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«SCDsa.C;OUHiS.' revélfi(õ�s FratErn!:d. da CIl,dlz11.fl /,U11', i-I' � I\. rJ .v",>

14<1'�'\\'�n 'Y'T' /;, r ""� rf1i. ��p amenteda penetração dos C (H.lJU .us caÜ'! cenuncrou a exísteacía 1 U:J 1f,7l 11!�jUt t.a.�âv �\,.. �.... 'Y
tas ern pnitIC&IDf:'ntf' hnl' S (:'3 de unídad-s de reSPfVfH3 eh! r J

.---.----.----------.-.---.---.----.. -- Santos. - O inspetor da Ai-
, Iaadega de Santos deu co-
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uheelmento aos Interessadoa
da eí I'Calar do ministro da
Fazenda; isentando de quais

� quer direitos de Importação
I o demai� taxas aduaneiras o
cimento Pcrtlaad 011 RaIDIHw
tmnnrtado até 31 de dezem
bl'C do ano' em CurSD, me
diante asstnatura de termo de.
respunaabllídade, no qual os

____�_._ .. ..• ' .....��,_-�A_=_'·=_==,,���=�.,="�==�.="�==_�� importadores assumirão I) 'com-
�1.U1Mim'i,íH\ DOMINGO 3 de .p.�(!StO de HWi - t.!r . .ãddi�r,ii fla!ii!n! Di.,3:(" ';"·':;;'t'HV,;, • i'mfi >i.Xm 11.1.'. IS6 pra:iIpisf:EI de indenizar a Fa

,_.��'��-=-�'-�'_����._·_,='"�=o�·.��=. zcnds Nacíeaal de todos os

ímpostos e taxas, Ca.BO o fa
'10;:' amplo não venha ti ser

ed'!lcedldo pelo Congresso Na
ctonal,

.
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E' revoltante, desprezível, constrangedor e via, para aumentar os proventos dos repressn
doloroso mesmo, o espetáculo q: e estamos assis- ames do P.S.D, - Urna bofetada nas façes do
rindo em Santa Catarina, nesta aurora das elei- povo, que foi tanto mais dorida quanto maior
ções municipais. A decadencia do prestigio dos o desprezo com que f,�j. dada.
afilhados da ditadura está . toruando.os desceu Felizmente, a honra- o conceito ti a dizni-
trotados e levando.cs a cometer sandices nas dade do peva catarineuse foram salvos do �er. Lisboa- Os importadores né

posições chaves da administração cude sc en- günhosG golpe pela bancada da D. D, N� na gara:rn· se a fazer ofertas, sobre
centram. Atos que !1';5 humilham e deprimem Câmara, que se CpClZ com toda a altivez e te- as 22 mil toneladas de arroz,
tanto pelos possiveis reflexos que terão além na cidade ao pretendido aumento votando contra, que Portu,�al quer importar do
das cossas fronteiras como pelas dificuldades Não ficam por aqui, as artes dos marione- Brasil.

.

que trazem ao povo,
.

tes que, para nossa vergonha, govern:ilTl o Es- Os circules de importadores
Nas Assernb'e i Constituinte. quando fi. U tado, Temos, ainda, o caso da I.egião fi'rasileiréi ,fz,ml que o fil."eço que o gover

D. N pediu isenção do imposto de bicicletas, o de Assistencia. do qual tr. ramos há Pt.dlC'X no pmtDguê3 prepara-se pala p�
vr ículo dos operarios, o ·P.S,l) voton contra, dias. Denunciamos à opinião pública o fato d,; ��::.r, r; muito b .ixo, sendo ainda

alr'gando que o não p:igv.mento daquele imposto L.. B. A. ter interrompido, subreptieiarnente to- duvidosas as eondiçoes do �r,iUs
iria criar dificuldades ao gove:'no do Dr. Aderbal,

I
do e qualquer benefi(;�o._ sem dF íxar ce'.ntud,J i )Jf)rt� para o BralZil'

Rb _- Odepu!ado Castro N·�' Quando a D,D.N. p,diu identica isenção' de !receber as comnbUlço.:;s do povo. FiZé('1')S
i
-----�--�-----....

vesrcmptl'U,com !) PSDem Sfn para as carroças de. pequeno lavrador, nova- uma série d,; pef'gU!)t s embar"çosas aos di,i.; J
sacicrial dtseurso na Assembleia. menttl o P.RD i/atou contra sob a n�esma ale gentes ria Lcr.rião. TrLux('!mos á iuz dd. publid-' ffltnl,p��;Ni�� �UH�t,,�� 1011.3//'O padamt:nta� pessedbia, qUE' g,,,cão E foi votando oemtra tl'f1aS as indicações dade fatos de certa gravidade, Qu,:; f;zeram d;�,,?, I�Uij�nl����� U�@ n UI '

vÍnha hã mulh �e (p .nd.J á da U,DN; tendentes ii aliviar a aflitiva s!tuaçáo Contentaram-se em dar o golpe do cam- i
oriénlação eles dídgenks df> ;:eu do povo, sempra: alegando que (l Estado n<'io es- mujo, isto Ó, '!scond::;r-se deniro da casca. e ;:;,Jj I

__� _

partido, vedol recealemente a· tava em condições de arcar coni os prejnizJs. ficar quietiohos, á espera d,; que a torment;J na�-

favor de U�í1J moção cDntrari- Contra a iSCL.ção do imposto das hiciclet'ls e se'
-

li'abain�m Q1 toda capad ..

ando ffi'ilis urna v;;z a: ori:,ntélção daS carroças do pequeno IavrJ.dm·, Contra, a pen� Esta atitude, tod"vla. não resolve a questã -,.!i,�� ,;'i;f';<;' p""". _ d
.

parüdaria. ii. Comissão. Execu- são ás familias dos oficiais da Força Púb\ka óra slJrtTida. O ;;:ilencio, :18,;te ca,>i) sugere a;::
,

[iCh.re ""..'l ��hJiJ�(a$ ue aner ..
.

liva do PSD resolveu censurá- demitidos em 30 e já faler:idos. Co::tra a me- P!dór'd's dC5fC(Jl?fanças. O !J_ié.r é dgue já .��mC'5U' IP: �!a �tom[(a
lo .publicamentp, ameaçando de lheria dos vencimetltos dos of:dais refo!."mados C! a e. ln e lz.ee qt:elxando·se a mema". ma!

'expuis;'Hu no 'caso de reincíden- da mesma Força 'Contra ti. reilden,is�'ãf1 dps senhora, um:, de:st-as ''1nit'.s qW3 �e;ehiaE, ç\ ri-! Wa!!hif!gton, _< A Comissão
da, fU!�c:onárit)s :l posentados ou

.

reformúdc,s p"ló ,lia.;ul, subvençào de 10 cruzeÍras me!lS�,jS. (;.'11 I de En'=rgia !'I, tomica informou
Dia �4 O sr. Cas1ro f"·lev.e.. 177 etc., etc.. .

'tro;'d dos milhü2s que a Legião arrecach,' irHor I 2..0 Congresso, que as fabrica de
füi á hibucia da A:SSfmbleiü e, A bmr:ada do P S.D, q�le suava f)ara, COll- ma que élté mesmo eSS,l mi.:;erávei quantia Ih;;::: en·,:.,:g-ia 2..tomica da nação, estão

depois .':!f C' Hicar os dirignlk� serval' fechados '1S .cofres publicas á SOlte de foi cortada, ,,' ,. __ , . I tra!Hlhando a ,toda eap,acid.ade,
pess:disiaS e� h� silfaivada dt, tantos infelizes. deu, c(,ntudo, um cúbuloso passo Que desuno sera l1ado ao r1mU:::u.-o que a! r�las q ..e nec<::sslta,? maIS ajuda
pparles :ios S':�!JS cpi gas eh "traz. q!l2.nclo tratou-se da melhórar, seus j')ro� Legião e3tá s:,gurando?- Serà para pagar o au�; \Ias e nprezas partIculares para
l:>ancada e gerais aplausos dus prio vencimentos (Js mesmos c;;fre3 que não n�;ent.o tlQ3 dqJul:lr10S? O�! terá cH;trc fim pim: I, manter e aUillcntar" a atual
dema;s paI lidos. fez a dedi..!�a� davar;:; para favorecer diversas classes prejl'di aindã ? .. , ! posição prcemineríte dOs Esta o

çãc publica de não pertencer cadas e necess'tadiis de ampare·, serviam toda· Logo veremos!
'

i dos Unidos no terreno nuclear.
r;�a is ao· I�SD, diiendo pn?fe ..·jr _��>

_: .-. -� ••_-�-_._�_.....
'

fitar c(,m o.pJvn:
"

., A Argentina disposta a iI.o fdto fm übJi'to de geraIs I '" ....
"

; I

comentários nos circuks pa!ít!- n�g()(lar com,.. qual" IIquer P!i§ !
--_,...------

I BUEnos Aires - ;,E s t a me :.-,

prontos a assinar trat�d()s fi é' Icomércio con:;. t::-dos os pa.izt' �

pa�â Aesta.b�1e -cr os preç-os d,

1939 -r. declarou Peroo a Ui1·

'.

grupo de Estudantes brasileiro::.
Residsncia:

.

Alameda Rio Bri!ü- 1
co. 31 • IJone, .13'75 que vis·ta.m atua mente a ii.. t

gentira.

Baixos os preços ofered
des por Port�gal ItO

arroz do Brasil

,/
!

�� 1.', h��;"" s<fHn liler2sc""r despegus

� il0 t,:fili::,eto r,' fÍe�;.Jlwhü, Gaso
'"

� f.:dt�, n l'r_:f�?i:1u �H'ddut,u �e8ge

� O Gilf. Dr" Aehin�s Bf1JFini, � �nu':.�;c�pjü, 1l:�,Io.:�Úr·;:��·ei ü�n eHlten-

I Presideilte !Ít. CMP, 1'8Ci?h('J_: I d'.,H11(j;;; eDrn H. refcrirJ8 fjr�
h fl6,gUÍDte círC�!B.r .tel�gI'i.d!j- �Gd p:l!"� e BqUÜ'Í?Ü!, (.u jn�

I (la G!J 5tH'. PfNHje�He Oa Co-! !,lrUWEt 05 varF.jJ.z:t3S dessa
I mh;;:.:i'ir: Eg!nduel (];! Preçe8: i pniç'l c.ilm de u3atizarem' a
i <:;\ firma S. A. LHiuS1Xi<i t�

I
CU'!'ij'l"a. AgUardo noticies e.

'Ci':'H:!!"'cio CO,De.uldia, Ori','0';. r�i5peitn. Saufleçõ;:G - Leober-
fariohfl de (ng'J ao pr,:ço iL: �iJ L,::al»

_._--_.. �-�-�� .... - .. �-.�._"._---_.--�.. _. __ . -_ ...._-,;;...,_ ��"._�._. � --_....

\�=���-�,=,<:rr'�=��'.=-�"'"=�:==:'''.-::=':==����
,

!I� Q seu �t'!-;.�Whij�i e�5Ui 'f �hándo?
II Leve -� :hrJ!1l te ,d h:l\ �'��. i.tilr){.'� à':&1te �iaComhal� a tOSi'le, ao bl'on-

·quite e 08 re�triados O I �,,;:�'t.•.
'

� 8'1", �n frH'�noiit:im]c� � 't� ����IiI�
Xarope São João é

efíChz,1no tratatüento das afeçõ " e seiá :1:i:m!.� ''1f:'';:' aÕft1f1ido
fqufpbH'.i€Uífi liA''i'(l'!.;; ,.", I,;r!' r,'. cc, i:.':l, ;f,! ('H

gripais e das 'Vias. respira· I 101'1IlJ.th e (q,>� ; � -, s ;.. , �"�U"

ItOriAS. O Xarope São Joã') !solta o catarro e faz '3Xpcc· I Aa�Jinedâ !'�<:.;j, :;_ ,:�i,Th{;C'! ·�O
.

torar facill;ll�cte, I "" .• 4 -_ .."".,="""'....".""'���___

,,,
..

i.:le"'·"·'.ç·Or-.>lf'l,
'

�
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Is C a OI li ii S Econoloíeas e .. aI

construção: da C a S ii Propri�l
R jj - o alual Ccng' e�to I sivamente aes .ex-comb;>.fenles

das Ca ixas j'konmrJicas ftt1 rilis da fER. funciõnáriGs ft:derais ('u

aprovou orna in.te,ressente tese· dkiais e p�aç:as das fo.tças a' �
do sr' p..§çídes Vldlgal para que mad3s braslklras e m'lglstr8d,J,�,
aque'es eslabdecir'1enH.H� prórrío' 3) ao casado

.' o� viuva COpl 11-

vama construção de casas P á·llha. send·' atendidos' preclpua
prías, observaélas as spguintes 'mante os que. tiverem [Ílaiar liu-

;]lteÍei encias: t) ao brasileiro' oi! mero de filhos;' 4) aos caSOS de
: '��tr.ªugeiros cem mais de i O constrUÇão e. depois. aos de

"ano"S,àe residencía no país; 2) aqUlslçaOj e sómente ·.a seguir
\�os funcionários das Caixas deiibr:ração·

'

E'\coflOmic1s ..federais

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "LUCROS E pERDAS"
-----. --- em 30 de junho de 194' -------

Saldos do exercido antericr :
Lucros suspensos 1 203.°36,00
Fundo devo duvidosos 323 8 lO,OO

Relatorio da Diretoria

Em cumprimento ao que dispõe a 'lei das Sociedades
Anonimas, ternos o prazer de apresentar-vos o resultado do!' ne

gocios realizados durante o ano social, terminado a 3'1 de junho
p, p., constante do Balanço Geral e da conta de ,.Lur.roio e per

dli.B, devidamente aprovldos pelo Conselho Fiscal, conf.irrne o Pa
recer que abaixo publicamos,

.' Como nos exercicics passados, o resultade alcançado,
comopode's verificar, foi satisfatorio, e esperamos, pois, que se

jà!i� aprovados o referido balanço e demais contas referentes ao

exercido findo. Colocamn-nos ao inteiro dispor dos snrs: ado,
nistas, para quaisquer outros esclarecimentos que, por ventura,
vénb�m a .nescessitar para a SUí.. deviria orientação.

.

Dlu:nenau, 10 de julho de 1947'

dirêtores;
Félix Her:ng - ViCtor Herir z
Walter. Wereer _' �Ilgo Hering

Senhores aciónistas :

Os

BA L'A N.Ç J
em . 3°

ATIVO
Imobilízàdo

"

Terrénos e construções
.

Vila'OperAria
'.,

Reflorestamento

Estàvel
.

. .: Máquinas e Instalações Elétricas
Moveis, Utensilios e Ferramentas
Vé!culos. Semov. é Icst, 'e Iuc;

. Di�i?9:Ili:vel
.

..

Calxa 8 Bancos
Qea1izáv�La curto e !ongd prazo

.

Duplicatas a receber
Cóútas correntes - garantidas

.

Contis correntes � simples'
Pdrtieipações

'.

Qbrig�ções de Guerra
.

;':p.'Jices Municipais
Matéria. prima,

,'. Merc, em vias de fabricações
.

Mete pronta: Fábrica .....

Sec: Vendis

Faço s a b e r que pretendem
casar-se' Albert!") Georp e Au
rea Hostin, Ele natural deste
Estado, nascido no dia 15 de

junho' de 19 I 9. solt 'iro, oleiro.
domiciliado e residente em Eor,
taleza, neste Distrito, ftlho legi
timo de Fritz Georg e de sua

mulhr r Olga Oeorg. 'Ela, natu
ral deste Estado, nascida no

dia I. de novembro de 192Q,
solteira. 0(; profissão donestica,
domiciliada e residente em For-

... taleza, neste Distr.to, filha de

1.a e 2.3 Coletorias federais de Blumenau Anna Hostiu.

I
Apresentaram os documentos

Aviso aos Alfaiates e Modistas e�igido�./elo artigo 180 d.;> co-
d.go 0"11, sob ns. 1, 2, o e 4 .

Os Coletores das r.a e 2.<1. Coletorias das Re-vdas Federais Si alqucm tiver conhecimento de.
de 81urnena!.l avisam aos Alf-iares e Modistas que, de ccnformi-· existir algum impedimento legal

--�-------- dade com a Cirrutar n 57, ro1e 22 de Maio do corrente ano, do acuse-o para os fins de direito
sr. Diretor das Ren-Ias Internas do Tesouro Nacional, estão obri- E, para constar e chegar ao co�

gados a pagar a patente de Registro ptevist:J no art. 17 do de- nhecimento de todos, lavro o

creta-lei 74°4. ce 22 3 945. mesmo que 11lo mantenham estoq"'e 1 presente para ser afixado no !ll
de tecidos e,ape�as �s rec.,bam de S�U5 clientes, fican'jo marca- J ga� do costume e publicado pe
do o prazo de Oito dias para que s('Ja efet�ado o pagamento du la lmprensa<
imposto devido, sob as penas da lei. Blumenau. 31 de 7 de 1947.

29591.000,00 Artur Bona, Coletor da 2.a Coletoria Feder,,1

I �_�.:lio Teiv€s, respondendo pela I.a Coletoria Federal.

Lucro bruto
Renda de titules

Alugueis e outras receitas
Juros bancários e outros

Div Desp.Iabr, com, venda e outras
Ord, sal. Grat, e Percentagens
Donativos t'; caridade
Contr. p. fundos Prev, Social
Impostos diversos

Segures c. fogo e ac. trabalho
Fund, Herrnaun Hering

Fun Jos: -

Deprec, Maq. Iust, Eletr,
Instar. Obsoletcs
Devedor. s duvidosos

23·S·?O 433.7C
li'1.262.10
28644450
98577,70

3963.975,20
9,562 24°.70

1 12.°45,9')
47 J .562.7°

2.240.37;1.00
248.°91.40
237,61.)0,00

7°0.000.00
23°000,00
695.000,00
396.0)0,00Reserva legal

7 'Reserva Espe�ial'
sido lucr. susp- exerr , anter.
dotação deste cx ercicio

Divi..endos

de j U 11 h o de 194
1.203,036,00
2773639.10
2.700.00(1,' ln

47I4996,80
600.000,00
156.882;10 5-47 [,878,90 mnmenau,

r-w,
30 de junho de 1947.

FE,_IX HER!NG Diret r
VICTOR HERIl.'\G Diretor
WALTER WERNER Diretor
INGO BERING Diretor
B. KOSCHEI Chefe da
coutabibidace Dpl. Reg. DEC 18042

7·122,204,9fJ
259°00,00
131•000,0.") 7.5 I 2 • .2°4,9°

2493.26950

6.634,223,10
362400.00
8304<,650

1.890,000,00

FISCAL

o Balanço e Conta de •.Lucros e Perdas", bem como livros e

contas correspondentes, da Iudustrla Textil Companhia Bering e

referentes ao exercício findo, se encontram na mais perfeita or

-Iem e concordancia, expressando a situação real da firma,. pelo
-:jue. o Conselho Fiscal àbaixo assinado, e de parec;er que os

mesmos. bem corno ° Relatado e demais atos da Diretoria. de
vem merecer inteira aprovação da Assembléia Geral Ordinária.

17 828,626,00
que, para tal fim, será coavccada,

5°.000,00
3'85,,0,00

1.9°4 998,40
2553 t,8g60
320621,00
935 743 20

2.308.°44.20

Blurnenau, 5 de Julho de 19472559,8]8,00
39.487,60 2.609 .)65.6�� Asslna-io : VICTOR DEEKE

LEOPGLDO COLI;\)"
ALFREDO CAMPOS

519°00.00
120.000,00

3.803·7908{)
360.000,00
100.000,00

610,10

'-..:-.:...___ ---_-_ -_.--.--_.� PASSIVO

..

Tót",l do ativo Cr$

Não exígi��l
Capital em sções

..

' Fundo de Reserva Legal
'. Fundo de Reserva Espe'jal
Furdo ilevedúres r1u"idosos

F;lúlôo Deprec. Maq 1n13;;; Eletr,
F&ndo Instal_ Obsoletas

Exígivel a<.(:urtD e longo prazo
.. DupliC<itas a pa�ar

Contas T.. IJHentes

·Diversas ccntas
'<'*" Contas de Exerc. a.liqu;d.

Adtilinistr,. e Gratificações
Fund"lção Hoerm'l.on·Hering
Dividendos

: 0"0 "_.

De C�mpensação .

.

.

.··Credores por 'titulos depbsiü,dos
Caução da' Díretoria

..

Vâlores em c{,Í)rança
:VhlorEl� Hipotecários
V;;.lbi-es Arrend;..dns
):utidos fm1daçãi) H. Her:ng

18.ooc.ooo,OO
1,736000,00
4·!"4(\·000.00
695·0()O,OO

4.,,90,000,00
1,°3°.00000

37 [ ,86 I .5 I)

546.136,70
14".143.60
310131,20

.:! .0$'6 :J99 00

169·67·!JP
2;700 CHlO,OO

FELIX HER1NG
ViCTOR j-IERll\1G
\-VALTER WERNER
INGO BERING
B. KO�CHEL Cn(�fe da
contahilidade. DpI. reg. DEC 18042

Diretor
Diretor
Di('f'tor
Diretor

Edital
.,

Edital
Faço Sflber que pretendem ca Faço 8 a b e r <:jue pre!('onerr

S .r-se: P udolf Ewald e Eoni casar-se: Roddfc Rosenhrock f"

Lucas. Ele. natnraf de,;te Esta. Néisa MEria Mueller. Ele, natu
6324344,98 no. nascído no tiia 25 de ontll- ral de3te Estado, nallddu no di

bro rlç 19'9, solteiro, carPlntei-j3
de janeiro de 1927, solt'3iro

ro, domiciliaco e resic'ente €-n aju.�tadnr-mecanico,
.

domiciliado
�alto do Norte. neste Distrito e re"idente llésta cidade, fllH'
filho legitimo .rle August Ewald 'egitimo. de Ricardo Rosenbrok
e de élla mulher Linda Ewald' e de sua mulh:!r Felician<l Ro
Ela natural deste Estado, nas· -;enbrock. Ela, nattll"itl deste Es-

4993 400 9'-' cida no dia 26 de março de tajo, nascida no dia 27 de ja
I q 26. solteira, de profiss�s do- neirQ de 1925, solteira, de pro-

40.903.74580 mestica, dOrl.!çiliada e residente fissão dome�ticà, domiciliada. e

em Salto do Norte, nesie Dis- res d'!nte nésta cidade, fi:hl Je

tritn, fIlha legitima de Freymun- gitima de J.!rooimo Adão Mue!·
:,0 Luoas e de sua mulher Berta ler e de sua mulher 1Vlari,.
Lucas. Mu�ller,

Apresentaram os documenbz Apresentaram os documentos
;xigidos pelo artigo 180 do Co- exigidos pelo artigo 180 do Co�

digo Civil,' sob o no 1, 2 e 4. digo Civil, sob TIS. I, 2, 3 e 4,
Si alguem tiver conhecimento de Si alguem tiver conhecimento de
2xistir algum impedimento legal, existir algum impedimento legal,
{lcuse�o para os fins de direito, acuse-o para os· fins de direito.
E, para constar e chegar ao co·\ E, par<;l constar e chegar ao co

nhecimento de todos, lavro o nhecimento de todos, lavro o

presente para ser afixado no lu� presente para ser afixado no lu

gar do costume e publ:cado PQ� gar do costume e publicado pc:..
Ia imprensa. , .

la imprensa.
.

.

Blumenau, 1 ide 8 de 1947, Hiumeuau. 30 de ; de 19.fi
VitnrirK Braga Vitorino Rl'::Igii

Oficial do R�JistfO Civil \Ofi;�lal do Retstro CiviL

5190_0,00
I2,OOOO,úO

3893 190 8")

.360.000,00
100.000,00

6 H) I ()

Bldmeriau, 30 de junb6 de 1947,

Total ào passi\'o Cr$

·A. O V' Õ "O A DOS:
.

Dr Max Tavarés d'lmaral
Dr. Arthur Balsini

,

\
L .. _ ...

De pessoas têm usado Cr).ID
bom r�sultCidQ o po pulcrr

d€!:çW'o:tivo
.

Elixi-r
Jl sfilis ataca' íotlo CI

organismo
O flgado. () Baço, o COfUçl1n
li Estômago. os Pulmões, � li
Pele Produz !J(l' es nos Ossos,
Relll_l1!.lismo. Cegueira, Que.
d'i <lo Oab-l« Anemía, \! Ahor
tso. Consulte o médico e tome
o jJ I) P I) I fi r depurativo

E I i X i r
tnorensívo no organismo ,,\_
gruduvel como uni lleõr. Ap"o
'lado como auxiliar no tra
tam c-nto da Bifil.i.s e Reumd
mctiezno dr mesma origem.
pelo D. N. ti. P .• sob ,} IH. :?Il,
de lHtS.

Editai

Vitorino Bra ga
Oficlal do Registro Civil.

Edital
Façn saber que perante o Sr.

Oficial do Registri) Civill�a Sé.
de da Corndr:;a i1e Rrusqu<"', lu
hilitam se para. casar:

J"ão Malleel Peixer.e Dilma
Thorl,az,ui. Ele, C(I'l1 27 'l110:3

de :dade. solteiro op�rario. bra
�i!eiro domiciliaria e residente
r;f�;�a �id:-llif'. filhn If'gitimo de
Manoel Carlos Peixpr c de sua

rnulh�r Dovalin� Adc'ajde Var
�tas Ela, com 20 ;111 's de idi'
'e. br ••sdeird, solteira, operarIa.
rlomiciliar'la f" residente em l.!i·D:1-
que, filh.. kgitir:.1a d� Faü10
Thum'!7.nni e de SUl mulher
Emjli,� Piva.

Apresentaram os documcntos
exigidos pelo artigo 180 do Co
digo Civil, sob o nO 1, 2 e 4.
Si Cllguem tiver conhecimento de
existir algum impedimento legal,
a<:use-o para os fins de direito.
E, pora constar e chegar ·ao co

nhecimento de todos, ·lavro o

preient€ para ser afixado no 11,
gat do costume e publieado .pe�
la imprensa.
Blutnenau, 3 I de ? ·.1e J(}J7,

Vitorirln 13rflga ,: ..

Oficial do r tEime C\u

-.- . /::"

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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'Industriá lextUCompanhlaHering ..Blumenau

• ,'_,·if.' ",

São eonv.dadoa. es senhores acionistas
Compauhja, pªra a aH�e�h:é\a geral (II dinád'4. Ú
zar-se no'dra i6. de �g()�to do c')�nmte aOlJ,... na séd.e
social, li rua Jffodano .Peíxoto nr: 1990 lledta cidade,
as 14 horaa; afiai de de1tberarem sobre a 80gU nte:

fiRO E' M 1J O O J A

s l-;Exame, discnssao e aprovação do ralator io dlJ
�'díretúria, Báianç0 Gei'al. cout s de ,.Lq,W09 e Pêl'dai"
e Parecer do' Coneelh.., lTlsca!:

2-Ell3içãô da Diretoria pili'a o triénio dr 1947 a

1950;i
3-Eleição do Conselho Cousultivó para o mesmo

trienío;
.

4-EleiçãlJ do Caos, Físcal para o exoruioro cor r.;
5;..;..Outioa assuntos de ínteressse da Compauha.

Blunrenau, 31 de julho de 1947�
FliJLIX WERNER _2 d retor

Sociedade Beneficiadora de
adeiras L1da.

Te!efone' 1248 � Rua 7de· Setembro

fornecedores. d�. Madeiras em Geral

Forro Poulista, Encanüoneiras de Qualque1' Espécie
. .

Alinliafliento, ele. etc.'

Sshado; ás 8 horas
Fiyó Emerson e Z,ú�hl)l'y' 5Ci,·tt em

.
. -:

'

.....•... (!.)r.$iQªI .:

de Perigo .'

d..
·

...'.: Um homêm QüsfidoenconHü' uma mulher fnt,.}.: e B."U amor

�.'. tra.'nslorm'l,;se n'uma· agonio::. de. tormealOs. Super-produçãO
y d�, V\T,;rner Bi'Oi�.

Ac(>�p. CClIIlPI. Nl:lcLOnal -:-: Sh?rt· bmelic,wo e Metro-Jejuai
Dümingo, áS:2 li r9'3

.

Mfcllae.l Oshe:�, Anne Sbi'rliy .. � Osn Duryea em

O HOmerH Fenomr··nal
um lindo r'�m'·)llcP. Musicas que vã. I. ficar nos Ibblo(; de to
di18. Um «c ,1',(» só de estrelas,. valorlslilldo umá hisl0"ia d(>
Et'7e'nturas. - Acomp CfJmpl. naciooal e Paramuuat-Jort::r,l.

Pl1Jién 3,00 e :::,00 - .BaIona 2,('10 e l,{i,) ,

.

lJ "ming í. ás'4.30 e 8hf,I'.iB
SupeT�maxima pr�j\ÍU?�'l. t'ulM8Í'1, LlilOíl pm cinco

inas: }t.uVHt10 por todos Oe. criHcos e cümpletll; ente
FeDk ne outl08 filmes

A ultima Porta
Gree'l' GHS0U dlsse : -:- «E' .;) m'elhcl' flime qUer fité hoj'
vi.». �. «O Cruzp.írü» escl',\Ve: «Eis o q:lle 1'1? pode nham8f
8PID BI'.sItação um graode filme. Procure não p<jrde.Jo de

I.

ináneir.8
..

�

IgU.ffi.··. h.)}.·."�...pe rc.Ut.f> p(.�r�hJ
..

d!<8 elogia. r�a e
.
óvsta DSS

nuvens. O nle. e qu" foi tlI'i1do d8 �'e,dHI8de.
Acump. CompLNaci(Joai c- sbort e f",'x JOrD.1l1

Plaíétl 4,00 e 3.00, BlÜc&(j 3,00 e 2.00, A' noite: Platéa num. 5,00

!rlio
diff-

,

,: .,_.� . :,.'

-= :......�

o�u
-

-1
neço..�--- --�

----

VENDE-SE
DOIS Divans,

completamente novos á razão de
4�o co cruzeiros cada.
'Rua 15 de novembro. I 130

(defronte ao Teat. o Carlos Go
mes)

Vende ..se
Otimo terreno situado na

vila ue Perímbó, contendo a

ares de duzentos mil mes.z
junto a ums Iunte de agua
mineral.

Cornspondentcs em Blumeaau Informaçõea com o propríe-
(ia. Comercial Laczynskí Lida. tarío Henrique Saehtleben,

����':N.l§�������������m��� RIo do Sul ou Hermsu Sa-
'-Av A/ R'P '7''<.,.?, '�' M LI# 7)" eh 'it bem' Blumenau:'v�.eMu;;r ./�:J- DENTRO DO �ec;;�I3'P;'-", ·fV_;;-

PEI..A ot!teIJ!f&... S'L?àéd.a:d� & '6'ar�if.a:!3.:x.a..ç.ã.�"

o anwncio é a alma do

�mortiz9ºãO do mez de
tifl Julho de 1947
�\�

CAPlTAL DUPLO .

I. SEGUNDO
l' TERCEIRO
f QUA.RT.O .

l QUINTO .

o Doutor Oscar Leitão, Juiz de Direito da Comarca
de Btumenau, Estado de Santa Oatarrsa, na fórma da lei
etc.;

.": E"· � .'.f d'
"

•
':,' .;.'

S· Ih M' St .. b I 11 FAZ S& bel.' a tortos que êste edital virem ou do mesmo

''1 SaeCWíHtª. e. ·03 o. arCa ilI t I uotlcta tiveretn que no cartorto (10 '2' Oficio de Or lão», Au

.;;,;,-;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;_;;;.;;;;;;o;;;;__�;;;;;;;;;;;o.;;;:_;;;;;.;;;;;,;�;;;-__;;-;;;;-;;;;:;;;__;;;;;;;_ se Il te s, Re 8 id Uos f' Pr (i vedor Ia; se es fá pro ceS8 fi fido o a rr« l

lamento do s bens oí'lÍxádos por falecimento de PAULlN A
MARIA WERPLOTZ, e tendo o arrolante dl'lclarado fichar
se Ióra ÓR Cnm8.fca. rt>t;irienle tl!i Capital Fdderal, o her
delro HELMUT TEICHEHT, menor púbere, Iüh I do fale
eido Curt Atwtn Teiche rt, que era casadu com a heruetra
Cecilia Teichert, cita <' chama o para, DO pr8Z0 de ciuc.

(5) dlas, lindo o deste edítet. vir raJ81", esslsridn dlc'

quem de <1irf'ito, -sr.bre as declarações d.. urrclenre e des

crlção e VBloi"€'" dódos la06 bens e ticompfwhllt Ii todos Pi·

den,áis Rios � lêrmos do pr' ceSRn ate partilha e BPotenç I

final, í:kb BS [:enas da. leI. E parti que fi todos chegue (1

cúnhecimelltn da prestH,t'J rwticÍn. mandou passar o pre
sente edita! quP será IJfixadn no jogftf GO C::is!ume 4> publi
cado p�la imprensa loctll e no "Diariü Oficial do EB.at'Í(1«.
na fórm; ii", iei DHil e p'ii's',do ne@{a cÍl1ade de Blume
nhU, IW8 �2 \18 Juinu de i9n. EU.'J0"éTavtH€'s da Nóbrl:'gli.
E8C!'ivao, I) 1:ir!bscrevi. Blurm�tlHu, 22 <]e Julho d8 1947 (:131;.)
Oscar Leitão ..Juiz de DíreilO. Unutiliz!!Qa uma ü8tumplltlb
eBtadual dB Cr $ 2,on, m!:lis Cr)!; 1.00 dH. Taxa de Sl}úde).
"Confere com t) origina! afixa'lo no logar do cfístume. Dou
fé. BlumeofH). �2 de Julh.1 d·.' 1947, O Esefivãu: JOSé TUIlB
res da Nóbrfgti

•.Organizaçã.o ,8rando ��UDica"j)
.... "llbsolulameate Unica" em Jo�o o IhasU
J)evIdamente regiE'tmua 'Sub DO. ó48 eui ,PiS

Para u estudo facil da
'contabiliJaJe por corres

pondencia, e.om 4 livros
que-eüsÍlIRln' COlllü.·se eu

.stivesse ao lal1Cl dó alu
llG•.Ficara' 1mbilitadoenr
Escrituração mercllntil,
Calculos •. por! uguês,_ Di-

.
'.' '" ..... ..,. ....

. reito come! eial, COlTteS-
poüde:>;lcla,Datilografia. Qa1ignifia e pratica de Escritaüo, llOje tão

l!e�ess�ria. Nit? éluvide. ti S'ell.P01:VU·. MOÇOil,
.

moças apruveitem ('sta
nmca oport;Ullldade_ .peçQlIJ::prospectGs para 'este pequeno emso 'lue
farão enl 4. uI.l6.ltleses. R(jceJ;lel'iio llln certifie>ldo de especiahst.:., em

.

contabilil1a!ie; i!'tq· é cÓIlBiderad,o nos Baneos; cnmereio e Í!1I1nstria.
'

.. R'lcrevnhoje ao:prot Brnllt1o;-.Caij,:ll. Post1Í.l1d'íi- �ã(,' Paulo: o
.' mais conhecidü que eJi"í�a, ?e\1l. desde HllO: hRbiJitoll ;:jPTações. de alu-
nos: sertum'jos, ope,!,arilJs; �E' milhllref:l! com ills�,ni\,ãl) rlldimenta�.
'. O CU1'SO se1.(l· Hvro�.ft�c�jS)3 a4; alcimce de toJos nada vale... e se
n,âo sã.o da mutéria llii<:i, ad,i:,i.ntà' '.' '.

.

,..... II. �I�•.. ,. Junte e�"e�()p".·s�Ià��o.e digtl ollde leu. ist.o.

·d. ·�:S···::·:·······:;· m··&.·�,:.·.'�I·e:r 1.1, o' ..'. ÚiJ1fJl'�' .

: '�S�m�"Hes
. de. hortaliças e flnres I

�����: II :!�!!t�s�����s!���:!�: '3,6 .l.:" �': �:-.�.: :.=:_;. '

.. �'-,

.. �: ,". :: ...��-

:s. Age?:,,�a para os Estados do Para..'1á ê Santa Catarina

Rua 15 de Novembro n, 622 - CURITIBA

( i'o '"

Juizo oe Direito oa Comarca de BluIDeuan
EDI1'AI DE CI'l'AçAO DE HERDEIRA

Com o prazo de trtinta (301 dias

o �

��.���H�:<'Çl�:::�,�,�f-:,\t1���t;it:i:��ç��:·:�:;;_�1i:;i�}l?J:):�:::�:��::-��'��;?:F:;/.-:·.�0'-':;:f.;;:-:.��-;�t:-:.�;_::�õt?"1

tori
TRAVE.SSA 4 DE FEVEREIRO

Defroote ao Hotel Vitória - Centro da Cidade

E S P E C I A L I D-A O E S

Chocolates e Caramelos finos
das melhores marcas

em 9 e r a I
nacionais e estrangeiras e art::;os cem �eneres

PRO' URA-SE
uma Caminhonete, em bom

estado de conservação.
Informações: - Telefone 1335

PROCURA SE
Brm urgencía 1 lustrador e
CD li rcinf'iros. na marcenaria.
emiti;) Küok.

.

Rua João Pessoa U' l34 (Velha)

RECOMENDA-SE uma -cos
tureíra para Senhoras e taro
bem risca-se toalhas etc...
etc...
Na rua 7 tje Setembro n. 17

Mathilde Krge),

VFNDE-SE
Uma casa de materíaí si

tuaca Da G» reis.
lnbrm..,ções nesta redação.

VENDE-SE
Um chão de casa na esqul

na das Ruas Amadeu Luz e 7
de Setembro .Mais um terreno
aa Rua 7 de Setembro.
fnformaçõe,s Amadeu Luz 36

PROPRIEDADE
Vende-se uma, constante. de

casa de madeira, nova. e terre.
no. mediGdo 36x300, com horta,
ranchos e agua d? La. Boa ins
talação de luz eletnca. Tratar
com o proprietario, sr. Gúst<;lVO
�osenbrock. rua da Gloriii,' Gar
CIa..

VENDE-SE
uma limousine Chevrolet 34 •. de
6 cilindros. 4 portas, cor cinza,
com amortecedores a oleo nas

4 rodas e com 6 pneus, por pre
ço de ocasiào. - Tr;,.tar na' rua
Mato Grosso n. 5.

.

Avó! e! f�lh, ! I
I
Todas devem lfS3r

i Fluxo- 8Bdabna
I (Ou Regulador Vieira)
I A Mulher Evitará Dôrés
.o.livia As Cólicas Uteirnas
Emprega-se com vantagem
para combater as irregula
ridades dos funções periódi

cas das senhoras
E Calmante e regulador

dessas funções

flUXO-SEDATINA
pela sua ct?mprovada eficá
cia é muito receitada. Deve

.

ser usada cam confiaoço

l f'
fLUXO-SfDATINA,

t nCíl nt( a-se em tOda gRIte
Lie. D.N,s.P. n' 67 de .i91G

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



Avisamos aos nossos leitores que
.

estão sende

,r-
.. -."- -.

�

it I

- não

(orilerdo de 'Bar e Restaurante 'SIA.
A, v. i s o

Acham-se á disposição d03 srs acionsta s, na sé.Ie sooial, á

rua B�)m Retiro n 2 (Edifício i\:iut\l:i). nesta cidade, todos os

docurnentos a que IH" refere O' art. 99. do fl,>"reto'lel 2 617, (·lp

26 de setern bro de 19V\ relativos ao bl!anç') do ano de

19'46-47, encerrado em 3') de tm!'!P cr. ano.

Assembleia Gf'ral Oi !;n<lrla

rigsçãn.
Enfim, Blumenau, esta joía das

"

d' efh d.! l111V�
CtC;" es catar inen ses, parece se .

�\'1ç:\!iltrar graveuieute Ui Ierrna,
e (J ma! que j<i pro luz iu cha

gas mdcleveis continua seu ci
elo perr.icicsc. �::;--oduúndo-:h;.'!
dia ó. ii;}, n 'jt..�i!S r:>cltrizas.

CO,lipl(;�':ll1dG, Ou melhor,' a-

São ccnvidrdos os srs. acionistas a c .rnparecerem á Assert1-

bleia Geral Ordinaria, a realizar-se no d�a 29 de é!go::t(� .d� i-?-i 7
ás 16 hs. na sé de social, á rua I:;tJ�d I'�L{\.1 11 .. 2 �.c..J�fl('íO ..�Ju"

tua) ,em Blumeuau narn rlf'líber:ticrn sobre �', :.wg';intc. , ,

Ordem .Io Db .

I _ ApH'SF'l,t�Ç::ll�, oisc ussã. e aprov?çã·1 ,jo S"lallç':l Ge

ral, R�latotio da Din:t"';'l e p,trccer do Consr-iho Fiscal, tudo re

erelltp ao r-xcrrici. findo ffll :F de junh. de 19,1,.

z .
�jrf'fl1' ..-h�n,;,. nto f:e V:l,�''''i na. Diretoria.

Ele:c,1n ·in Cr.'!"Isdh.; fisco! para o ano de 1947 48.
.

.

,

Assuntos diversos,

8[unH nau, 20 de Tulh» d,.� I (j-t í-

fr<;!dcricu II<·r.�chke.
Diretor-Superintenõent�. '

, ---_._�----�--,...�_ ......---_._�-� ---

3

Despedi a
Cabelos

(J rande ele
S�nai de veíhíee

A Loção E-rilhante faz voltai

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

pouso tempo. Não é tinturnaNão
i mancha e não suja. O seu use

é limpo, facil, e «grafbvel.
A Loção Brtihante exingue as

caspas, o putrido, a seborrhéae
todas as afecções parasitarias do
l âlYelo. assim carno combate, a
calvice, . revitatizando as raizes

oapiteres Foi aprovaria pelo De
oarramsntc Nacional de Saudl.:
Pública,

i'

�,,_.

\

em ii rua 15 ele Novemú:;;l, 1226

(ao 1..do da CASA R,e..D10 PilOl)

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


