
..

'!lta medida em que a sociedade der s�tisfatão as necessidad� �xi;'e�tes Enr seu seioJ
.e\na prOiJ,rção em ·�UftsDllber e

. 'luiz.er se defende� dos latores. �str�rdl�s IIIIC lhe per- Ilurba.m
. o UesenvülvlDI'e'oto '. ler�'�e-'a'

.

'.rm·ado'
. � m�n�lrl!\ demftcr'!1f�"�a 1i�e 'iirnJe�" �:' di5CU'SO presiôen- )

.

..'.' '. '.' ..."....., . U tiUllfIlL1 U �, D li IV lt!ll .. a '(I . li Cld PT.uf. Em P. Alegre �
__o==�...��r �l iiba:::_ __ _ _

....
li

dos "OS p
tabelam "'ll to, suin do i II =xnlic.a
velmr-ntc terça-feira.

t

depois dt:
j

à

havermos votarlo aplausos ao

seu acatamento à lei. Ideutico
procedi.nonto contrario ao tabe
lamen 'o tiveram as padarias do
sr. Fredy Wacholz e Fontes (Pa
nificação Blurnenauense Lt,L).
Cumpriram a lei nesse dia os

srs. Jorge Tiefense, Gustavo Ru.
rniuski e J osé Treviçani.
Os infratores foram chamados

ás f"las co.n a lei,
Q:larta-feira, ante-ontem. curn

prir .cm a Iei os srs, Fredv \Va
cholz, Jorge Tiefense e Tu;é 'Ire
visani, infringindo, por sua. vez

'rou T

o preço da carne-

VE

Indagamos, então. co 1:0550

entrevistado, se a Comissão iria
intervir no preço da carne, Co

mo está sendo co bt ado atua l
mente. Informou-nos 5, 5, :

"

A' guisa de e3tlarécimerit�
disse-nos r, sr d A h-'I"

-

B '1'""V , r. c 1 les a <: -od

- «O tabelamento da carne

enconrrado pela nova Comissão
e de 7 cruzeiros O quilo com

300 grs. no maximo de OS5(1.

Qualquer infração a esta tabela
deverá ser comunicada ' á Co
missão de .Precos ou diretamente
á Delegscia I�egbnaf de Polida .

Independente disso, jâ inicia
mos atividades no sentido de

. Verificar Si este preço pode ser'
melhorado, sem prejuízo dos
açougueiros.

sini.i: ,

_:__ • Como Presdénté da Co- '

-Ó.
missa-o Munic!pã.l de, Preços,' 'é

.. "

natural - e não poderia deixai
.

�:ç:��o� d[t��:i��aS;l;�'�ri��=� Relação das vitimas hospitaliz.adas ..

de social f m nossa coletivIdade, ';O que mandar o interesse' 1

Blumenauense, sua tradição dE' ,

'I O d íbhonra. de trabalho, de regídez
".0 desastre de- quarta-Ielra] vemos cat�rin�nses adqqiti esta cidade, pelas 11,30 do dia com contusõe.8 na citbc'ç,i t preço nas pas�agel"lS e om us

de costumes publicos, eu favei
ultima com o trem míxto da ram o habtto de perderam 4. do corrente. membros. residemes em Cu-
Estrada de Ferr-o Santa CHa� seu precrosn 'tempo em fI12le1' Nas Imedlacõe s d� estação I rtuba ; Alicio Alves üe Ao- Perguntamos, também, o pre-dentro das atIbuiçées que me

.. .

t
Y

d d " ib.c f id rin!i e que teve repereussão polltícil, relef!'ll.p,.do fi admínís- de Enca.no., o referido carro drsde, com tertmentus �a. CI,'- <;0 as passagens e ..oru US,
1.,orarr. co.n eri as, nem que para

. � .

I b
- d S p iddesmàts desfevornveís pÍ:lra ração pa::r,.11 um segundo p,a' def3C'irrJl.ou e passou a corr�'r b,..ça_ e fiem .r..s, i esí tent. resuon eu-nos o zsnr- re"l en-

,

lSS':' seJa. cbrirrado a remover ' .

. ,

d C
' -

1\1
..

I d'"

aquela.íerruvta, não deve lJ.d�. no .e d81, não. temerem :10- por sobre cs dormentes. eu- em Gaspa r. te a .ormssao .. urncipa ece,llS e terras•... "
.

,

mirar ntnguem. Aamir8, lSSÓ nheetmeuto de certlls
.

sit 18- quantc.. os passageiros em pã- No Hospital _Sanm Isal�él: Preços:
sim, que [190 tenham murrhío çõe.s que' estavam e est ãol

81 nico, procuravam escapar de sr. Ause luio Ada". comusoes
- «A tabela em vigor é a

todos os passageiros do car- exigir a maX1IDO dó ateílç�{I seu ínterí or. Coma não hou- e sue esposa Lídia Hasse Que saiu publicada e nos. veio
. . .

co síúistrado que �apoto,ll tres e boa vontade, corno o

da�,
. vesse no v�}gãi) l-lispositi\TO Adão, com rrlllUr�s naa �er- da Comissão Estadual de Pre:"�:alito�idad� de gue dispo: vezes per uma rfbaueeíra J F. S. C para dar o atarme, li co mpo- fi t8 e br1'Íço, reSUIell!PS út'ID ços, de Florianopolis. Desde

�í Dho�. '---'- contiouóu o dr. Achilie.s
. MRS, de nada vale agora r - siÇão coutíauou I-'m SUIi mar- Cedro A IlU; Ricardo Kó"ke. Quarta·feira que os pwprietafÍasBah;i!;J.l .7" ,não é minha e. sim.' Embora () desejO de .F;erm�s lembrar estas cir'CUUS!<:H1Ci 8, oha aH� que o CfH'l'n capntou I e Im C!lit!1SÕeS .bteroas, e sua de onibus eSlao rigidamente su

da r:ossa coletividadfõ: Feri-Ia,é Jllstos neEJ;te comentarlO. POHI�que de modo algum trHf, iI (JOt:' um despAobadeirD, vitan. �SPOSB. d. Aln;;.a Ket�k'. de geitfls a,) cumprimento da lei,
ferir a cadi'J, um de nós; apoia,..Ja desastres dessa D.atllrez� ocor-/ tllÍvio

ás vítimas que I'te acham do pur trtS VI zeR, 15 anos ele id'.íde, com fr,'lltl- não lhes cabendo qualquer a·
é cum,p�ir um de�er que sagra .rem �as ,reir�Vll.l.S maIS ben: nos hospitais. curtindo licf.r-

..

QU�3i 1Od.08 08 pll 8ageirof I r� ua .elIXIl e C()st�la; AlliO- pelação ou desculpa, sugeitan<,;ada um, de· nos p�rtícipante OIg-HllZad�s,Daa poden:�s dflÍ Lhas dort's. ,.

�'
Hcarnm fendos e fOI'Rm so. 010 Hochtlt ,com leflmentos do-se a proces\io imediata os

honesto e capàz da n'ossa. cole- xar d
..
,e·.. flV!Vl:lr a m�mor1a dDS

I· O desastre, o JÍ;Do dil'1seut s corridos nos hospitais e 00[;- na cadeça e membros, e sua que infringirem as determina-
tividade. '

'

,., leito es br c t -

.1 •
r 'isü e 8 lrC�HlB au- aolmã, se veriHcuu com o c· - 8ulturios medicos desta cida- �spo�a, d. M311Íii !iucna,.�om çoes»t.... Todos sabem que um. CHl de. t.ermos por dl\'e.rSBS TO de paasBgeir,OB do tr:n de. Entre a.s vitimas aqui ldenh<:!os ferlmemos. reSlf.tenQ

�_� • __

"

que· d�sanima o <c�rnpriment(i '.Vf'Z"S grHa�o. contra B SI ua-l mixto que vinha de Barru chega.das conseguimos iden- tas em Su bidli. .'do dever dé mt(ito� cidadãos é �:ão_ pre�,!ir:sslma �a E.
.

F
.. b. do Tromoudo com d9stinú ti ficar as seguÍlItes : I Nú Hosp�tal. Sant,� Gaíari- fel'.imeoto8 leves. Estas dlls.sa costumai

. irresponsabilidade ,ç., tIue ",síltva H'; tnroanqo l� No cDosultorírl do Õl'. Re i na: sra. Edwl?'eS [>18zera e ultImas upanas foram medl-daqueles que contra-riam os prin-. ,presta, v�el .w.�rc�, de uma r?l�t OHto (Jl:J:nHra:: sr. Fidelis Se-! Ma�aiena SChaefer, com C�G- j cadtis pelo 8,�:r. dr. Oebhardcipios de ordil:m publica ,est3be- ·nosa �H.mmbtravão e datalta' ruli eom ferimentos leves, P ltusoes Internas e Cortina Co- Hr(Jmad(�. reilrando-be paraleciidos pelo iatere.sss coletívo, o do 8mparo de que necel'lsitli- EXPosição,.'... E, Traple! BUli, espnStl, d. Alzira 5erut.i: j iros e sura Dickmhilo, com! E'uas re8Í\ianciss.
que implica, natunlmente, eln va

�declaração deauzeccia.de capa� ...

;l�It'liZcmente, os_'mmosgo- �l�::':�:��i:��t!:�::�:: � carnpan�a o"e a I f R � Oe t � l n C aJilflt!j O. alarlDenSe guração domingo, dia 1'. 'no Dl ' �
_ tI � #P. ' -

��lã��í� T��t�� ��;�)��Ç��m�� � \la &! I .

H ,. ,�- �
�

"

AVISO consagrado pintor E. Tr8ple
.. De ordem dei Diretor�Rr.esÍl,ú�tite. 501", JIlàU Gani!�;'Fernan� nome que dia a.dfa vem Ilrao Vão ser·' iniciados os trabalh�s para In$talação dilS �s(ol�s neste munidpio

dez, e Àfim de poder fi3zer üm cakulo aproximado para o r:edido geando. crescente pre;:iglo <

de nova machína automatica, soljdto aos sot's. interessados nas nos meIOS C�HUI'dis e artistÍ- ---.......--
.......-------

Blumenau entrou 8. colflbo- conVOC!H' uma rewúão com
instálações de telefones autom�ticos;.'a finezl, de comparccerenl COs 00 sul 110 país) graças 60 Adiado o (oncêrto de rar na GampliDhli da

l-llftlb"-lÜ}(íUSf:
iais e Dutras pe�soa.H

ao e3crítorio desta ela., sito á rua 15 de Novembro n, '854', ..fim Val?r ?OS trabalb08 que expõ"!. liznção de aduflos que está i!ltel'es�::H1.IH; parti í'rató_f sobrede as<,ínaxem. com os respectivo3 endereços, a relaçãó ,dos futu- E. '1 raple-, -em BUn aOCitt. de Silvio Vieira se processao]o em wdiJ o Da- a Joc�l1Zí..!çãl) di'1.8 eSCGIêl!l, que
ros aSêiriantls:

", , fixar n� h.-:l8 os Hspe,�tos mais ís, cOm ti objetiva altamente d':W1J obed·, cer certas c�,ndi.
impreSSlOoantes e iospirado- Segudo informeção tI'8i1n- meritório de melhorai' (l ui· ções {�spec!fj!s, com!'" ti pro-

. res <iii natureza, tem' assina- miíida f$ * Rte jOl'f.al. o Iesti-I vel de ms fução do nOl:"80 po \'0· xím!det1e dIAS fábricas, onde,
iado sua tn1jefo'ria pelos dü-l \.ruI que o aplBudld(_) ca.üto{o rl. propr'sito, es,eve em r:oa- 8';:'ffi dúvida prestarão maior......- ......-----.................--............

-",.j,...;,..,""""""""'-�-'�.;;....--·I·. IDiu_io.s da ar�e clJm pÍnturas t SHv1u Vieira pre�t�ndia i"f.lali-, Sa redaçã.! o So. OrlSiu,!t, Fer� Isoma '1e oendicbs.
, ,Ue lilconfun jl ve! . beleza: a1-' Z6r e'rn nossa moa e dia 7, I reira de MeU I, Inspetor Eg-

\'
.'

'" .

-, gumas
.

dtlB quais' preJJiada::; l em colaburação com I�orques� co!ar neste municipio, que nos A!J�IJ�G,mo-Ih.e r:!lCld.ad�� fiO

RELOJOARIA (AlAR EHSE SII Ali em vlultlS expoLiíções.. tro da Sociedade. Dram!:lt!co !1B{UfUHlU ter r�cebido iuotru. dest:ill{1E'nho "essa m!szau.
, �

,
,Nos mostra que realiza atu- Musical Carlos Gumes, regl ções para. li Instalação das

dirigido por competente tecniCél'especializ'ido em radios eu- alme!lte em B!�me1l8U e que ctt!. pelo Ulll�stro fldns

G_6ier'lebclllas
,necessaril:\s em

BIU',ropeus em geral, com 1 o [) g a p l." a t i � a
'

na fjrma se eacerr8.rá dia 15 do fluen� foi tt30srertdo pura o dia 28 illPnliU.

A' t·:1
'_

Siemeus Scbuckert ,s. A�. do Rio e porto Alegre te, E. Traple expõe 46 dos do corrente, ror ter se aduen· Infurmou no� o vlsitaote que, nU ndl1fim Res a t6�tl�-.........--....__--.....'"'!-__--.......
'

....._-_...._..........._....i ....::� trtlbulhos. ttldo uquele artida. .

Cl)ffiO me\Ílua p; eliminar; i�, UU,,'U I

,Autoridade do Povo'

....:.','

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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BANCO n!.�DÚSTRIA E COMÉRCIO DE SANTA CATARINA S/A.

·IN·CO·»
ITAJAI SANTA CATARINA

«INCO»Balancete em 30 de Abril de 1947
{Compreendendo Matriz' e Agências}

ATIVO I PASSIVO
�������,���-=���=�--�..--------�-----.
A DISPONIVEL

Caixa

Em moeda corrente
Em d6p�si!o, �o Banco do Btasil

dEm d�P?81to a ordem da Sup, da Moeda e
o Cred:to .

la - REALIZAVEL
Tít�I?s e valores mobiliários:
Apoltces e obrigações Federais
Em dep; no Banco do Brasil S)A. á
ordem da. Sup, da Moeda e do Credito
Em carteira
·Apólices Estaduais
Apólices Municipais
Ações e Debentures

Letras do Tesouro Nacional
Empr�.st!mos· em C/Corrente
Emprestzillos Hipotecários
Titulas Descontados
Agências nó País
Correspondentes no País
Outros ;créditos

Cr$ Cr$ Cr$

,_..:

25.484.990,70
8.521.309,40

35,530.047,50

3·750,000,"'0
1.19539R.90
174.534,00
63500,00
348.7(,8�o 5.532.14 L 7o

3,7í3.oüo,co

Imóveis
Outros valores

106.151.9 I 5.30
582.49630

158802.290,10
290·749.31\),80
19.234215,80
U343.8f�O,()(} 576.864.028,30

2.461.630,10
485.Jgl,oo 589.115981,10

'v IMOBILIZADO
Edifícios de uso do Banco
Móveis e Utensílios
Material de expediente
Instalações .'

RESULTADOS PENDENTES
Juros e descontos
Impostos>'
Despesas Gerais

CONTAS DE COMPENSAÇAO
Valores em garantia
Vàlores em custódia
Títulos a � \) ceber

\

!
1GB 868.84201

j215.74f:>.717.50
.

JI6.5,W.(l59;7(J 701.263.6 f 9.21l
1.140967.19,:$0

8.541.435,30
·2.2n7.oo7.Io
226148;50

33.00

D-

133.837,50
234.987;60

3·624.794.50

·0

3.993619,60

E

GENESIO M. LlN .,
Diretor-Supe:intendente

Dr. RODOLFO RENÀUX BAUES
.

,'Diretor-Gerente
Dr. MARIO MIRANDA UNS (. .

HEE'RCILIO DEEKE ( DU',:AoJl1ntos

'"

Cr$ Cr$
F - NÃO EXIOIVEL

Capital
Fundo de reserva legal
Fundo p ara depreciação de Móveis
e Utencílios .

Outras reservas

Cr$

15.000.000,00 I5.0Z0 ouo.oo

I.OSO.ooo,CO

I la. r84.6ó
10.95°.000,00

G -'-- EXIGIVEL

Depósitos
á vista e a curto prazo

de poderes públicos
de Autarquias
em elc sem L:'mite
em G IC Limitadas
em ele Populares
em C/C Sem Juros
em C/C de Aviso

a prazo;
de poderes publicas
de Autarquias
de diversos;
a prazo fixo

.

de aviso prévio
OUTRAS RESPONSABILIDADES

Títulos redescontados

Agências ao País
Corresponãentes no País
Ordens de pagamento e outros créditos

Dividendos a pagar

H·_ RESULTADOS PENDENTES

Contas de resultados

� I
,

i i
� . �. . -

.....�-' . .-_._:...

1·934'449,80
4422,44[,70
91.039'659,60
LBso.393, IO

37.308.662,40
8,401.893,70
12.568 866,90

1
,

, ..

:/

125016,70
-;-

65981.947,10
;)2.875.618,10 98.982.581.90

�56 508,�149,to

303489.&87,10
29.324 3 I I 40

12.896 3,')6,70
�27·20!) ,'ia

10,187.302 7°

1 CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Depositantes de valores em gar. e

em custódia
Depositantes de títulos em cobrança;

do País
do Exterior

316 . .) 79.371 ,50
69688,20

ITAJAI, 14 DE MAIO DE 1941

BONIFACIO ,SCHMITT
OiTO RENAUX

IR!NEU BORNHAUSEN
ANTONIO RAMOS

Diretores

ERICO SCHHEFE fi
Chefe da O::ntabilidade Geral

Dipl Reg. na DEC nr, Z 2.638

SERAFIM FRAt*KLIN PEREIRA

Contador

�F�����""""�-�''''''�'_M�'���.�.�.-=�.,--�=�������==�;;=���fi3i"'�·"'iiiiiiiiii--iiiiiiiiiiiii�iI�s.-AA.. Fabrica de Papelão' Timbó--

;� ra - II �rrI}���e!���
Raios X

Rua 15 Nov. 595 LO AndV li N D o ou admito sócio I VENDE-SE CERTIFICADO DE

TU:::. negocio de p.apelarIa,. ar-I· um 91dsmobile 38 por preço de RESERVISTA I
raarinho, perfumarlas e miude-] ocasíão.: Tratar com Aldo Ma. Angelo Oss Emer, tendo per· II-------III?J-----
23.�, por preço de htura, situa-I cedo, Banco Ince, nesta cidade. dido seu certificado de reser-

}

�:o' no melhor I?onto ua,. ciflade.! .
vista, DO trajeto com preen-

..
'" ,.i·c2.�de freguezia de atacado e PRECISA-SE I

dído
.

entre o quartel do 32'

�
..

;�eJo. Ve� e tratar na CASA luma boa cozinhe.ira para São B.C. (; O centro da cidade,
�J.._LrM, RIO do Sul.

. I Pa�lo: Preferencia pessoa de I pede a pes��a qne o encon-

ALUGA.SE I m�ls idade. .Ord:nado 600 cru- trou a gentüez a de entrega-
. <ótima casa do muradla n .. I �elros. Infcrmaçoes rua

.

7 de Io nesta redação, .}
,;Jj;ltro da cidade. Informa-l Setembro,

com o sr. Alex Deeke. "
'

�5ei.\ Hotel São José. I PREC�A.SE NERVOSIDADE: -c�

._

V E N D O uma caminhonete � uma. empregada para serviços I �:R�QUEZ
_: ord A. modelo 29. com'motor gerais de casa. Informações rua

i
,_o

'.ecentemente retificado e com São Fa�lo, ao lado d� Fabrica .

4- pneus novos. de Chapéus Nelsa, antlga fabrí-
i:", CASA MELIM. Rio do Sul. ca de moveis de vime. I

Onde concerta o seu
RADIO?!?

Naturalmente só na oficina
.

FUNKE
Bem instalada com instru

mentos de mediçãc

!5 I rnodernisslmos. I
914 I -:::::::.--.�--{(-U-8-,_de_N_o_v_err_l_br_o_,_c_.J9_6____ Rua 7 de sete����13_ .1

'�:!���?,��.��,���fJ.�� ELLJ J\iGER
G fígado, o Baço, o Ooração,

. EXAMES DE URINA: simpies (aBsncu!' e albumína] ap f;edimentoj qnalitatívo completo coa àosagell!
., Estômago, (l� Pulmões, 'B a Cl.i1oretos -.

fosüto". aC.,ido úrico, uréa fite:, EX.'.A�"ES' DE FEZES· .. completo, peequiza de amebas, flageladce
Pele Produz LJÓias nos Ossos

LV.l -

Reul11!:.xismo, Cegueira, Que�

lavas
de vermos {Matodos de. enriquecimento) digestão: carne, vegetais; pesqu izaa de puz, sangue oculto etc.

(!li do Dahelc Anemia,!l Abor- EXAME DE 9ANGlJE: MALARIA-.2Pesquizu .de Hernatozoacío de Laveran, formas agudas .

e croní-

.50. Consulte o médico e tome caso LUES (�ifilisi: reaÇão de Kahn, Kline
•.
Meinecke etc. TIFO: reação d.e Vídal. Dosagem De: glicose, acido uri I

'� o p o P 1.1 I u r depurativo co, 1;l..em(Jbloblll�. Contagem. aÍ) globulos vermelhos e brancos. Formula Leri�ocitaria. Hemograma de Shiling. Tem U
\.' '

..1.
p

..

o

...
de e�agula(;ao ., (h,

S.UDg!'.la, curva., "'."hC.(\�.�ca..
EXA

..

ME

DE. S.E...
C

..
RE.ÇAO: p.66.qUiza. de.

germellfl (.Góno.�

f í i X i I' ..914 'eBpermatoz,lides. etc.• trlchomonae vaginais, etc. EXAME DE ESCARRO: Pesquiza de ba"ilo de Koch e

. � .

outros germens, pneuinococos stc. EXAME DO LIQUIDO CEREBRO:-ESPINHAL: Exame citobac-

f iêlohmsivo ao organismo A-

II
tol'ioscopico, l'euçiio de RaIm, Pandy, Nonne Appelt, etc. EXAME DO MU CO NASAL: pesqniza de baci'

� gradavel como um ücôr, Aiuo
'

I los alcool e acido resistente;;: (Hansenl etc. EXAME DE SUCO GASTRICO: Exame cC'lllpleto,_ dos5gem Ib vado com,:o auxilüll" fi!) ti'à�

f'.·.
ue aC.i(b. latic.o,.a.ciilez..

l

..

ivre. 8
...

co;nHnndll (-jffi lICl-pesqn.izas de sangue OCUlt.,.o, ..piOC.it.os, hemác.eas.. EX.A.MEtUill,,-,nto da 8i2llis e Reumo� DE ULCERA: JJlramicl;oScopía. em campo escuro: pe�qniza de espíroch.etas Treponema Palida (:sífilis).
m\lÚsmo d'i' mesma origem,
pelO D. N. 8. P., Iwb ° nr: 2ü, ' i. J O Laboratorio 'se. aCizainsta

..
ladO ,PÇLra fazer CUltUT.a d.e quaq1f.er ,yerml!Yf.e

aulo VaCinO!?j
J'

de 1916.
. .

I [
. ,lI pedldo dos SJS. Medlcos fazemos colheta, de mattllal a domIcIliO ..

' .,#.'.!
__ =,.:,. .l!'orneoemos laminas e recipientesgrat uiamente. .

1IIIIIII- I1aII!_IIII!IIIII IIiIIIIIII!IIIIIII! ..!..

o an1.mcio é a alma do negocio

. tompelenda Profissional

I h õ e sI roto
De pessoas têm usado com
bom E�sultado o popú1cu

depUra1ivo

A sfills ataca todo o·

prganismo Ruo 15 c'� .Ncve-nb. 588 ... Fone, 1901

;.

i:

(:

SBAj .BSR QRB ZQCj
tYX ENZ OOLj fULj

Assembleia Geral Extraordinária

São convidados os srs, acionistas da, S. A. Fabrica de Pa

pelão Timbó, para se reunirem em assembleia geral extraordina
ria, no dia i

ó de junho de 1947, ás nove (9) horas. na séde so

cial, na cidade de Tirnbó, á rua 'Marechal Floriano Peixoto, e, n,

para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
J. - Aumento do capital social e subsequente alteração

dos estatutos.

2. - Nomeação dos peritosl' que deverão proceder a ava

liação dos bens. a serem incorporados ao capital corno aumento.

3 - Outros assuntos de interesse social .

Tirnbó, 31 de maio de 1947.
OUo Hennings, diretor-presidente.

.

Prudencia Capitalização
Amortização de 31 de Maio de 1947

No Sorteio de Amortização realizado na séde da Companhla com

a assistencia do Fiscal Federal. na presença de portadores
da titulos e do publico. foram as seguintes

Combinaçõ es Soteadas:
P L A N O nAu

P L A N O
Do 1.0 a<:> 6.0

«B»
Do 7.0 ao 12.0

& elA. KH28 S"21 XQ10
yl21 0020 yL19
Vintem Ganhe

FG27 MS15 J832

0122 IV20 YI15Biumenau

Vintetn Poupado
:uw

fabrica de Tinias
BluDl.enau L�da ..

Tintas e Vernizes - Material para
Pinturas em Geral

Tintas em bisnagas oara artistas
. BLUMENAU - SlA, CATARINA

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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VENDE-SE
k Gas

..

a
..

,r de
...M.ÓVBlS ROS8Jllark Ltda. li U.•·

m l.o.t.e Urbano, com as seguj�t�s ·di�ens�es: 13 metros de

:i '., f: frente e com 33 metros de fun.dos.

:l
.'. Dor itórl

'.

.: Uma, casa na rua 15 de Novembro;
. t mI rros

'. . !í Um terrenc , com mts. de frente e 400 de fundos. com 3

··.·1:· SoJas de. Jantar. �:' casas, situado 'na Rua Floriano

peixoto. (Bom R.etiro} Preço:
; iv ó e' E t f' de \i' Cr$ I3()·ooo.ooa

.

,

}: .

V IS S O a os li "Uina cas com 4 lotes urbanos, situado na vilaVitor .Korider

:� Serviço bem ierlelto e bem a badc i':
.

Urna caea sobrado no centro da rlla 15 de Novembro.

�l .•.. '.
'. .... .•

.

.

ca º; ,Bpa casa {sJbr�do� situada na rua Bom Retiro, com to-

°r:.. firónôe estoqpo ôe Topetes 1. .das a.s.•...1D.sta
..
laçõe.s.s.amtanas. _.

:
.

U 11 ;;. t:. f. Uua casa siauada na rua Sao Paulo .
.

;
.

R'" ". .

. .'.... ..' � .. Uma casa situada na rua Juão Pessóa

,l�. U Dr. Amadeu Luz t1 t Um lote de t�rra DO perimet.ro ur,�ano da rua 7 de Sei.
!:

."

p Duas casas situada em Itoupava Seca, sendo uma delas

_.-:r�-:...':.. ,. .-
_

•••••••• ID " � sobrado.
'

..
�� -----� �.�

Diversos Io-es, 20X4-0 situados no lugar Boa Vista, e mais
uma' grande pedreira com 50.000 metros quadrados,

e
CONSTRUIDO PARA

BEM SERVIR!frigor é .Sabor

Das M3flteígas a Fina Flôr

Informações com o Sr. Helmut Zimermann, Con ets�
legalizado, Rua 15 de Hovem�ro 760 ..Fone 1467 HoletzHotel

Endereço Telegr;:fico, Holelz

Rua 15 de Novembro n: 313
Telefone: 1065

Comodo para VIajantes
Novo prcpietario; Quintino

Zapeliui

Por' SU� Secção q.e Repreeeritações, oferece as seguintes
oportunidades : MOTORES Diesel, ten:J.i Diesel e a gazu
Lna, para todos os fins [estaclonarios, maritimos e. para

. caminhões) das 'afamadas marcas: I
L I

Q. seu RADIO.J está falhando ?

Leve-o i1Jled·iatatnente na

oficina Radio-Blohm

Resistentes e de fino eeese

mento e Modelos para to

dos os tamanhos de pastos
e fichas e Gavetas que cor

rem suavemente ao leve to.

. que dos mãos • Os an;!ui
vos Fiel servem bem toda

uma existência. �,

lUte, Hercules,
Fairbanks Morse,' tausOR

Briggs & SfraUon e Wisclnsin
l'

. �\
I �\AD\:OGADO:

.

I Alameda Rio Branco, 10 I Dr .. Ayres Gonçalves
Rua 15 c.e Novembro, 415

0:- ... ,__.... ......_--

2' andar-Sala I

_ (Altos d'A CAPlTAL) -

�I -

e será prontamente atendido
fquipamento moderno de alta precisão, técnica

'formado e diplomado em são Pauto

FABRICAM'OS:

CONJUNTOS para ESCRITÓRIOS

COFRES. MESAS. FICHÁRIOS

ESTANTES. BALCÕES DIVISÓRIOS

Conjuntos geradores de força e luz para todas as capacidadess
Balanças para todos os fins - Bombas em geral - Ma
qninas de. todos os tipos para Agrrcultura e Industria _

Chapas de ferro e aço - Folhas de. Flandres � Zinco _

Aluminio .:_ Arames - Pregos � Parafusos - Ferragens.

e Ferramentas em geral
.

Pneus "Minhelín'" fabricaçãc Francesa

"
.' Ounlop

" " Ingleza
Maquinas de costura "Singer"
(com 6 e 7 gavetas)
Azeite Olivia "Ber toli"
Nozes Moscada

F. Domnlng. caix.l postal,

�G x J,112
26 x 1,118 �

UW
4#1J$#i

F. G. Busch1rm"Representações

I AI. Barão do Rio Bra:co n. I - (Iaixa postal 33
Fone 1388 BI,.UNI.ENAU End. telegr. "Busch"

_� �_ _ ·If; I) V O O A I) � S: =11 4 PO";;,ie\';oe';;",t:��OS'
em

". .

I I
Preço� Cr$ 22.000.00

Autom,o
..
v.e.l C.I.ub de Blu.menau .11 Di Max Tavares d'âmaral Ver e tratar com Costa IDr, Arthur Balsini

BAILE' 14 d J h d 1947 Garagpm MOELLMANN
.

, :. . -. e tln o . e .

�scritório: Pua Bom Retiro nr, 2, I' andar,

sala_IS'II'.

'.' '. 'I .

Fones: II50�1 101 ::.,__-'--'----------

- A Diretoria do AUTOMOVEL OLUB DE BLU�ENAU J EDIFICJO !l:oownTUCATASINENSE
eonvtda seus associados e da S. D. M. Carlos Gomes c _.......... ;;;;;;;;;___

__........_" _

suas exmas. familias para asslstlrern o grande BAILE SO
CIAL que, em comemoração da passagem tlo. seu 7: eulzer
aar lo, realizará no dia 14 proxtmo nos amp os salões do
Teatro Oarros Gomes, evru Intcío ás 21. horas, abrilhantado
peln alamndo J8Z'l.. Doze de Floríancpníts, L I TO· (j RA'f'O E T RA H S P·O R'Y A D O R

.
OBSERVAÇÕES - Traje de passet»: As mesas desde .MI

já podem ser reservadas com o zelador do Salão. Convites
especiais, na séde do A, C. B., 8 Rus ;5 de'Nov .• 366, ,tone
1455, sendo sómeD�e a tarde nos .diBS úteis.

Blúmenau. 4 de Junho de 1947.
RODOLFO KRAEMER - Presidente

Vende-se
Uma Limousine Opel .(

·i
"8UPER SlX"

MÓVEIS DE AÇO
FI EL S. -A.10 TiroLó

@
Rua Maria Marcollno, 848·

�fone 9-5544 - 9-5545 - 560 Paul.

'�Artgraf

Dtstrlbuíé», _ para
06 Estados do Paraná e

S. Catarina
Prosdocimo &' &ia. lida.'
Blumenau - Rua 15 de Nov:

Procuramos

Lugsr de futuro. Os eventuais cntaressadcs deverão

dirigir-se a

C. Posla" 32 - Sanla Cruz �o Sul - Rio Grande do Sul

IIndicador de ISocfedade Beneficiadora
.

Madeiras Ltda.
I

Telefon.e 1248 _. ,IRua 7 de Setembro

fornec�dores' de! Madeiras em Geral

Dr. Affonso Bal.sini
Medico I:speciaJisth e� ,

doenças de Crianças i

e da· Péle
Consultorio -- Travessa 4
·de Feverelro EdU, Peitar

Mayerle
Medioo' alssistente do

HOSPITAL Sti-NfA IZABEL
Clinica Medica e das crean.

ças, p!lrtoB e opelações .,-,

.

Radiodiagnostlcos
-()- BLUMENAU .:_o-

Dr. AngalQDeCaetano .

MédiCO Dr. Fa'U�to BcasUI• ESDeclalidade: - Soalho Marca Strobd
Doenças de Senhoras -- Cirurgia '.

Medico· ,.iãiiii;;;;;,;;;;;;;;;;;;__�;;;;;;;;;;;;;__;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;:;__õiõiõiiii;;;;;;;;;;;;;;__;;;m;__;;;;.

Partos Ex-Di'retGr do HcspitaI Evan-

·T·I- -n°"" t ·U·. r. a· r I- aConsultas das. 8 as 11,30 gélico de Hansa-Humboldt.
e das 14 as 17 Ex-Pediatra do Hospital Sta,

Rua ., 15 de novembro juto Teresinba de Erechim
ao Hotel Elite (R. G· do Sul)

j
•. .

[!;b_ve:cialista ·:··epl Doeo"ç.as de
:: Telefone p avisado. 1063 Cianças

Residencia' Clinic é.Geral Cirurgi:t
Rua Paraíba No. 8 Consultas dasi 8 ás 12 e das d
Tel{;fone 1288 14 ás 17 horas, RefOrma-se Chapéos - Ultimos mo elos

Consult6rio . e residencia' Impe ..mêabilizClçÕO de capa'S e ca"a.cos

RuaI5,deNovj'!mbro.II30(de ,

fronte a el1tr3dá do Teatro Carlos B 1 u fi e nau -- Rua Maranhão n. 21 - Te1efonen 1139

Gomes}
.

I

Forro Paulista, Encandori�iras de Qualquer Especie
Alinharnhnto, etc. etc.

CA

Willi Sievert
•

1\\einecke
Tinf'ije-se

todas 'as cores modernas pua ternos. Ctl.&acos, vestidos, astracan

etc. em lã, meia lã e sed::" com anilina:: de nrQcedencia
americana e suis::>::..

Oferece =

Um lote de sEU
para liquidar

B • : - Traia-se Dão apenas de preços red(jzidos.
IDas sim de L'iquidaçâo!

-LÃNS para vestidos, bem como malhas, capas e mautós;
pelos menores preços nesta praça !

- VAREJO E ATACADO -

:'-oca-discos - Vitrolas - acordeélns Italianos'

Dr. A.rão Rebelio'
Advogada
EB�' 1- -' 'I io .',

A:lamed 1 Ô 'lDCO

l)'j,';, i'ltt.lf'1".�dó liõss
:.." edicó

d� <'h. SIl tal' Sta. Izabel
",,[i,loer açÕ1!S

"

CuNICA GERAL

Exportadora da' A Jdeiras·.�. A.
Stock permanente de:
Madeiras de construção em geral,
Forros, SoalhOs ..Molduras� etc.

Telefone 1337

B L U 'M E NA' U· .. Santa Oatarina

Vendelilse
Em Serra Alta. Da>; proximidadet;l dtl estação ferroviá�

ria, veode se duas exelentes propl'iedades.c CID amplos ter

renos �ervlndo 88 CtlSBS para resideucius e cO�8tiui'ndo-Be
em exelente ponto para comércio.

Tratar com os srs, Theodoro ou Afonso Schwdrt2;, no
no mesmo lu cal,

'. ,- , ..
'

.-•._-:......:..--......:.........'-..-':-111---.

Dr· .. Medi Iii .Pape DR. ACHILlES BAlSIHI
Clinica ge_raL Especialista . ADVOGADO.

.. em molestIas
.

da garganta .

\
.

,

.

nariz, ouvidos e olhos. ....
.

. .'.
.

.• '.
"

....

Consnllas:lO-;2 bs� 8 15-17lts.· Rua Para.ná.31-A�T€1. 14.36
BLUMENAU' • ROA PIAUl, 2

.

.BLUMENAU

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



"Impor tàção. direta

cf � r e ( e b e r !D ,m I o t e

De mesa ".

Portálei", .

DB sornar, elétrtcas

o- $ 5300,00
Cr,$ 2.900.00
C1'.$ 9.860,00

(Preços da Coordenação)

$f)dedade Anõnima (O In e f( i a I MOELLMAHH

Rua 1;; de, Nove rubro, 1091
,

BLUjlE��.dU '

(;IOnibus Suecos

de t,� 5, G e 1 TONELADAS

, EtUR�(iA IMEDIATA

Pe�� informaçõe� telegraflcas á

IR�Sf���fOLVO u'Rio de Janeiro
ou diretamente com ° gerente da VGLVO
fhJ BHA8II.J S, A., que visitará em priucí
'pió de J li LI li o, com 'alguns chass is de de..
'mü!)f'fI'::tção, ás principais localidades dos,

Estados do Pd:rauá e Sta, Catar ino

qui[�f:-'. !';!t'l.}
15 d�� !�"VP111br{) t

-1

! '-'i ,-.,',..
• f , \. " J �_l

, ,_.__.

L

Aviso

redaçã desta folha
Uma visita ao Xadrez I
Infundado o boato de que não haviam cobertores
para os presos • Destinos que não causam inveja
Não conseguimos determinar po. Trava-nos conhecimento [com

exatarr:ente a origem da CCDve,- quatro criaturas' que vivem se

sa que motivou esta nota. 1'a1- gragadas da sociedade por cri
vez �lguem, sentindo os rigores mes ou ci-cnustancias diversas.
do frio excessivo dos ultimas Apenas 4 individuos estão OLU
.has, teLha S� lembrado de co- parido os cubículos de nossa ca

ma estariam passando os deten- deia, e isto já é, um' consolo.
tos da cadêia pública local e

.s:
Um deles, aguardando julga.

trasrnitido suas impressões a um mento por homicidio: Outro, por

co�hecidc. Este, naturalme nte, furto: E dois pertubados da idêa,
terra comentado o fato em ::.1- Um deles, Unia Cunha, podia
gurna reda e dai a noticia come estar em tratamento numa casa

çou a circular, acrescida dos de de alienados , já. que seu estado

talhes impressionantes com que não é grave. Mas terr; ficar na

o povo costuma enfeitar os boa- cadea porque sua familí' embora

tos, dispondo de recursos, nãO due r

O certo e que a história, ao ou pelo menos não queria, quan
chegar ao nosso conhecímen,o, do estivemos em visita á quela"
despertava um mixto de cons repartição; transferi-lo para casa

ternação e revolta, pois, dizia-se: de alie. ades, onde a pensão não

os presos estavam dormindo no vai alem de 180 cruzeiros por

duro "cirneuto, sem agasalhos mca." Uma pena!
que os protegessem da b ixa Do outro nem conseguimos
temperatura reinante guardar nome, Um pobre diabo

I
Naturalmente fomos investi- que queria se atírar no rio um

garo assunto. Fomos á Delega- .día deste. Dizem que veiu de

ChI. e com um comprimento cem São Paulo, onde era funcionário

por cento res], eiroso t.,i:lO earce- de ema repartição publica, Foi
reiro (sempre é bom, cultivar a apanhado quando t=ntava suici

� amizade dos carcere;r�s, pois dar-se nas aguas do Itajai e
,

f que' nunca se pode precisar ex a recolhido á cadêia, pois logo Se

'tamente o lugar onde se, vai cc nstatou que es.ava �ofrendo
passar a noite. .. ) solicitamos li- das faculdades mentais, Que
ceuça para v.star o «xadrez».;

I
Deus tenha pena dessa gente!

Ali, constatamos não ter fuo. E que não lhes faltem coberto

damento o boato. Tojos os Cu- res...

biculos [ocupados, dispunham de (' ,

,

----��------------�----

tarimba e cobertores que .si
lião oram bastante confortaveís,
pelo menos davam para neutra

lizar o frio.
Mas não perdemos nosso tem- batentes

Presidente

Assodacão dos Com-
•

do Brasil

Dr. Affonso 881s'ni Edital N·1

Clinica EspeciaUzad!\ tie
Crianças

llaençi!S lia 'fiéIs - Mlilarla

Cursos especializados da Medi,

cina Infantil li; alimentação das

criaucinhas, - Medico-Chefe das

seções de Higiene Infantil e Co.

linha Dietética' do Centro dE

Saude. - Estagio de 2 anos ne

serviço de Péle e Sífilis da Sa 1·

ta Casa de Misericordia do Rio

Janeiro. - Especializado emMa

laria pelo Departamento Nac.o

ual de Saude Publica. -' Ex

Chefe, durante 2 anos, do Servi

ço de Malaria de Blumenau,

Levamos ao eonheclmento

dos Ex-Combatentes do Esta
to e- dês'e MUOICipio, que foi
tuadade em Flcrranopotts, 8

A�suciação dos ex-combateu
tes do Brasií - Secção :de
de Plortanopolls - Santa Ca

tarina, a qual, necessita ter
conhecimento da sítuacão a

-ual daqueles que tomaram

parte na 2a: Crande Guerra
Mundial. afim que possamos
lazer estender aos mesmos

os beneücíos ínetltuídos por
00880S Estatutos. Para isso
solicitamos endereçar seus

informes para li Caixa Pos

tai n: 253 Florlanopolís santa
Catarina,Moderoissimo i'l,pilrellio de Luz

UUra Violetil

.Vacinação preventiva das cri.

anças contra a Coqueluche (qual
quer idade) e Difteria (a partir
'de 10 mêses} sem reação alguma

(8) - Gerson BOBCO üos

. Agradecimento
Serviço àeprimeÚ:a

ordem

Rua: Marai.Lão
,N' 27

Viuvá, filhos, genros, noras, sobrinhos e netos de

JOSÉ REUTER

fale.::ido no dia ! do corrente com 52 anos de idade,
ainda sob o peso' do doloroso golpe recebido, vêm,

por este meio, externar seus agradecimentos ao snr,

Dr. Hafner e irmãs do Hospital Santa Catarina pelos
cuidados dispensados ao f:xtinto' durante sua enfer

midade, ao revmo. Frei Elias pelo conforto religioso
e desvelo ao inesquecivel morto, ao revmo. Frei Chri

sostorno pelas confortà doras palavras proferidas em,

casa e no campo santo, bem assim como aos visinhos

pelo valioso auxilio prestado antes e depois das ex e

quias e a todos que acornpanháram o féretro e en

viaram coroas e flores. A todos. pois, aqui fica a ex

pressão de nossa imorredoura gratidão.

Blumenau, 4 de Junho de 1947.

Vva. Estefania Reuter e família.

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


