
A DESCULPA �G PSD
Ainda' o (aso dos bustos, do "dr. Vitor' Konder ,',

«Diarlo da Tarôé»; comentando a ati- O então Presidente da República Dr. Was-
tude da bonéada do PSD a respeito da reposi- .,
ção dos' bustos de Vítor Konder, escreve:

«Em mórbida' e :revoltante demenstração:
do poderio numérico" alem da :regeição sistema

tica de todas as em�das origii�arias da banca
da udenista,' os constituintes pessedlstas chega-
ram ao cúmulo de alienar a sua característica

de representantes do' Povo Catarinense.
,Isto ficou perfeitamente patenteado na vo

e .tação da emenda destinada a i!?pOr nos primi
.tívos lOCaIS os bustos do saudoso estadista Dr.
"Victor Konder e da 'placa comemorativa do en

.: contro eutre !) futuro Mtoistw da Viação e

,

,

Desistiu da candidaturn

I

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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";S€mpre melhor" - eis ó lema a que obe-
.

derem os t'�(;ni'�OS da Gillctte, Gillette
TEC'R .reune, asstm, inl.Jvu,)')e" e�ctr",Ol·.ii

nárías.. graças 6:,,;:. '.ltl:ds é Q :'l) ..jl:, l!e,J�it0
e econõmíco aPf· .otno .j_.{.! b;:;l·�.�b.r.

C01TI o l�etl;e�.Trr!CfIr não h:} pec1':!f� CJ;j'��:':�'!"_�"tes no (!as;�) �e' ·!��l� gesto r-.. '-f\.l".�CO ••. _l' __
....

anti-clcc")}t.'5aút.tóS :�:,al�a�!ten."1 S,.;.g.Ul·�Ill.:a!

Corr... ("}lit!tte TE.f=fI,.o barbear C m'�i", SU�Vê.

graças i!',burra-d stc��sord de qu� f: tJU}vjfj.()!

Goro Gill'C!tte. TEC �{� não !";,3 a.::-úalulc; de

espull""la , . . ��b��rrlu·a:.; a�rlp1;;..s pt:i"rD.itetn
uma Ilmpeza . f.it"(.il é I�1pidt: 1

CornGftlette TECI'::. 0_ b,ll'b""I' Ó mais per

Íioito e econórníc o, porque êste novo apa

telho roi de�eii,h3Jâ e::ip.--:cLuln-:!ente p':'ll"a as
-

_lãmina3 Gm,;tte A?u:, q'.l'-' custem pvu-:a

porque d·utam muito!

,.,Adquir� l:lQj� mesmo, o seu Gillette 'l'Et;H I
.

\

lr-

� '",

.;�

�. '

®

4 importantes vantagens dêste
novo e aperfeiçoado aparelho 1

Oude concedi! fi stU.':··
.' . RACIO?!? .•...........

, Na!urHlmpntp <õ :n" _nfí<:lrta
'.

"'f(YN K'E'
.'

\.

Instruções 1=oro um

borbeor mais p8r�Biio
l- Lave o rl)�,t:)l, d�. prerercn
cíc, cora água morna, 2 - -(íse

.

urn bom sabão de barba; ..
e$-o

pahc abl.l!l::i·:ifl.,tB espurna -

rneo c.un:n:>J·:- !)3ru. urna barba

bf.m.l ldt.u. � - O.;. ao apare..

.

Ul't êr . .neltnação -in c
í

c a d a.

4 - rv'lane,ie c epa:rt':1!:3 era

senncio dlngoEal. como t!l
dres, a .figur,� sem prCS&:L "}

exoessíva contra a f�c -,

TEca l!30 .cícíxa acurm:

lar espuma; basta coloct-

Para mr.i1:l" ccmíôr:o e eecno

nua CG bar!;earJo U2e· sempre

Oillette T li: C fi com as legí
timas tâminas--Gillette Azul.

o APARELHO DE BARBEA'R

Jtc N!CAMHHE PERFEITO

II
��. ,"iço depl'írrieir'a

.or'dem

Manu_lião
N' 27

;.��
tNTER-AME:ri:, cs..NA�"'"",.-';;""",__",,,"'-""' ''''-''_'''''''''''''''''''''''''=''''''''''''''__-'''''''...._=__.,_..,�....""=�·.�1';aoo<- .........._.....-==;r.....""..__,...· ni" _.....

."-1'"

�il�AlORIO DE ANALISES ;ELLI 1\1 GER��_:- ..��
,

fi
-'

...� I-f�� ........:... ,

..... � .;.R�u.�. 15. rQ NG.�e-nb. 588
,EX,1\lM;ES ,J;}E URll'\A: sunpl"f (:I\ssucar e albaminn] de &t<,]iUlf;lut<.>, (iüalitativo completo com dosagem

�eJ.e.(<;.8- ���"', �dth, n!'Ír(t. uré« etc.1 EXAMES DE FEZES: completo, pesquiza de amebas, flage1,1't'�Y:;
:,".:�v..o!l.)�:,.Vef.!llOji! '�le_tolÍll�, d-8 f'.!lritjllscJmellto) digestão: carne, Yf'geti\i>l; 1'1'f".Jniza� de pnz, sangue oculto etc.·

,

lix'.(ü· D,E' SANGUE:.. MALARIA-:aPf'squiza ti'! !I�'\l .•atozourio d", LaV"l"lll, fotmas agudus e ero ni

I.<>mi. b;t}ES..{l!Il.fU'.,ú; l:&'<;ãç dE' 'Ka\'ll, liiine. :Mf'iu,tktl ('tc., '1'1[1); rear;:ãf> de Vid9.1. Pi)""l!orn De: �licose, acido ur}
.oQ heIDjJglobin',. Contagem i]E' gl"hu](liJ veimelhoe !, hrsucos, rOI!1;ula Ltu:,'""íl;aóa. IIetn<>gl'aúm de Shilíng. T"1ll
'[Xl' de. éo'a?Jlra!.'�o .; Ill.l 8!lllgria. CUI""O\ g;v�emi()a, EXAME DE :;EÇR EÇÀ<J: P ..squiza cll;;! gerUJf>ul.' 1001:0,'
.eBl>.e.t�);)Jz;r}de.t. ete•• trichotllO!Jfi,; "atinais, etc, EXAME DE ESCARRO: PE>squiza de ba"ilo de Koch '

�ií$T9� g�1;Drt�llS., �D"umccoeos ·stc, EXAME DO LIQUIDO CERE!')R('):-ESPINH J\ L: Exame eitoí"u

�tiO.8{l9.pj�. real$io iii! .Kahn, Pano)', Nouue Appelt, etc, EXAivl.E DO MUCO NASAL: 'pusquíll<i de hál'
1-0.11 al'c(,)ti-l e acido:.; re�j8t�Jlt""f (Hl1éJf<en) etc, EX,\ME DE SUCO Gt,-STRICO: Exame e<Í'.lIlpleto, Uns,g,jl!,
lLe acj::á-� .11}ti�o, aeid,z ljV1'''' e (�o�nt·iuud" "UI lI'.J(_· P""'-IUü�,,� de SIV1;!;Ule ncnito, piocItos, hemá,'eas. EX'

,

DE UL�E-R,;:\,; ljlrauür�I'OScop�" emcam)'o e!S�ul'Ll: P"s'luiza de e;;pil'ochetas 'ü'epunema Palida (siHL::!).
o- bo.®T:ál(JriiJ ,�p rU;tlÜlsfUlaGn jHlr(J fllzer cultura de quaqUf'''' germeu e auto lJiJ{!ilJi,�

'. A pf:1Íidü rios SJS. Médicos f.lZem(l:! cnlh.. la, d.� inalllial á domicilio
-

/I(;t'nécemos larnil20s e r/!ci'!Jiel1!e8f}r-tJ!. nlonu"n(e

& elA.
Fone. 1901 .. Biumenau

AZEITE
NOZES

..�""'-�-__"""_""'-"'-'_.�--.- ._.__._---- -- _--------_----�---

II Exportadora de Madeiras S. �.
EiÊWl"��*;,W%1ttfM I. Stock permanenfe .. de�

fRACOS e

ANÊMiCOS'.

rÔME,.\v\ .

ViiI ftens,ota41'
"8I�RA"

T6nicQ

»BERTOLLI"
MOSCADA

".

....

:" .'. .
...�.: L�

.

.

Oomunica ao povo catari.:tf!:1�e. qne com o fim le àUr$.�\l':at
o nuin�ro. de>�uàs ('Álnstrl)çÔf s t}c'pubres e lúx.uqs,'.s,. e, da� �<co
nhecaC' d .$eú rióvo e's'egu-ro sist�ma de (9nst�uir tanto, P19� ad

mítíi$�r.a.çào como pOI cr.llltratG, <,bte fJ aI neste Estado; I ��nta
Cat�ritJ.a,�·,� que desôe já achl-:se � sua disp05iç��1. para> p'çP:�d(}s
de órçafuéntós de qU:llquer tipo de caslis e edlhc10S e.·�_alnm:m,·
p't'quena.s ca$as populares r1e

..
m;id�;ta.

_

contaudo tlr:.ü)G� �cpm '.

,pessoal especialIzado e tecn.íco parii retormas, ampt1aç90s,j !no�
. dernizaçÔ!és, tomlmeute dirigidos

•
p,;r capac�tados e cqnl!.�9!d9.s

engenlti;!iro�. qüe gárant�m um pérfeito e. :lCguto a.;abã�eJ;1�O "de
_

sua. tutu,l';! iesldend.à; .' '.

". .

'. .

v:
,

.. 'Paira ·toda: il.lfQnn3ção; provisorí. men te, r(JgaÍ7'.os,ao� :[Tl�eres:"
. <%&0;

q'�t��lt�;;�:';b�,n'��L��i:��:;p�l� ...

f. OOMNING � Timbó - Caixa postafl 10

T�lefone

BlUMENAU

Madeiras de construção em gerª,J,
Forros; Soalhos. �toJdu-r;as. etc;

'1337 .... .'.

'Santa' Oatarina'

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



Edital Edital
.

faça sober que prdendt m F, ço ! aber que pretetide� I: I' Editai
casar-se: Eurico ,Abreu da Silva sar-se; O landu de Oliv ira e fáÇO subüt que pr;:tendem

: e Hiltrud U .. ssler. Ele. natural Matilde da Silva. Ele ,. atu'al casar-se: Alfúns Bremer e Hed

(!rI' J<:i"tritn Federal. nascido w.
daste Estado, ';násdd,) no d,a wig Met2gu. Ele, n'ilural deste

dia 18 de fevereiro de 192J, $11-
17 de maio de }�24, <;. ltetro" !:stad(', nascido eo dia 2I} de

{{.iro, mecan;cd, d,)miciíl"do e
mode lador. domiciliada ele-i. novo m:'p df' 1922, s� It ir • for·

.

residt'nle n�sta ci 'a lê filbo 1('- dente em Garcia, neste Oi.:,t: i!(,. neir,), domic.l ado e residente

I:. gi!im') d� ,J, âo Abrl'u da Sítv: filho hgiiimo de Serafim de em Rio do t5t,!, filho legi ilT I

e· de sua mulher Eli:;abeih Wd-l Ohvdra e dó sua mulbdr Mal de tie1mnon !dremt:p e de 8U

;se Ab"cu. Eb,·na!ural deste Es' vína de Oiiveira .Ela, na!ural o'uilier Elsa Bremer. Elã' nalU .

.

E D I.T à D _,
...: .'..,

,

gfa(k, na;,élda �no dia 16 de s,.
I· :;te Estado. nascrd) no dia I! r< I deste E�tado,. nasdda

nO.1
.. .

.

. ...
c' ';

,.

. .

ff'rnhro de 19;:7. sdtf,ira,' dt d! (l'tubr_o de 19;2�, s �·e!r�. rlh � de dezen:bro de 10<:6, soj· O Ch€fe de [{rpartição, A'lj6�lídnrn frf:êXil ·�{t 32' B. C.
1�27. solt{'j;-a; de prdissâ<1 d:...- �e pl'dlSS�n domestica �1}mJlI- t"ln!;

.. �e profJ::.s:'ü( comeslica, ivi!,i8 !l(IS íatere8Shdt�s. 'i!{IH:'. a iú.�p{>ção I,e 8· li tE' dll ld .

. (
"

, . .rn,eslica.· dr\mid.liaí13 e .r�sidentf !Ilda. e �esl lt n!�. t m, t;Jarl.la'i nt!s- r!: mlclha�a e r�s..ldenti nésta. e'J(>ea do� aliBtRd'o� dtHt cr"ssps [i�: í 9�8 e 19í9;. r.eaiizir-st·�á

Desta ciJado, fl!h� legllima dI' teOht·n.fo. f.lha It'gl�.m'l d� Ji.- ddade, flloa It'glllma de Hei 032 B.\ .... fi plirílT do dLi J2 Ile sí?te'mbro.}1té f,día 27 do

f.l�;:_Jf1(:'Ísco Uc'ssiel' e ce sua mu �H da Sllv I e de sua {J;ulhef lmuth Mvtzgtr e de sua mu- mesmo mês.··
.. .•..

.

.. " ... '

' .... ;
. .; "

-.
. '.

lar r EI�:I U '.ssJer. O,t:iíh�'mina da Silva.
.

.

lher fdeda
.

�1etzger; �

.

.

Os alista_dos df!S elas!>; s. j,� itna que [·lb,mm 8 tnâpf�ão·
'

. .'�pre.:,entmam ,os. documentos ., .Aplesentara:,l, .

os documen�os .,}\prcscntmam., os documentJ., de sau-ie, sereir) muHndo, (!m 't I $� 2u;ov· (vintE' ,cfl.!i;eirôB},

e,�gldO� .relo artigo 180 do Co� ":Clgldo� .felo mtJgo 180 do Co� e�lgldo� _pelo artIgo 180 do Co� de 8oôrdo Ct.J!I1 \} 8rtigü 128 t1;'n L .. i d,)' Sí:'r'ViÇ(f Mi Unr. '

(l�go Cm!, �ob ns. 1, 2, 3 e 4. d�go Clvl., �ob ns. 1, .2, q e 4. d:90 OVll,. �ob ns. 1, .2,.3 e 4. (8.) JÔhQU!n1 AntouJn cte OH'it:'i'rl.t Silo Thhlgn
.

.

Si. �!guem nver conhecimento de SI. a�guern tive: con�eClmooto de Sl. a�guem tive: .con�lccmlento de 2' T,� ri. eh ele !h� R.A fi néxl't »'c, �2' B.C

eXlstlr algum impedimento legal eXIstir algum Impedimento· legal, eXistir algum Impedlmento legal,
aCLtse�o para os fins de direito acuse",o para os fins de direito. acuse-o. para os fins de· direito.

E, . para constar e che,!ar ao co� E, p�ra cons:tar' e chegar ao co- E, para constar e chegar ao -co

nhecimento de todos, lavro Q nheclmento de todos.. lavro o' nhedmento de. todos, lavro o

prQsente {ilafa ser afixado no ·Iu- presente para ser afixado no lu- presente para ser afixado no lu

gar do costume e publicado pe- gar do, costume e publicado 9€- gar do costume e publicado pe-

la imprensa. .

Ia· imprensa. ... la imprensa. .

'Blume_na�, I de 8 de f947. Blume��u,.2 de 8
.

de :1947 �lume,au 2 � 8 - 1947
, Vltanoo Braga .

. ,': ltormo ,Br�ga "

Victelino brng.

;Ofic1al do Re_g-istro Civil. OficIal do RegIstro CiVil. �e �tl'G Chdl

"

'Edital · {
.

.

Faço saber . que . pretendem I FaQ') saber que 'pre�enj m
casar-se: Paul Schwaz e Entes. I casar se; Oswaldo ,HETlnge" e

.

.

fine Seibt. Ele natural deste Es- Angola Catarina', fel*i. E!!!. na
.

tddÕ, néÍscido �ú dia 24 de no. turaí deste Estado, nascido: no

'vel11bro de Hh 2 solteiro lavra- dia 25 de fevereiro de 1,923;

dor, domicitÍadJ 'e reside�te em solteiro. lavrador. dcmícHiado e

Encanei Oomarca de Indaial, resident� �o '?gar: B��erifurl,
filho legilimo de .Josd Scwàrz neste Distrito•.cllhú lrglllmo de

e 'de sua mulher Josefina Helmuth . Her inger . e' de sua

R-chwilrz; b:la. natural deste Es- mulher Ma,ja Herlnzer. . Ela.

tado, nascida no dia 3 d�. ju- n�tu�al deste Estado, nascida.no
l�o de H1I6, soltei a. de pro- dia 1 d� a_bnl de 19�6. soHelr�.
fissão domestica. domiciliada e

de profissão domestica, domi
residente em Velha-Pequena. nes- ciliada e res�d, ,:te n�) Iuga: _'Ve
te Distrltu,

.

filha legitima de lha, n�sle Dls�rlt('l, hlh.a legttlma
Eduard Seibt e de sua mulher de ,Joan Gabriel felsk,;) de SUh

Anna Seibt.' mulher Catarina Maria Felski- VENDE-SE

Apresentarasr os documentos Apresentaram os documentos uma limousine Chevrolet 34," de

exigidos pelo artigo 180 do Co- exigidos pelo artigo 180 .fi') Co- 6 cilindros. 4· portas, cor Cinza.

dígo Civil. sr.b ns. I, 2. e. 4 digo Civil, sob o nO I. 2 e 4. com amortecedores a oleo nas

Si alguem tiver conhecimento de Si alquem tiver conhecimento de 4 rodas ecorn 6 pneus, por pre

existir algum impedimento legal, existir algum impedimento legal, ço de ocasião. - Tratar na rua

acuse-o para os fins dé, direito. acuse-o para os fins de direito. Mato Grosso n. 5·

'E, p�ra constar e chegar' ao co- E, p�ra clnstar e chegar ao co�,
nhecírnento de todos, lavra o nhocJnlentt de todos, lavro o

---.,..,---------

presente para ser afixado no lu- presente para ser afixado no Is

gal' do costume e publicado pe- gar do costume e publicado pe-
la imprensa. la imprensa.

Blumenau. 2.8.1947. Blumen3�� � de 8 ::1e 1�H7 .

.vUerio'() Brap
Vitorino Braga ,

Oflt.l1ai do R>egbt� C!vtl Oficial do Registro Civil

Edital
Faça saber que pretendem

casar-se: Zibart Goldacker t�No
ra Frltzke. Ele. natural deste
Estado. nascida no dia 27 de
novembro de 1925. solteiro, mo
torist», domiciliado e residente
em Itoapava Centrai. neste Dis
trito, filho legitimo de Guilher
me Goldacker e de sua mulher
Augusta Ooidacker. Elo, natu
ral deste Estado, nascida no

dia 11 de outubro d� I9L7. sol
teíra, de profissão domestica
domiciliada e I stdsnte em Itou
pava Central. neste Distrito' . fi
lha legitima de Emílio Fl'ilzkf'
e de sua mulher Emma FrilZke·

Ap:r.esentaram os documentos

exigidos pelo artigo 180 do Co-
.
dígo Civil, sob TIS. 1, 2, 3 e 4.
Si alquern tiv.r conhecimento de
existir algum impedimento legaI,
acuse-o para os fins de direito.

E, para constar e chegar ao co

nhecimento de todos, lavro o

presente para ser afixado' no lu

gar do costume e publicado pe
la imprensa,

Blumenau 4 - 8 -1947
ViClodno Brap

Olldal do ReRt.tre CIvil

··Edltal
Faço saber que pretende ca

sar-se; Kuno Tallrnann e Marili!
de Jesus Alves da Silv r." Eie.
natural deste Estado. nascíâo
no dia 12 de setembro de 1621,
solteirn, lavrador, domlciHéIdo e

residente nêsta
.

cidade.
J

á rua

Ioão Pessoa. filho l�gitlmd: Ele

Hugo Tallmann e de sua mO-
iher Margarida Tallmann Ela.
natural deste Estado, nascida
no dia 4 de junho de t 92õ. sOl
teira, de profissão domestica.
domiciliada e residente Desta
cidade. á rua João Pessoa, filha
de Antonio Alves da Silva e de

Augustinha Felicio.
Apresentaram os -dccurnentos

�xígidos pelo artigo 180 do Co

dó.go Civil,' sob o nO 1, 2: e 4.
Si alquern tiver conhecímento de
zxístír algum impedimento ilegal,
acuse-o para os fins de direito.

E, para constar e chegar ao co

nhecimento de todos, lavro o

presente para ser afixado: no lu

gar do costume e publicado pe
Ia imprensa.
Blumenau, 2 de 8 de 194:':

Vitorinc Braga
.

Oficial do Registro Civil.

"····�-Edilal
Faço saber que prelel1d€n'

casar-se:. Curt Ewald e Herta
Bcllmann. Ele. natoral desíe Es
tado. nascido no dia ) 4 de
m8io de J 925, solteiro. f rrelro
dpmiciliàdo e residente em Ta
tutiba, neste Distrito, filho legi
rimo de Frederico Ewald e de
sua mulher Adelia· Ewald Ela
ne-ural deste Estado. nascida
no dia 22 . de junho de Junho
de 1928, solteira, de pr. fissã6
domestica. domiciliada e residrn
te em Tatutiba, neste Distrito,
ftlha le·gitima de Emilio ·8011 rnann
e de sua mul:ú àug�sia Bol�
lmann. . -�'

A.presentaram os documentos
exigidos pelo artigo 180 .do Co
digo Civil, sob o nO 1, 2' e 4.
Si. alguem tiver conhecimento' de
existir algum impedimento legal,
acuse-o para os fins de direito.
E, �':lra constar e cfiegar ao co

nheeímento de todos, lavro c

presente para ser afixado. no ru

gar do costume e publicado pe-
la imprensa. .

Blumenau, 2 de 8 de' 194},
Vitorino Braga

Ofici.0.l &0 Registro Civil.

s·a

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



seu

""Leve-o hnediatamente na

�':�r::'�'ficirH� Ra d to-Blo hm
e será prontamente atendido

Equipamento motí€r.1W de alta precifãrj, téCDC8
• formado e diplomado em São Paulo

Alameda Rio Branco, 10 I

Rélaterio da Diretoria
Sen'hores Acionistas

Cumprindo com as determinações Iógais e estatutárias a

Diretoria desta sociedade submete á apeeciação dos �nhores a

cionisras 'o relatorio, Balanço e demais documentos referentes ao

exercio encerrado em 30 de junho do corrente ano,

Todo e qualquer esclarecimento ju'lgádo uecessario pelos
senhores acionistas será prestado por esta Diretoria, com .a maior

presteza, no escritório desta sociedade.
Blumenau, 1 de agosto de 1947

VvALDEMAR SANDER - Diretor Presidente
REINHOLDO SANDER - Diretor Gerente
R. RAUL SGHULZE -. Diretor Gerente

Demonstação do Ativo e Passivo em 30 de junho de 1947
ATIVO

"

Imobilizado
{moveis e Bénfeitorias
Ccnstruções

Estavel
Moveis e utensilios
�aquinas e Acessorics
Veiculos e Semoventes

Disponioel
Cuixa
Bancos

Bealizanei a G�M'lo e longo prazo
Produção
Contas Correntes
I\[<;,nça da Bahia Capitalização .

Sul Arnerica Capitslização
Prudencia Capitalização
Oia Internacíenal C"pitalízação
Obrigações de Guerra
Participações

Cumpensação
Ações em Ca·ução

376.364,10
80.582.80 457·}46,90

342,544.50

25.271.50
179'.569.60 2Q4841,4° ;'�

�:,

37°.156,90
7426295°
.2 1.279,°,0
2255)0,00
37,2°3,00
4.654,80
1.600,80

ll).C·OO,OO 1.210.024.°0
��

20,000.00

2.2;)4.856,60
PASSIVO

Não Jtxigivel
Capit.al
Fundos de Reserva Legal
Fundo de Reserva Especial
Fundo de Previsão.'
fundo de Depreciações
Fundo de Capitalização,

.' Exigível a curto .e longo pi'azD
.Contas Correntes
Dividendo não Reclamados
Gratificações
Dividendos a' Pagar

.

Compensação
Caução da Diretoria

1.920,787,7°

170•648.90 I

3-.420,00
60000,00
60.000,00 294068,90

20,000,00

Demonstração de Lucros e Perdas em 30 de junho de 1947

R E C'E I TA
Produtos Salware
Aiugueis

,- Juros

1.591.064,90
4 c25 00

s.u.:1.::!
DESPESA

'Despesas Diversas
Fundo de Depreciações
Fundo de Previsão
Fundo de Reserva Legal
Fundo de Reserva Especial
Gratificações z pagar
Dividendos

1,112',620,10
34 5�?.oo

)
I

I
448.8b5.:10

1.5Y5'9P5,6o
I

I
J.

.

, ll'

ii
. R Raul qchulze

.

Diretor.�ereme
!

688')55:>

220.000,00

60.000:00,
60,000,00

Blurnenau, 3') de jur.ho de 1947
Antonio M. C� da Ueiga
Contador D:p. Reg. 949

"Valdemar San-ler
Diretor Presidente

Parecer do (onselho fiscal
Os abaixo assiuados. membros de Conselho Fiscal "da s Iu

dustria de Chocolate Salware S. A., tendo exami-iado detimeute,
Q Balanço, Demonstração da- Coda de Lucros e Perdas, Rê la
tório da Diretoria e demais documentos referentes ás córitas do

exercício encerrado em 30 he junho de 194:', depols de consta

tarem a 'mais perfeita ordem e exatidão em tudo quanto, lhes foi
>lado examinar, são de parecer que ditos documentos devam ser

aprovados pela Assemblela Geral Ordinaria a ser oportunamente
realizada, do mesmo modo que merecera plena aprovaçiio todos
os átos praticados pela atnal Diretoria,

Blumenau, I de «gosto de 1"147.
Francisco '\VBber
Herrnann -John; suplente'
Carlos Koffke; suplente.

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


