordem dos documen-

j_�

... ,"c;. 'o ." ••'''';0

-r--__

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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tldadede Blumenau 9--4-194'i

Escritório: Praça Nerêu Ramos, 8!.-
Te!. 21 - Resíd, Hotel PONTO CHIC .. .... 1l-11--4.-.-1I-..... � o ·�.--.-i(,-:!f-i!_..--:.-o

RIO DO SUL

Dr. Affonso BalsintDf. Ang eRo De. Caetano
p1{édico

Doenças de Senhoras �- Cirurgia·
Partos I'Consultas das 8 as I 1,3°

�e das 14 as 17

Rua 15 de novembro junto ii ___;. _

-

ao Hotel Elite

Telefone p ovísorío 1063 Dr. fRANCISCO mnTARDI

Medico Especialista em
doenças de Crianças,

e da �éie
.

Consultorlo --,- Travessa 4

de fevereiro Edit. Peíter

Rua Paraná. 31-A-Tel. 1436
BLUMENAU

Residencia

Rua Paraíba No 8

,
Telefone 1288

, \ ..........- ..-.-•.- ........-.-'J!--.

ADVOGADO

.n-, Fausto l:3casU
.

Medico
\. Ex-Diretor do Hcspital: Evan

gelico de Hansa.Hurnboldt..
Ex-Pediatra do Hospital Sta,

Ter esinha de Erechim
(R. G do Sul)·

Esneciatista em Doenças de

Ciar;.ças
Cliníc "Geral Cirurgia

Travessa 4 fevereiro (2a. quadra)

Dr, Paulo Mayerle
Medlco assistente do

HOSPiTAL SANrA IZABEL

Clinlea Medica e das crean

ças, partos e operações -

Radiudiagncstícos
- 0- BLUMENAU -0-'

OH. ACHILlES BALSINI
ADVOGADO

\

Dr. Arão RebeUo
"dvo�ado
�i<Cl J.-- 'j 10

Pi lamed l� "lOCO

I •. c.
Dr Meu â-_á P�peit.· ';_'. ��ltre�o Ifõss
Cllnica gerai. Especialista I ..: edlco

,i em morestias da carganta I l'... Hesll 'al Sta, Izabel
n;lrL ouvidos e olhOS.!

•

...�er açõ�s
Consultas: W - i hs, fi 15 -l'llis. C.L.lNICA GERAL
BLVMEN_-\U . I:WA PiAUl, 2

\.

j& zrh

'-[mpresa Intermediária de M.l. Araujo
�

(Mãtriz em Florianópolis)
Titules Declaratórios - Naturalizações

Encarrega_se do ruaísquer assuntos junto ás repar-
tições públicas de BluIllenau, Florianópolis, Rio de

JlI.!leiro, São Paulo e Porto Alegre.,
Assister::cia técnica de conhecidos advogados -

Absoluta segnrança e rapidez, asseg:.uadas por
tres anal> de funcionamento,

BLl'MENAU - SlA, CATARINA

'.
,I;'

EXDortadora de 1\ �l adeiras S. A.
1

Sfock permanenie de:
r�adeiras de construção em geral,
Forros1 Soalhos. Moldurás� etc.

Telefone 1337

B LU, M E NA' U OI Santa Catarina

.

fOTO AmAOOR (G.8cholzl

"\
.. '

Fones: 1,I50-,IIO[
EDIFJCIO MUTUA CATASINENSE

SEMENTES DE ·ÀVEIÀ
TINTA para tingir UVC$

em einco d fcrentes côres

: ..

F. Domning. caixa postal, 1.0 'I'ímbó

-=-e-w-ii iii .. .-�_.,

Faça seu anuneio

neste Jornal
Consumidor
Exija Manteiea" fRIGOR
Exista Quali�a�e Que fôr

"

Mas não é fRIGOR'

I CaiXãO funeure I �

) iiiiiiiiiiiiií"--�_

I
�.,

!::i�� viço deprimeira

II ordem

Rua Maraulrão
:

N' 27

iiA trata. CHm

A. lubow

...

DrJffonso 8alsini ,� ::'1lll!Izid
9l1edeikoJ
'Bólos ...•.

Clinica Especializada u.
.

Crianças
.

"Medicaçt1o ousiuo»

\no

tratamen.
lo do sífilis

-8 I!III ., .. -o� .....�.-..

{( Jornal' >de Hnlicias'»
- São Faulo -

com suplemento em lingua
alemã,

«Deutsche Nachrichten»
Assinatura anual:Cr.$ 120,00

Age.1te; OTTO WILLE
Blumenau - Caixa Postal'gô

Rua 15 de Nov. 366'

Onencll8 di! Pêlo - Maioria

Cursos especializados da Medi�

cina Infantil e alimentação das

crian�inhas. - Medico-Chefe da!

lleçõe�. de Higiene Infantil e Co-'

zinhae ,Dietética do 'Centro de
í Saud�.· -'- Estagio de 2 anos no.
serviçó de Péle e Sifilis da Sa!"
ta Casa de Misericordia do RiO'

.1 Ja[Jei�o•. .:_ Especializado em Ma�
laria ,'pelo Departam�Dto Nac.o-

"':--. IIIIo--•.:_.-.--=-:e ia JII

nal Cl:e Saúde Publica, _. Ex-

9H••.Y :••�J.IJ. �. Chefe, durante 2 anos, do Servi-

I LADRILHOS .

ço d�;:M3.1aria de Blumenau,

O:-li' .-.-.------.-
.... Materiais de COi]G�rUCa\) Mddernissimo iÍparelllo de Luz

Procura emprego Werner Gurnâ
,.

ii UUra Violeta ..

Vacinação preventiva das cri-
I; • II .•_.........l1-li.'. -,,-.-1111l�, a Plau], 11 a 15 -f'one, 1 i 23 ançaé contra a Coqueluche (qua��

B LU M E NAU querjidade] e Difteria (a P:irttr � "IIIIIII."I!.. :\
de I()!>mêses) sem reação alguma

\)•••6 4!••: �� Da consultas, todos os:a8di�

Tipógrafos ��ecpi:;� no Édificio Peiter (er,i ·(rl3ntsl
ao i,Iotel Vitoria), das 10,3' I

este jornal, - /l 17 h U
.

ás l;?e das 14.31.' .as ora

"1
OfiCin� RADtO�. fJNIE

..
,

"
"

".,".

.�1/iJwti'
,91!édei/toj
Bolos )

} IJI!?!-sfôfos r

-

Sr}'ca!?8do, reserv.sta de la.

categoria com 24 anos de

idade, residente nesta cida.de,
atualmente trabalhando como

vendedor, procura emprego
fixo no comercio ou na ir

dustrta desta praça ou íntertor:
Iníormuçõee nesta Re :açáe.

Dr .H. ·limmennann
.

Cirúrgião Dem:l�a'
Raios. X :'

Rua 15 NOi. '6�5 ta And. :

lutomovel Clube .de Blumenau
Radiol, r�eptorel

Assembleia GPral Evtra-ordinaria '�rVlco3 8�phioi I GaunUdol .

:1 TIlL.F.POBJ 1395
.

'Sne 7 di �Bt8oibrll. 13

13. Convocação

HEMORRdIDA,S:
.

EVAR'IZ'ES"
"

r

tnstalacões
I rtigos Elétricos

In,;taladora de·
. Oilunenau

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Blumeô..u assistirá dia 15 mais / uRla sensacional partida de futebol, desta vez
selecionados do Paranà e Sanla Galarina, em disputa da taça "Ud.. Deek"

Odebrecht C9.llanhia de GOOlércio e Indús- {,'RULEIRo r'rdiram a l"ar1l1ha t'aonc8da t······
=-:� ,. �:;; �� Reforma do impos-

Iria Igro.Pecuária pelo "'OIHHO JOINIYllE 'iCIDIDE S�.��ª.�j to J sobre a renda
'._...._.-.-.- • .-. x t-�-+-.-.-•.,_.--'-.--- �

':0 �

.�. _'-

Balanço encerrado em 3i de Dezembrode 1946

Relalõrio da Diretoria

Aniversarios
Fizeram anos ôntem:
- O sr, Sgto. Jose Lopes

de Oliveira. servindo no 13'
Bat!llhão de Caçadores, f,edl
ado em Jomvtne.
- O sr. Vitor Jecobsen,;;;;;;;;--_i_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiii�_iiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__

, E'x-HrwtIpista ueste díàrto e

l atualmente Iun ctonárto da

firma Walter Probst, des 8.

praça. .'

- A sra. M 'l-r18 Alice San

tos Xavier. espôsa do sr
Como é do conhecimento publico. depois das lamentaveis Mauricio Xl1v.e�, redutor

ocorrência de Florianópolis, quando da partida entre os seleciona-
dêste díâ. to.

.dos 10 Paraná e Santa Cô.tarina. em disputa do campe.mato Aniversariam se IWJe'brasileiro de futebol, o scrateh ball'iga verde se recusou a jogar _ A srta, EI'y poeroer.
,.em Curitiba, sendo, por iBSO mesmo, severamente punido pela

_ s ta. Acliaes Marcoilll.
o. 6 D., que proibiu por um ano partidas de campeonato em

_ O sr. Carlos Kremk.oe.,
nosso Estado.

_ A sra. M'lr:8 Helena
273.688,80 Esta medida, todavia, acaba de ser reeonsidérada e, acer Gonçalves, espô�a do sr, Jc-

tsdamente, foi promovido o congraçamento esportivo entre os sé Gonçalves, funcionaria
205.573,40 dois Estados irmãos, Faz parte do reinicio das atividades espor da Tecelsgem "União" t

desta
tivas entre Paraná e Santa Catarina os jogos .

a se realizarem d d.

I
. .

E d ci a e. .dentro de poucos dias entre os se eclcnados dos dOIS sta. os. _ O sr Amauri MedeIros.
O primeiro encontro se realizará em Florianópolis, dia 13, I A todos l S aniversariantes

em disputa da taça "Moysés Lupi ou''. governador do Paraná; nossos pa-aoens.o segundo em Blumenau, dia 15 em disputa da taça "Aderbal Noivado
Ramos da Silva", governador deste Estado. Oom a srte. Olga Bernar-

E enorme o entosíasmo com que lstão sendo aguardadas das tHha do casal Bernardo
estas competições ê é de esperar que as mesmas venham ci- M.':gerlda Bernardes, da �ú
rnentar de vez aquela amizade esportiva entre os dois Estados cíedade local, coutratou DUp-
que deveria pairar acima de qualquer rivalidade e paixão. C18S t:ábado, 5 do tlu: ute �ef,693853.70

o sr. David RI Y. enlerm.el�OO Campeonato Estadual de Basqueie e Volei BoI de 1947 da Induatríe Textil "ltl:lll:Ü ,

15.000,00 será realizado na vizinha cidade de Brusque e dele participarão daquela vizinha cidade-

Il.���.-1>_2? clubes de todas as Ligas do Estado, Aos noívcs e respe?tlvas
O referido canpeonato, que sempre se realizava em Flori- Iamlllas, ,OOSS08 eumprimeu

anópo!is, terá seu desenrolar este ano na vísínha cidade graças tOB.
a seu adiantamento do terreno do Basquete e Volei, á popularí- Nascimentos
dade que desfrutam naquele meio estas modalidades de esporte Com o uesctmerto de um

e aos esforços do sr. Sebastão Cruz. digno Presidente da Liga robusto garortnho.. que na

Blumenauense de Desportes. cujas realizações eu prol do soer- pia batismal rect'b('u o D?
guimento esportivo do Vale do Itajai são dignos dos melhores me de Mareio, ocorrido dl�
eneomios. 29 de Marco p, t I nesta CI·

586.338,70 .

dade, ficha-se em festa o

venturoso lar do sr. dr. Max

Tavares d'AIIiaral, deputado
Iedpral pelEs ODN cstarinell-

.

E
t.

S C se e de sua espOSil, Da. IsolA Direção da 'Caixa conomlca Federal, em anta ata-
. .

h d d'd
- de HeriDg Amaral.rina, solicita acs mteressados que estão encamm an o pe 1 OS

Cumprlmentaudo O d:8t.n�15000,00 de emprestimos, aguardarem a instalação da C,�ixa, nesta cidade,
to casal por este auspicioso

.1,'188. I 15·,90 antes do fim do mês� 5vl. o rocemmoU 9'0. almejamOs I} .-
.'

. . <. nascido toda 8. sorte de reh-
. .

�.-�"-.--1- ·tI-.-tIf-.-.' cidtld�s luturaa.GOlS MonteIro. e
a Bonlba Atomica lambeIO o PRP ._.... • 'II .-_.....,_••. -

R· {CBl o P d Dez mil tratores serão
10 - rocura ar .

, I dGeral da jutiÇH Eleitoral, em cedIdos pe o preço e

decla.r3:ç�o á imprença' sôbra a
CUS"O aos aaricultOresposslblhdade de fechamento l o

do Partido ComUista, disse que
nesse caso, lambem o Partido
de Represenlação Popular (Inte
gralista) não de veria continuar
fucionando, vais que. sendo de
linha extremista. fere claramen
te o espÍrito da Contituição.

t:IDAOE BIIIIIIDIII, 9 de

-Senhorss acionistas
Cumprindo determinações legais e estatuárias, submetemos

ti vossa apreciação, díscussão e deliberação a prestação de con
tas de -uossa gestão de negocias desta sociedade durante o ano
de.I946.

Além do balanço, discriminação da conta de lucros e perdas e demais documentos, e comprovantes que estão a vossa

disposição e que dão conta de nossa administração, estamos ao
vosso inteiro dispor para todos e -quals4uer esclarecimentos quepor 'Ç'entura forem solicitados. .

Rio do Sul, 31 de Dezembro de 1946
Oswaldo Odebrecht :Emilio Odebrecht
Diretor Presidente Diretor Gerente

de BlumCilãU ABRIL de 1941

Notas esportivas

Imobilizado
T •

.!.movelS
:2stavel
j{aquinas e Instalações
H.ealizavel
1f[ercadorias
Contas Correntes
J_r::tl'as a Receber
lToveis e Utensilíos
Veículos
�,

.""'-'moventes
rccrramentas e Ferragens
J'.nheiros
�.' 108 diversos
C nstruçao
C-nta de compensação
�cções Caucionadas

ATIVO

-- ._----_-. �_. _!

17.35°,00
I

5 II .659,60
84.878,70
5.721,00
6.600,00

19.600,00
4863.00
1.000,00
4067.30

38.11410

PASSIVO
r oro Exigivel
( oital
1 . �ldos de Reserva
J udos de Amortização
J ndos para Aquisição de
J servas de Madeiras
J '?Ível
( �tas Oàrrêntes

;;ra�:a Pagar
( itifi..caçõ·�s

ota�de' compensação
( uÇãR da':Diretoria

5°0•000,00,00
8.3°2.90
!9·95904°

48.I06.40
----

477533,to
100.000,00

9244.10
Caixa Economica federal

R,io do Suis .) i. de Dezembro de 1946
Oswaldo Odebrecht. Emitia Odebrecht

DIretor Presidente ·'I;.Diretor Gerente
. Alfons Odebrecht',,:

Contador· Reg. sob N° �035
Demonstrativo da conta lucro� e perdas,

DEBITO
':3spesas Gerais

, :do desta conta
� ,ndos de . Reserva

,

ndos de Amortização
i!1dos para.' aquisição de reservas de madeiras

I ,:atificações

J. Rio, (CB) - O vespertino
",Folha Carioca.. antrevhHOu
pelO telefone internacional, oge-

191.533.30 neral Góis Mont�iro. que Ee
� 6 162,70 encontra em MJJntevidéO.
�"""J 22.125,10 Declarou o general. brasilej-

24.095.10 tO que "somente a bomba alo
q.244.IO mica pode evitar o irrompimen

253.160,9° to da terce ira guerra mundiai"
Acrecenton que o Brasil deve
preparaI-se para o conflito
inevitavel.

249.485,30

CREDITO

Rio (CB) - O ministro Dani
el de Carvalho já preparou a

minuta do contrato de compra
de dez mil tratores á fabrica
Nacional de Mo-tores. que se! á

devidamente adaptada para a

execução desta vultosa enco-
.

manda. A minuta do contrato

OFERECEMOS: 1�:r�ae�:;��da��a�i�U!�rp�:vfda:�das necessarias á abertura do

Om caminhãl. Chevrolet 42 Gigante completamen- credito. Os tratores serão cedi-

j te reformado em ótimo estado. f dos aos agricultores peto pre-

U
.

L F d 29 b t d d QO de custo.
ma· camin r.;.onete or e.m om es a o e

ti iii � e-a-_"_"_..---.

cOllsevvação com pneu novos.

Informacões com a . Inunciem nesle DlIRIO
U II I O'. - Rua 15 de Novembro 1463 Tel. 1450x . "

Y�lWRMr�n. HECCGfS no

ImM�nnbdb�n ICOURDcmlUDO.

:;,,/l:ercadoriaa
. ueros apurado
,;�E'ndas Diversas
;aldo desta conta 3.675.60

253.160,90

Rio êó Sul. 31 de Dezembro de 1946
O flwaldo Odebrecht Emílio Odebre.:ilit
Diretor Presidente

.

. Diretor Gerente

C Alfons Odebrecht; �
Conltador reg: sob o' 40.035

Parecer do·Conselho Fiscal'
�
-.

,Os í).baixo a!Jsínados membros do conselho fiscal da firma.

�Odebrecht Corilpallhia de Co.mérci� � Iod�st�ia Ag:o Pecuária�
tendo exanünado as ccntas de admmlstraçao� mvt:ntario e balan"

co relativo ao e:i:ercido deI94ó, encerrado. Jml. 3 I de dezembro.
�neotltraratn tudo etn absoluta. ordem e verificaram q� as mes.,.

mas e�prlmem a situ�cão.real da soe t'd?Jic,. pelo que são de

parecer seja1ll aprovadOS pelos se:lhores aClDn�stas. na assem- )

bléia geral ordinària, a realizar-se para este fIm'
Rio do Sul,. 2z de U]arço de 1947

(ass J Siegfried Baumgarteu
Edao. x.rieger
'Ubiratan Jatahy

Lavando-se com o sab80
.

. .

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
elA. WETZfL INDUSTRIAL JOINVILLf (Marca Rel!h-tradal

poupa-se tampn B aborrecimento
'lu·mn

torre os

Rio (CB) - o ministro da
Fazenda enviou ao Congresso
acompanhado de uma justifica
ção de motivos. o projeto de
reforma da lei do imposto so
bre a renda.

Nessa reforma, ao que se

adianta. é sugerida a retenção.
pela forite pagadora, do impos
to devido pelos que perco bam
salarial; até cinco mil cruzeiros
mensais. Serão, assim. OS mes
mos dispensados de lipresenta
rem declarações r'o imposto so
bre a renda e do imposto com

p,emeDtar progressivo perrnitin
d O a dedução dos encargos de
famila e do mínimo da isenção
legal.
.__'_'.-.�--.-a--.--.

.

Chegou da Alemanha
A primeira remessa de

Sementes de hortaliças
Sementes de flores

Germinação Garantida

Gem
ú

e e e
à

m e n

Blnmensamen

Venda semente em envalo
p s de papel; também a

revendedores

DUo Wille Rua 15 de
Nove-npro, 366 (Confeitaria
Socher)

Procara·se

GDnfeitpiro OD padeiro
Informações nesta .Kedação

"CIDADE DE BLUMENAU"
o Arauto das aspiratões do Vale

do Itajai
- FUNDADO EM 1921.t -

Diretor-Responsavel:
Dr. Achlles Balslni

Dil'etCtl'-Proprietario: .

Dr. Ãfonso Balsinl
Redação e Admistração

RU..l4 DE FEVEREIRO

EXPEDIENTE
Dirdção, Tel. 1436, lU�9 - Gerencia

1099 - Assinaturas, 1099
Publicidade, 10133.

Venda avulsa - Dias uteis, C, $
0,40 - A trazados, Cr $ 0,50.
Assinaturas; - An'1. Cr. $ 60.00

Semestre: - Cr$ :-10;00

Atenção: - A direção não se

responsabiliza por opiniões emi
tidas em artigos assinados, mesa

mo que seja com iniciais. Ad
gerle, tambem, que originais re

bidos e não aproveitaClos não
serão devolvidos. Ouírosim o

serviço feIegrafica nada tem a

haver com a orientação do jor
nal e somente é reproduzido a

litulo informativo para nossos

eitores.

I
I

Raquetas de Tenis

"BlozeDgers"
"DUIllop"

Prosdccimo & Cia: Ltda

Blurnenau

I energia alumieI na indus'
tria de paz

São Paulo (CB) E�cc�tra.se
em São Paub os CIentIstas e

professores Heóert OliveIra.
sueco, e Kenneth Kolle que
parteciparare dos trabalhos da

bomba atômica.
Em declarações á reportagem

afirmaram que estão bem adi
antados 05 estudos pala a ó.pl1-
cacão da energia atômica na

il!;dustría,

...�. .

f'--'

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


