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I Conforme c resolução da Comissão. Mun'cipal de Preços, já .. ....-.:....;. .. UI �..-.
.
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D. BA· ..
� rn DiA .�Tr'U,.H�gO'·> rio conh.,,:cimdnto dos nossos 1�;tore5. o trigo, puro e'l�á tabelild.o• KliU B�\ru' E U"ij no varejo ern Cr.S 5500 () quilo, em nossa Cidade Nmguem po- BOLAS DE TENIS

"O U iii l' O P"
.

.=.- .'

dcrá vende-lo acima deste p!er;o. Aos infratores, serão aplicados R
.

.

'.'

A ... d
'.

os castigc s previstos na Lei de Economia pupular, que não são

. f' ··d···· � vir! U ít (Z Q. na.Ia suavos. Basta que o consumidor explorado leve sua queixa
e a.1·· a.dtl!! se F:e.riram á referida comissão e Jogo o infrator passará maus bocudo>, pois,
si O Cl"iIT��t; e a trcdçã.o· são inafi;nçaveis os crimes desta lei,

SÃO'· ·p.", ....mio.d f Acon-c.e, todavia, qCJe não acrcIitumos 111. eflcac�a desta
.
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• '.

'-<l_
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I.�.� Resolução si n to for acomp= nh-ida de outras me tidas acaute a

DO VALE D�. ITA)'Ai dôrz,s, O tabelamento por si só nada resolve e tem dernonaradu
__ _ apenas uma virtude: a de fazer com que os gencws oe primeira

n�ccssi"!ade tabelados desapareçam do rr.erca lo comumidcr. Já
tivemos uma oxpcriencia disso que por sin rl basran-e amarga,

Eis pi rque o trigo, agora que teve seu preuo fixado, está

lo- Dem�"a io "fim e�lava,.. levando sumiço. Os 'tubarões' nã o desistem assim, tão facilrnen-
� .et, de seu rendoso nszocío, V ão recomeçar com o processo de

Dia 17, pr!tls 16::l0 horrs-. retenção do produto para provocar sua alta. Noo recuarão ante

mais ou' rn eno s. á Ku t f5 dI' \! fragil ameaça de uma Tabela.
N'Jvembro, t1f'�rOtlte ti Ilrrm Assirr., si as atividades da Comissão de Preços se resumirem

sc'1ruder, pr. I�do da Pre íer- ?PCIB'3 cm aguardar denuncias para depois élgi., então ela conti
iur a, 8cdIiV'lrn-"e um e nms !1uc.rà e nferrujando, por falta de atividade. O cc.nsurnídor não

limousine CiH. J nsen, pHrP' o-osra de di nunciar o varejista, assim come �"te, embora conhe- .. .. • • • ------"'" .. ..

dOEI. nm em frlfntl' rio outro. ;�endo os 'tubarões', com quem mantem relações por força das cir Fundação BrasilDois carnlnhõas de carga que r;unstdtlé:ias, n-ga-se a aplnta los á justiç», para não, prejudicar
IrHf""gllvaffi em Fentido coo- seus nagocios. Centrar
tr ar ío. eneuntrar am se justa- .' Depois, havia tão grande tolerancia per pare das autoridades Rio (CB) _ O presidente da
mente no nlt::il! dooS d�i!-J ve í- em relação as Df'g'ociatas escusas, que o povo desconfiava e con- Republicá assinou decreto exone
eulos PS!H�ionfl(j08. tinua descc nfiando b astante , de

.

ccnivencias que 1110 convem rando o sr. Atanagildo Queiroz
O nOOdui:lr d6 um dus cu- mencicnar para evitar fncril1Cas ,. França e o ministro Pedro de

minhõel', v, ndt) que o espa, Se a Comissãr_; Preços e�tá in'e-essada em levar a sério SUJ tare· Alcantara Albuquerque, de mem

�() era iosu[icii�nl;; p'lr�o \(. fa, o que s'nceramen's :nào acreàilancüs, deve, an'es de tudo bIOS respectivamente do Con
go P, o nu'ro, como 11ão t:rha dc,cruzH braços e fazer algo de positivo que a redlma da inefi- selho Diretor eda Junta da fnu
frei' 8, Dass ln rll-! ui!icand I ! S Cien0ió. demonst.rada até agora e que prove 11:10 se- exata a suspei dação Brasil \. entral.
pHalamas e .porlaR eis j'mnu ta em que é tida.

.

tl:ne e tI) ce r!:Hl,) du cl.imíohã�1 Podemos. mesmo, sUReri.r algumas me 'lidas que poderão ser

qUf'. h<:v:a rar�rjo. tomadas 111 cialmen'c. Vejamos: o pão que os me obros da Co
O;_'mü H I!1spetorill de Vei- missz.o estão comtndo, custa mais de 6.00 o quilo, que é o preço

culog demora· se a solucionar fi�ado. Nà0 custa verific1.t' isso, m'Il11an 10-0 peiaare não há ne-

o casc', os motoristaS começa, cessídade de e;;perar que o povo flça a denuci·a. Em viagem de iURpeçã0ram disculir. AlguPffi lembrl _. Que se C' l1vide, tambem, 0'1 cnn'iumidores a exibir seus cader-
d íoos� d'e. c)mpras por eles é facil verif,c,r si cspreços.. tabelados ao sn\ o pa s, em uma

u se de c.hnm"r �{) Dt'leg'1do d d d d á h.

Rf'gional de- P,1iieia. Este eu- cstão sPnpo cumrridos. uni a e arma a ever c e·
.

tTPtButn. não se�' encfOntruva M'as, üão é apeUls contra pacc�ros e varcjístaó que se oev,e gar em Santa-Catarina den
ua Defrgtlcill e sim na Es- fazer a maior pressão. E' contra os� 'tubàrões, os verdadeiros tro em breve o chefe do
cola 'PI'dro lI',

'

lecil;nnn;jo ... san·gue'3ugas. dopova que se ceve iniciar UH", campanha séria Estad0 Maior da Armada,
Depois de Ol1asi m?ia hilfe sem esmoreCimentos. Feiram eles que provo�aram essa tremen-

dI'ue lntenupç�ãíY do transHI., da alta de preços"com 21 retenção das mercadorias e. ºutros.? qual, em
"

ec ara?ões a

o eacrivílo da policia, final- prccessos. E são eles que e,tão fazenin, agJrá, o trigo desara. ImpreUsa, dlS136 pretender
meute, soJucionou o CiHW. rer:er do merca10, íustalar urna base naval

A Comissão de Preç')s deve trazer sob constante vig:Iancia os neste Estàdo· cujos estudos
deposi. tos de mercadorias. �eve faz�r levanta;n�nto de. estoques .

á estão 'terminados ha mui-_.-.-.-"'- - •..-.-.-.
f1iscahzar. Procur/H' descobnr deposItos elan lestl11<Js, pOIS que el- .J .-

. es existem, como ficou provado dias atraz. ti) tempo.
Si ela estiver disposta a fazer 'S80, não ternos duvidas d quP @Q.O••••••••••If. .

a Situação melhorará'
Mas ela não o fará, como não fez até agora O mal ue tu 10

isto está na prüpria' Comissão dã Preços Ela ainda nada fês P;:J
ra' ::1erecer a confIança popular. QI!e se organize outra, compos
t:.: de elcrr.entos que estejam srntiudo HeiS proprias carnes os re-

I 1_ flexos dessa situação .calamitosa ,Isto, si a atual Comissão tjver l:� 8

�=============" a coragem de renunciar.. ; .
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DAS ASPIRAÇÕES'
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Gaso contrário 05. produtos desapa

Oulras medidas
população aos

devem
generos

recerão do, balcãO dos varejistas !

asseg_arar O accésso ·Iacil 'da
de primeira necessi·dade !.

�..;,...,-...._---_.......-'-�-�=�......,....-.'.�� ----�- -�----<'--:----Btn�iiNA' ll'imingo2U de AÍlril Ola l�l;íf· Dt. MiJílh l'ê!sini DirfltOT l{esToDs&\""t. A�c XX- UI Nr. _20..

li Virtude c· a Lealdade ...
Achille,� Bafsini

liteferinuo.se, ha dias, á recente casipmha de alfabetiz rção r10�
adultos, o sr, Presidente da Republiaa, Gil!. Gaspar Dutra, apre
sentou corno �H)J dos motivos" preponderantes, a necessidude de
obter-se uma elevação espiritual do inrlic» da maioria do pO\lC
brasileiro, afim de. defender 'd democacia nascente rir) país,
., Quando o mais alto'magistrado da: nação ach'i imprescindível
li elevaçãc espiritual tanto mais raz'to nos sobra, aqui, ao cxigir
dos governantes elevação moral, afim, de qn� haja da parte do

povo um franco e'ntê[ldirr:en:o co.n interesse manifesto dele pe-
las ;soluções g{)Ver�B riI,fntai�. '

.

, E questão «sine. q:Clá paC!» a. t1ec�ssid4:'le dá povo estar aten

toJs soluções' que a!h'Gra atbal exige a todo custo para mó"·

conin march._fi da nos

.....
�

...

a

...
c-arang-upjr'_,la

�O.litiCC.".I..dmíLi:trati��:.
E

IIos governa.ntes somente- con Q u1st:irão e ta atenção (\(l. pu �), ice SI .

se chegarem a ele· e, epmo Jesus' fez a·S Tdmé, permitirei]) que
toque na evidencia de sua sin� edJade; ,

.. I.

.' Si ja é i�dincutivel, PQís. um moirime;lto de re:oAação dos cos

tu.mes .poli�icos-a ,mjoi?tr�tivos naci.oD3is, .�.';'!rr;COnlpr�:ls:v�l ésta,U:!lmOSla de certo;; elem.entos em d'>lxarem�s(t hcar como bOIS car

reteiros... Emqu;:,nto isso os restante" sofrem, e n il\!,onizante es

pera e com perda de. tempo irrecoperavel, as SC[U-;Õ8S exigidas
d� imediato Cam entusiasmo e p1t<:'Íotismo eaàios.

'

Haja vIsta o sr., Pie�i'dente Dutra q'Jei de tanto se ver emba
raçado pelas hastes peseli!!tds. preferiu �xpôr.se ao «Deus darà»
dos parbdosi" Salvou, assirr:, sua persénaiíd;iíle e não compram e

'teu. seu patríot':smo. pór sua vez' IJóstas estas virtudes ã s'er\l�ço
da Nação. fazem já um mini aw hvoravel de credénclais que po

'. derimos exigir de um governante para a eXlstencia de uma ex·

per:tativã optimista intel'pa,ti"d-a.ia
Já é ,pois.. um presente do Céo isso t�r acontecido no ambito

federal, porque predispõe lJ')SSO espirito a I'soerar qn e suco ja o

mesmo nos e tadual e)Jilúúcipal. Nem 50 r'c rão vive o homem
dizem - e aí está uma hlzão de vicia espj, itual que por si só pó
de iliminar muitas di"à qossas preocupáções pelo futuro da Pa-
trial

' .

lVlas, e�quanto o P�v{) .perm:wecé _ aguardaljdo' a revelação das
credencí?is porque foi preferida a' eleição do dr Adt:l'bal Ramo�
sobre .0 sr. It'inell Bor"ohausen, ternos de cu fi prir' nossa triste sina
que é de criticar aqueles qde não querem ser criticados e zan·

gam-se como si fosse mos 'nós os culpados de não possuirem nrJ_

ção dos deweres de oüé se acham invest:dos fu·ncionalmente.. Ou·
�ra sina piór, só co�hecmos .uma, a do e Bruda», do Sto� A"nto
riio, quando réquisitJ.do para ria!' tiros de morteiro noite a dent7o ...

.

.

- �f��1B A T E ,R 1_ A S f O R;D I
As maís·afamadas II
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De�de.C� $ 225,00
. m

CA5A DO flffiER!CAOO 5v ,ft n:,

, Mercado de fi��;1::;HlnÕVf:is IK:

I SLtJMENAU
..

JjosSI 'DIVisa f' SERVIR
------��������

expc.siçõel> d

Ea:po.sição de'41'te !otorp:a(ica na{Sala de

Te?(lo Carlos, Gomes '. ;.!"

Nos dia!) 2J a 27 do con"erlte 'lnr:Z realizada pelv Ce/j'

sellesckaft [uér; PhotoÚcknik, VeÚlm', Alemanha :fSucieâa

-j
I
I

de pal'a roto técnica TTRost:n Uncl Dr�

;: -�-

'." .

Oklhaol11a(C R;:g - A
"

...
Com 8 p!'endSQ3

.

E�t!l: Ro_l!oc,:!idade<rde ,·V?<�{j�iward,
sli, dileta :filha di) sr José Pê-l de i 'OOQ. �i;1-bitant.�$:., situa.

..r.
e

...
itlj,

.. te.S.ident�.á.· .r.U!L'.M...•..:.H. ,,:S 1-
da a

... tre.�8.e.•nt.o8 q.l�.\�....
ó

.•
ín
.... ;.
erros

GeraIS C{,utrlito:q t'll!is
.. prux\- desta Cidade; fOI" 'varriba

mas U.UPC
..

ias Oj1lvem.·., JU.V�� �'Of
.

vi01€lJt.issimo l.,. O." 'n{,Dlll Passos gertLlfe d'!. Cale .

J' .

'r '.'

fi'" ; }" une.

Pinguim." . .

.

." .... I
lU k.m�.<oes. <lUlantam

". AO�, fi!}.ivos e fesp�c.ti'Vas qUI�."
o ho.s..Pltal da.,ti. se {'n·

. amUras os DOSSf'S :p8r�henl'l�., centra repleto de. feridos ..

,.

Prosd0oimo & Oia. Lida.
Rua 15 de Novembro, 687

Blumenau

Mlnlsterio . do Trabalho

Industria Comercio

JOSE'
.

FERREIRA

Acaba de assumir o cargo
de fiscal do 2' posto do Minis
tério do Trabalho, com sede nes

ta cidade, o sr, José Ferreira, a
quen apresentamos bôas vindas,
com votos de felicidades no

desempenho de suas funções

teráSanta Catarina
Base Naval

Instalaeões
rligo s Elélricos

In!\��Jadora de
Blumenau

LADRILHOS
_ Materiais de Construção
Werner Gorni ..

Piaui. 11 a 15 -fone, i 123
BLUM ENAU

Fone: 1477

progride
Os 450 tontos em moedas

a dos valesl"o\ta industria:
divisionàrias dislribuirl�' s ai! comécio para tr.oca quasi não

encardid.os paPe'uchos-ilude andarãO os fiscais?aparecem 8S

'Bl'U enau saem' CJm os bolsos mercial trouxe para nossa cida., Seja como for,.a situa�ão é
A emissão de vales. c.st('s pa; rr 1 tIl;echeiados dos papeluchos e re- de recentemente. Estas mOE.das absurda e comp etamen e 1 ega

pe1uchos lançados inicialmente
'1 aler de modo bas- divisionàrias parece que cáiram e para ela cham�mos a atenç�opelas emprêsé.s de onibus para (t'aanmt'eamdesafavvorav'e'l cot:tra eSlOa num saco sp.m fU.,odo.para dar do!! fisca!s f.eder.als, q..:.e dev:er�oeom\.>ater a falta de tr..>co, com -..

d S
<) pass'l.r do tempo se transfor- situação, rima vez que os lnes- lngar aos vtiIes, que ll1undaràm por um para elro na eml sao

. '.'
d

. - t�' ! t � as gavetas desses valores.
mou em flcres..:ente mdustr!a rr.OS, fora aqUI -"ao em o me- o.."

., .'. P' o Banco do Bra-.
.

.
.

1" I I Oue fOI feito delas nin guem ar sua vez,
mUlto lucrativa a las, ante os o· uor va or, -. '. '1 A 'ão Comercial po-
llDs complascente das .3utorida- '. E os vales continuam sendo :,ab�: Uns acr_edlta� q;e. eoste- dSI � SSOClaç

mente favorecer o
(je" . 'emitidos aos milhares todos os Jam seodo retIdas para aglo. u- enam, no�a d"-. .' . .. '.

d f d'd
,.

trazen o malS moe- .

. mê"es em franca' con'CUrrenGla tros, que es' ão sen o uu 1 as cOfie�cl.o: " . , •

AtUalmente, os v.11es circulam COI� a' Casa da Moeda, confor- para fIOs desconhecidos Outros, das dIvlslonat'las, afim deI que

de I'10(-10 asscmbroso em nossa me pudemos verificar em )igei- aind�. acre.;itam que a reteução qüa�do, a,:_abados os va es, o

cidade� Seja rios ônibus, no� ca� ra investigação. seja pro,\coada justamente pa_:a c.omereiO nao ver::ha se resseo-

f(�s e rueamo em nutros estabe· De nada valeram os 400 COll- bue a industria dos vales oao br da falta de troco.

lédmento cbmPHi',is, o troc_ tos em moedas de um e dois pereça, ,
'

semj:;re é' àadQ c:n vde:= e não cruzeiros que o Ban.::o do Bra-
adianta o freguês rc:lamar que; iI distribuiu ao cOltJércio e in- ._._._�-�_fl-."""'_', x�'" ,;...• SI- .-........-tI

outra COU'Sl não reCebe.' dustria e nem os 40 contos em

Viajantes qUê 2portam em moadas de 10, 20, 30, 40 e 5° (,.lIU "Elna,centavos que a Associação Co- ti. LI K'Il Prefiram a f"arlill1a f'aom;ádm
pelo ",meRO JOIHIYLLE

.

. ._._____.._._.,_IIIII_.__.....�-. X ._� ,.._�_..",_'._lS-.-8lI

de Aplendizagem Comercia ti II I C L f.'
.

W R I G 1 E Y' S
.

..
'.

. PELO RfEMt10lS0 POSTlil
r

�.. V I S O'
'

Aceitámos qtia1'-luer jJedido de Chiclé '?lRIGLE"\: S p�ra
.

búnboníeres, confeitaria s, armazéns, Badanas, etc, e enVia-

10 Reembolso Postal Eii>tamos· 'urteressados por vende-
A A8S0cianão Comerei',l e In<lus'rlar de S'umpnau, remos pe ..' '..

. RIGLEY'S B
•

v
" ,... FU D M T L d d via'antes e distribuidores dos pr�dutos W .

:o • te

comUfllC3 que está aberto ()
�

CUR�O N A EN A o ores, J
f c mos. DROPS Americanos Lik Saven, Copos de

SENAC' �o CoJegio Santo Antolllo..
. '. vemente, o cre. f. .' . ..' p"

Aulas diárias com excessão dos sabadcs - horárIo, Papel Lüy.Tnlp, f)\SCOltos mglescs, �tc.

das ..
"

ás 2030 horas.
.
'..

.

. I Maiores df'talhes com!
.

.'.'l�!\h'ieuias na Secretària do Colé�io. !ltfREDiJ ZI�O�11l & Gil HUI,
CURSO _ inteir8ment� GRATUITO AVF.NIDA ME�I DE SA 247 B- RI") DE JANEIRO

Serviço' Nacional
' ..

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



ELttNGER &
F6ne! 1901 - Blumenau

. Salto, Grande. S.'· I.

� ,! ,'I'f>.1 I�'

Senhores acionistas: ".', estatutos e a
Em cumpíimento ao que determmam os nossos

nta de lucros
lei' em vigôr, apresentamos o balanço geral

d
e �9� como tam

l: perdas, 'encerrados em 31,; de dezeul'bro, e

cridos' documentos.b(!TJ o parecer do conselho fiscal. - Pelos reí
J' • todo' os.' -

.

d. de LereIS S

que exprimem a srtuaçao da nossa sou: a
,

_
.' sendo U'ej_'

dados referentes aos resu!t:id.,. do ano SOCial tran;:,ato,
�_ 'ntqeiro.

t eeen10S ao vo;:,;:,o 1
pai 6 quaisquer esd.a�e�lm�n os perrnan

o 765 sobrado.
dispo i em nosso escritório, a rua 15 de Novembro, n ,

Blun.cnau, 10 de março de 1947.. D' Presidente
.

[ass.) Jngo Herinq - lr.�.
.

BALANÇO GERAL' Encerrado em 31 de DEZEMBRO 1946

Distribuidores: -
Prcsdocimo 81: c:�. Ltóa.

BJumenau

passIvo

ITlVO
IMOBlLIZADO:VENDE-SE Tei renos � � � � � � �

Edificios � � � � � � � �

Obras htríráulíces e turbina � � �

216.905,80
711.658,60
375.053,30 1.303.617,70

400.000,00
30.000,00 430.000,00

5.141.587,80

Exigível a curto' e a longo prazo
Bancos - � � � � � - 387.163}0
(ledores diversos - - 531.324,60
Obrigações (j pagar - � � � 18.015,90
POIcentagens a pagar � � � .� - 15:592,50
Dividendos a paga � _ 192.000,00
Folhas de paqsmento ... � � 41.698,30 1.185.794,60

Contas de compensação
Responsabílídades por contratos -... 400.000,00
Caução da diretoria - ;. - � ....", 30.000,00

Ituporanqa 31 de dezembro de 1946.
(ass.) Ingo Rering, Dír-Presidente (ass.) Bruno I\:osche1,

Guarda-Livros. Reg. 18942
DEMONSTRAÇAc da conta �e "LUCROS e P'ERDAS» .

referente ao exelci.:>io de J946

1.676.094,10
! tuporanga, 31 de dezembro de 1946.
rugo Herinq, Dir.-Presidente (ass.) Bruno Kosdtel,

GU1lfda�Livws Reg. D.E.C. N° 18042

Em' Ponta Aguda; um Bápgalow. edificado num terreno

i com 30 metros de frente por 65 de fundos, sem marinha e mario
. I rinha legalizado. Preço 40.000,00

I:
' Uma ótima casa situada na praia de Cabeçudas.

! \! ende-se t::na .chácara com casa de material e com todos per
nces -- ammalS, etc.

1 terreno em Ponta Aguda� com 480 metros de fundos

I e 210 je frente Com 3 CaSBl:! de made tra, e 1 casa de
materlal todas alugadas, por rre ço de ocaslao Cr$

u.r-_-.....----......--------........;.o;"..........- ..........--- 90.000,00.
.

Um lote Urbano, com as seguintes dimensões: 13 metros de Caíxa e bancos � ...

frente e com 33 metr is de fundos.
Uma' casa na rua IS de Novembro.

.Uma casa de madeira, com I 200.'000 m z , sendo l.ooo m a

ainda mato-« preço Cr$ 75,000.00. Situado neste município; Rua
Bom Retiro: Diversos lotes, nas proximidades da la. Fabrica de
Tecidos Hering.

.
.

.. Um terreno, com mts. de frente e 400 de fundos, C0m '3
casas; situado 'na Rua Floriano· Peixoto (Bo!l1 Retiro). Preço:

I f b id d d"I'
. - Cr$ l'30.000.00an ormaç��.s.s? �e 1 a e, esta o .CIVI , �l reserV:Ista ou nao, r: Uma cas com 4 lotes urbanos, situado na vila Vitor Konder.preten'iões. dirIgIr a CASA NICKEL L1DA. Caixa Postal, l: A.casas situadas na Rua Minas Gerais, sendo: 2 alugadas
�� I uma por.,Cr$ 280,Qo,·outra por Cr$ 260,00 mensais.
•• �••• �.

••••.••.

'Preço: Cr$ 75.o00,Qo.� Contiátos bancários v- .� � �

. 2 casas menores, alugadas Cr$ 3010_00. Preço de' ocasiao Ações em caução � • �

Cr$ '40.000.00 sendo as casas de madeira ..3 com agua encanada
Uma casa sobrado no centro da rua 15 de Novembro.
Duas casas (sobrados) na rua Mtnas Gerais. sendo uma

delas de construção recente, com todas ás instalações sanicarias..
..

1Uma casa [sJbrado) situada na rua Bom Retiro, com to- Não eXlgwc
das ás instalações sanitarias. Capital em ações � ...

Urna casa (sobrado) 'új tuada na Alameda Ri o Branco com I Fundo de reserva legal - - -.-

com- todas as, Instalações sanitarias,
. Fundo de depreciação � � � - -

'Uua casa siauada na rua SãO Paulo. Fundo de devedores duvidosos
.' tima casa situada na rua Juão Pessóa Fundo para socorros � - �

;"Um lote de terra situada na rua 15 de Novembro. Fundo de benetíciêncía
Um lote de terra 00 perímetro urbano da rua 7 de Selo
Duas casas situada' em Itoupava .Sêca, sendo uma delas

sobrado.
Diversos 10-e5, 20X..J.0 situados rio lugar Boa Vista, e mais

uma grande pedreira com 50.000 metros quadrados.

ESTAVEL
.

.' '.
"

e será prontamente atendldo
Equ�pamento' moderno de alta precisã'J, técctca

formado' e ·diplomado em São' PauIQ'

Maquinário � - - �

Serraria � � � � �

Caldcíras íocomovel, insta18ções eletr.
Mó\' eis. utcnsilios, beneficiamentos
Veículos e semoventes � - �

1.305.237,80
29.905,10

251.560,60
162.581,00
148.932,10

DISPONIVEL
I ,

Reallzavei a curto e longo prazo

Reflorestamento � ;..� ... �... 234.882,00
Duplicata" em cobrança - � - - 450.190,60
Devedores diversos � � � � - � 50.896,00
Obrigações de' Guerra � ... � � � 2.400,00
Mercadorias prontas e em vias de íabr. 343.617,50
l\'l.aaeim beneficiada e quotas ;16.832,00
l\'l.ate.ria prima e almoxarifado 352.501,80
Contas transitórias - � ... � -.� 25.356,20

Contas de compensação

3.200.000,00
64.339,20
222.588,80
15.500,00
8.365,20

15.000,00

Informações com o Sr. Helmut limermann, Conetnu
hgalizado, Rua 15 �e Novembro 160-Fone 1461

B1UMENAU

.• Malhas de todas as qualidades
. Capas de sêda e ga bardlne
Casacos e mantõs.

.

Lans pará vestidos: desde 54, ú6, afé as mais
modernas e tinas
A varejo e atacado na

""ILia SIEVERT
Toca-discns automáticos - Victro!as

Acordeões Tcdesahíní e Italianos.
". :1 projetor cínemetográtlcé (16 mtrs)

.

A· G .F A; .pret;l] de ocasião

Débito

de fabricação - - � 279.149,50
Gastos da serraria � - � - � 65.528,90
Ordenados e salários � � � � - '483.424,50
Conti. Plllfl Institutos -_ � 31.578,70
Impostos diversos - - ... - r 56.894,10
Frétes e despachos � � ... � � � 277.161,70
Juros, descontos c ccrrrissões � - - 114.131,90
Despesas gerais mel, seguros - 101.441,70
!\o fundo de reserva legal... - � � 13.339,20
1\0 íundo de dcpíeciação 30.851,40
F.o fundo de benddência - ... - 15.000,00
Pcn:entagens a p2gar - � � � .J.5.592,50
Dividendo sI ,3CÕCS nominativas 96.000,00
Idem s/ ações prcr. ElO portador - 96.000,00

i '

Merendarias � � � � �

Mndeira e Rendes diversas �

Parecer do conselho fiscál

.�1.899,216,60

32,077,40

, ,

'1.476.676,10

\ ! I

3.525.793,20 ..,..

J
.

1 I

430.000,00

Credito

, ,

, I

, I

1.520.471,70
155.622,40

1.676.094,10

/.

Os sbaixc essinados membros do conselho fiscal, da socie�
dade anônima "Indústrie� Salto Grande S. !\.", havendo exami
nado detidan.'cnte o B.:!lanço, Demonstração da conta de "Lucros
C Perdas" Re!,lÍório da Diretoria e demais do;::umentos referentes
8-0 lxercidio de 1946, depois de constatarem' a mais perfeita or�

derr. e exatidão em tudo que lhes foi dado <:2xôminar, são de
'. parG:er que devem s'Cr aprovados pela Assembléia Geral Oi'di�

lli1ri<l que para tal fim se dev0rá reunir, de ai:ôl'do com as leisl
em v'joôr além dos d02umentos acima cllíJmerados, todos os atos

PIaiic:dc� pela Diretoria, relativo ao exercicio de 1946, pi'Oximo
.

iindo. I .. I i·' i : . .,.
Itllponmga, 30 dê jOll1eiro de 1947.

(ass.) Hercilio Deeke
.

I , ! '
'. (ass.) Fritz Freytag

(ass.) Ralph Gross

(Publicação retardada por falta de espaço.)

CeW8S « PR �é» IAda.
: Wah;er Gotdsehuidt & Cía. Ltda.

.. (Papel. ,celoftÍne em geral)·
;Eteynoldo Ribas Silveira
.. (Malas) .

G�stavo F. Myhrmann,.
.. (Artigos Suecos)

. Représentllntes' .

A. S ....tier, Filho & Cia.
Caixa. Pstal N .212 Eod. Telegrafico ;;.SUFIrIA»

Blumenau
.

Rua Bom Retiro, .14'
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-suco de DAIS FRESCOS'
Seu paladar vai conhecer uma sur

preendente delícia: - COCKTAIL
V-S! Porém, não é só! Cocktail V-8
é um poderoso energético! Sua pro
visão diária de vitaminas e mine

rais dos mais apreciados vegetais
frescos é indispensável ... Pois, tal
provisão está posta em suas mãos,
já pronta, pelo modo mais fácil,
econômico e gostoso, graças ao

Cocktail V-SI Complete e enriqueça
a nutrição da família, com Cocktail

v-s, que proporciona alegria, saúde
e vitalidade a crianças e

adultos! Tome gelado ou

quente.Não contém água!
Não 'conté11)- álcool! Não
é cozido! É pasteurizado
para conservar tôdas as

propriedades e sabor dos

vegetais frescos!

I * Tomates

I' * Cenouras
I

Espinafa-es,I 'i *:

I ';ir Alface

,* Ag!rãão
* Aipo
* Beterraba Preço bem moderado

\fG" ri* Salsa .: f;\ ....: .. ::.,
'

'3-:�' .
"f\,- J �)

PRODUTO DA STANDARD BRANDS OF BRAZll, INC. - RIO DE JANEIRO

1.,

pulov�rs
Geral Chapeos

.
,

Cabelos Brancos !�

só

Sinal de velhice
.�-

A Loção '3rilhaote faz voltar

i cor natural primitiva (castanha':
'oura. . doirada ou negra) em

pOl.;,CO tempo. Não é tinturraNão

.não cha e' Dão suja. O' seu use

é limpo, facil, e agradavel.
A Loção' Bnlhante exingue as

caspas, o' putrido, a seborrhéa e

todas as afecções parasitarias do

I
âbelo, assim cama combate a

.alvice, revitalizando as raizes

capiteres. :Foi!aprovaila pelo De

partamento Nacional de Saud«

Pública, "". .'
ID

Isso porque: SKRIP .é composta de

ingredientes 100 % quimicamente pu

ros; é extraordinàriam,ontefluida, não

deixa sedimento e seca com rapidez•.

Não ataca o aço das penas cómuns

.

nem o delicado mec3.nismo de ne

nhum tipo de caneta-tinteiro.

A jóia que escreve

». �.'

-Ii'''·��.r-.._-.:...__ ....
_

..

Avó_!' M'ãe! filh,.!
Todas devem I!sa ... :

FluIO· 8Bdatína'
(Ou Regu.odor Vi.elra)
A Mulher Evitará Dôres,
Alivia As.eólicas, Iltéirnas
Emprega-se com vantagem
para combater as irregula
ridades dos funções períódi

.

cas das", senhoras
E' Calmante e regulador

dessas funções
fLUXO-SfDATINA
pela, sua �omproya�a eficá
cia e muito receitada, Deve
ser usada com confiança

fLUXO-SiDATINA

I[���n:!!�.e�6!'�� ��!te

Milhões

Elixir 914
A sfrJIs- aÜi�a todo o

orgafÜsmo
o Ffgado, o Baçf!l Q COlaçllo,

.

o Estômago. os Puímões, � 8.

Pele Produz lJôres nos Ossos,
Reumatism.o, Cegueira, Que
da do Csbélo Anemta. e Abof'

.

tso. Oonsulte o médico e tome
,o p opu I 8. 1 depurativo

t: I i X i r 9:14
InofensiVO 80 organismo A

gradavel como um lleÔr. AplO
. vado eemo lluxllilU' ,no tra-·

tamento da sifWa. Reuma
.

matisD10 dI' mesma origem,
pelo D. N. S. P .. 80b o Dr.26,
de 1916. .

·i

Represéntantes exclusivos
,

pàra o :ar.:: s11 :
'

M. AGOSTINI a
elA. LTDA.

t,.
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Imo. SI', ;) cadtstas vendelIl� trigü t Canadense, amerícauo ), sa<;'1l de

NESTA. v5 kür-s a razão de Cr'$ Z60,OO (em São Ptmlo,) t7.p(
Prezado Senbor: 8. 16000'-50 quilos). Varejo, aquí 7,50, contra 4.50 em, sao

Sem msrs comentãrrns, [unro á es la o Tabelameno da Paula. .

,brií. publicado no 'Estado de Slo Paulo' de 3 dI} corrente OLO DE 0AROçO DE ALOO!?áO - At3_C.�CO,'Rquí 35,00':1

na pcginll 7.
.

'. 38,00 fi lata de 1 qutlo, em.Sall Paulo, 0..,)0 ti 5?J , .'

De!.'! j:)
.

apenas chamar sua HteLção sobre os seguintes Pode-se mesmo dizer sus nossos 8tllfÍlSt8'l li Irasr; QU'I!:>

[!igo\>:
'

.

\que tuoltt"ill. C�Hililla, 8bUle!e .bDCi('uC!� nnstru ',
.

ARiNHA DE TRIGO - AIegaodo eacassê do prnrinto pols : Certo de que V S apruvalu.ra eSíPS d!:ld'�B

M tuho Jotnvíle há uns difl.S suspendeo. ti vendai os atac-e-d Hmg AU' Oh.
.

'

��������--����--.--�--�---

Contabilistas
..

: '() jantar de confta:terniz3çã� da classe será .r�aIizado no

i!i�' z5 de Abril, na Gruta> Azul, as ,20 �oras. !'" Iista de a�e��
sões. se encontra com o Contador Martmho Vel�a"no Escrító

do d� Contabiíidâde de Blilme?aU Ltd.a. >

. '.
.

B!umer:au, 17-4-47 s ••
.... .'

Romulo Silva'

I
j

em

--�----Il
.1

Capitol: c-s 2.250.ecl:),OO
Sede: Rua jo:é Bonifá:io, 278 - São PO(Jlo

A PRUDENCIA CAPITALIZAÇÃO, Companhia Nacional

para Favorecer a Economia, está distribuindo, a partir desta

data, em sua Sede So�ia1, à l:':ua José Bonifácio, 278, 1.0 andar,
em São Paulo, e. nos Escritórios de suas Inspetorias Gerais

e Agêndas, disseminados por todo O'País, as quantias a

que têm direito os portadores de títulos considerados em

vigor entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 1936,
conforme estabelece o artigo 9, das suas "Condições Gera,is".
A quantia a ser distribuída num total de Cr$ 1.299.581,30

(um milhão, duzentos e noventa e nove mil, quinhentos e,
oitenta e um cruzeiros e trinta centavos), conforme<Re
latório da Diretoría e Balanço encerrado a. 31 é:e Dezembro

de 19'16; aprovados em Assembléia Geral realizada em 31

de Março de 1947� representa uma porcentagem de 31%
sôbre o valor de F.2:�'-ate dos tízuíos no décimo ano,

.
o .

!

ll'� Silo Paulo, 31 de Março de 1947

. � A DillETORIA
\ �
!� � I.t

li,
.![==-""",�-,�,--,...�-:::::::-::=:=:=:::::::===::=::=:::======��

EDITAL
Faço saber que preteDC'f-nl ca

sar se: Elsa Kanfmann e Lindol
fo Duwe, Ele natural deste Es

tado, nascido aos 28, de Ievereí
ro de 19 zO, empreogi!do publico
solteiro;' dori}jciliado e residente
nésta cidade, filho de Leopoldo
Duwe e de D. Amelia. DuW.
Ela, natural deste Estado, nas
ceda aos 23 de março de 1927
domestica solteira, domicils da e

res dente�nésta cidade, fifha de
Guilherme Kaufrnaau e de 1).
Helena Kaufmann.

Apresentaram' os documentos
exigidos pelo artigo 180 do Co

digo Civil, sob ns. 1, 2, 3 e 4.
Si: alquem tiver conhecimento de

{;xistír algitm impedimento legal,
acuse-o para os fins de direito.

E, para constar e chegar ao co

nhecimento de todos, lavro (.

presente para ser afixado no lu

gar do costume e publicado pe
la imprensa.
B'ume rau 17 - 4 - 1947

Vitorino Braga
Oficial de Registro Civíí

'!.. :

Faço S8ber que pretendem ca

sar-se: Jasson Paulo e Eroudi.
na Borba .

Ele natural deste Estado. nas
cído �G� 9 de julho' de I Q_2:
oleiro, solteiro, dom icili�(
e residente em Velha, filhc

legitimo de João Jose de Panlc

e! de D, Ci�riana Clariud:
Hilaría.
Ela, natural deste Estado D3S

cida aos 13 de julhn d,

1928, domestica, solteira, domíci
liada e residente em Vell:

filha de D. Maria de Borba
Apresentaram os documento

exigidos pejo artigo 180 do O)

digo Civil. sob ns, 1; 2, 3 e '

Si alguem tiver conhecimento d

existir algum impedimento lega
acuse-o para as fins de direitl

E, para constar e chegar ao cc

nheclmento de todot lavro

presente para ser afixado no h

gar do costume: e publicado pr
la imprensa.

B urnenzu. 17-4-19L
Edi tal

.

Edital

- -

.

Veude-Ie .

'/.,u::ns casa, situ8{1a a Rua Jo- ,

ão Pessoa, com 21.50 x 36 me- J

Iroso desocupada e cornple- r Cirúrgíão DcrX ::':�.lL
tamenre reformada. t •

lrifbOtm8oçõ8s Rua 15 de :-in- f Raios X,
vem ro r 43 2xO V . •

li Rua 15 Nov. &95 1,0 tnú.
,..........gg......

Dr Ji. limmslmannfPROCORA - SEr uma me

ça para trbalhar numa Lei
teria em Curitiba.
InfQrmaçõ�s Baus rua ma

rànhão 27 fundo.
'

Motorista ProfissionBI

Fa,. seu ..anojo

Vende-se

Chencdel Gigante
Vende�8e um ou tl'CC!H e

por limousine o n carainhona
te. tratar na. cüotna Baírnes,

��---��.��-�.......-�-.
na da Velha.

Procura serviço em firmas
desta preça Intormaçes nes

A ta redação.. '

.
Pólo

,

., Ve,Ilde�se
,. Vende-se um carta.· de ttlola com cçrnamas e <I-.

:·:�ó'�Waçãb com o Sr, Tosp' :QliÍlguer Rua Alamêda
'c;úf"i:1' 25

'. ,

::Aviso'
.;

'.

'Que � minha

I

I CORsumifiGf
Exija Mantaica ffilCOR.
hista QuafidadB Que fÔl
Mas não ã fRIGÔn

Faço saber que pretendem c

sar-se: Humberto Aníbal Clima,
Maria Azevedo dos Santos,
Ele, natural deste Esta.

nascido ;lOS 2 de j�i
de 1925 solteiro. bancar'o'- d
miciliado e residente nes

cidade filho lt"gitimo de Anil:
Clímaeo e de sua mulher Del
de.s l\!Iar§ra-r,da crmacc:t.

.

Eh, natural de:

Esté'.do. nascida aos 8 de i

zemtrc de 19",8, solt�ira,de p
fIssão domestica, domicíliada
reSidente nesta nesta cid,
filha de Maria Joana de Aze'
do

.

Rpresentaram os documer

exigidos pejo artigo 180 do I

digo Civil, sob ns. 1, 2, 3 oi2

Si algue.m tiver conh'ecirnento
existir algum impedimento le

acuS'e-o para os fins do dln

E, para constar e megar ao

nhecimento de'. todos, lavro

presente para Sér afixado no

gar do costume � publicado
Ia imprensa.

'

BlumeD8u, 17.-4-294
VUGrtno Btap

Oflctlil do Reg1strCII' Clvfk :

.-�-&-.-.-�-.-§ •

Sr. C.8!ll'-do, r�_v,�ta de ta.

categoria com 24 anos do

ida.de, rel'idell�e nesta cidade,
Htualmenle tr8bülhando (:omo

vendedor, procura emprego
fixo no comercio ou na iI:-
dmltria df'i't1tprllcaotl interinr:

.' Pro-..lII--",seInfurm(.çÕd} lltlsla Re 1ação" �l!I -

I 'rooe&.; prefere-se de mero
1l'l-"4......(-.B-•. ·"-.'Vwr,·........_lIIIi-1I

•

._� riuaâe. para !Servi cos de eu-

caderorçã ,

'

AUred Kreisel
Rpa Pras, GetuliO VnrR'B8.

Jornal (entrada Casa RoSSIDl1rk) 3xO

.,-,�_......._�=--

Urne. Limousine Opel P4 de
2 portas completamente refor
mado, por preço de ocasião,
imformações caro :

Schwaderer & Cis Ltda
Rua 15 ., Novembro 505 Sobr

,
.

.

ESPECI A LIDADÊ".

....

desimfBta [1 sua roupa

7

11

.1;.-, II-· ...-�-. -��1E---4..,.,.�

Y�

Dnu'nciem neate DlIRI

Andreza Campos da Luz
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