
do
tnedite

It "

extr-emasmo.

torne Q decísõo,

luerl'i3 CO��tl��i
a derrota

, e�'"

l�a �bre�
l'ijpOlliC�j

rãn escolher o momento
p!·u!lrio nara a investída
contra a8 belonavas ameri
emas. !ti'h1a!m�n�e o tercei-

nítha. 'I'rata-so da confef- pleto sobre a estratégia co.
renda de Ires dias que o ordenada que os dois cabo.'
4hninm�e lViolmtha�íen!ie guerra adotarão par.r
�,ailt�""'e com o rrencral abreviar o mais possível a
.•Iae "�.rHmr. da cuaí resul- derrota do illlperio nipo.tua um entendimento eom-Lnico.

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

o
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I---- Pecam 1)rO�Dcdos -----

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

-··------'-�---l
\2

r=' i1';j!;$ft1" 1

�.. I
i

urbano, por I
;3

" " 'I! 1
",":1

. I
I(ABIUCA I

_. "e:l{1{�'8e uma {lVfc:durg:el ltoui,u-va Ltda.), j�"ú;dC[1ldo os i'dndl)uis utensílíosi Enxadas, :Maclaados, IPvi l' 2,,;, F:icG;;S. }'UCHS. Colheres p. liadei:ro�, Es}>atula .....

i
ll_ Ui1llCores .. Preço de ocasião.

5
-- lt9�;�'!!1_fit,:� easa cora ?:;:. tn:i!:!laçÚ'f-3 Sa1Hl:.1t 1 �Lt�f de �()i1:4tl·U.t:�O i"eC€"l.��, \t1I�;:;fJcUilrrda):; cora ter ...

J e J:' de 3í} mC't::üs de frente, Gil de fundos, eítuada á ruo,
II.lSo Gros:;:). i?re.;-n CI'$ 6r:.{WO,Ou.

que, em 18Ql, em vista
,las dissenções entre por
"ugueses e espanhoís, a
�n;.;íaterra tentou sem
-esultado apoderar-se do
Jl'uguüÍ, Ql1m de con
verte-lo em colonia hrí
�nnica ..

rue sete éidadcs dn Gré
"ia e a Asia �,icno" dis
!mlam entre si a hO;l:'êl
ile ter sldo o berço de
�1omeI'o, o grande poeta
,rue viveu 900 anos an
tes de Cristo.

- Uma pr"pri�{;llde (c'1(u:ar:<, :,!!uada 110 b:lir- I ()I;e Itoupava j·';.L'h!'. Pre <:0 rlc ocasrao,
:s.xx

'a, so i,l!_r:lrlO'l
S sle frente e ;)5

o a-

()S no
lambem

de mato
H]\:CDJ os

;S'
,

� .

HU
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:rI º�J
�.! � m�1 I�ij .,

,� !t·'iI �,lJln
�I' •

/IiB;',

I ,*,,,� !�o," �.,��
,-J ;-1L'i

do confisco (di- !_:" "Estado de S. Paulo" e ao
..Correio Paulistano".
O mandado de seguran

cu e o interdito nrossessó-

'ia ás represálias politicas,
.obrctudo quando visarem
JS diários, associados ou
1:.l0. A lei será do confis
'0, sob a modalidade nova
1 � uma lei de imprensa.
Em pr'incipio, as leis di-

i

especial, !
r

'Jp,neau-rasé", "petit-qris",
, ';neitsh'\Yanz" nutria, etc.

T • I Isto. sem falar nos casacos
Há um desmaio de cor e I ,� capas inteiramente de De

�le luz na paisagem do Rio.! .es, quase todos %" que são
�l�'ancos vens de, nehltna l 'l.utros instantes, a suges
',manhecenl na coroa verde I ';:10 em grande estilo, des
IlC suas montanhas, rou-I e eterno e sempre novo te
;'um o hor-izonte á vastidão ' '!'a ....
'�a Guanabara, tornam lí-I R 1 t t'lido o azul in�ênuo e líri- " ,;C3 meu e, es am�s �s-
"0 deste céu. que parece: �ls.t:!:�i? ,�uma autêntica

níntado em Iouca.; I ess,.,zelç.l,o do bom �C?sto
,.

o< e do requinte, em asnétos
E o ll1v�rno, em .,.<�[� Í1o-)I!lOderllissimos, Por efeito

a plena. "\ este-se de .

Iour-] 1:3. puz na Europa que
ures' a cidade solar. ',' ! l"ouxe Paris ao seu' cená-
E suas mulheres seauem \ ,'io tradicional e deu a No

,) e1i:en-:111o; .n:::o l.�)l·'{'lC fa-; -�.t York mais amplos meios
. a tanto �"1() nssnn, como

I
ue acãó propria revive o

d':ve �� Ieitova ealcul.u, 1l"\3S! verdadeiro espir�ito da mo
devíuo no 1:,3c;nio (iOS fi- da, E este - quem o pode

!HlC ria ignorar? - se não abu-
, "_ este :l"n(l como s:t [amaís do luxo, tambem

I' ão o exclue por completo,
(Conclue na 4a página)
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NÜÍneros

PATENTES CAR.TAS
..

Dependências

Itajaí-Matrtz
Araranguá'
Blumenau
Brusque
Caçador
Canoinhas
Concórdia
Crescíüma
Curitiba
Curitibanos

--Floríanopolis
.

Gaspar
Ibirama
Indaíal
Ituporanga
Jar2.gna do Sul
Joaçaba

1283
1730
2551
1292
1727
3243
1729
2564
3071
3246
2561
2556·
3247
2552
66/SB
3248
2562

Datas

8-10-1935
16-3-1938

29-t2�1941
25-10-1935
16-3-19aS

. 7-1-H.l44
16-3-1938 .

16-1-1942
21-lO-1!l43
7-1-1944
Hi-1-1942
10:"'1-1942

.. 22:-,12-1943
29-12-1941
31-7-1942
7�1-1944
16-1-1942

Total do não exigível ces 12.000. OOO,O()

BALANÇO GERAL E:vf :30 DE JUNHO DE UH;')

--�11 O V I

.�

Dependências

PATENTES

Daf.às

32t!O
1291
25fj;_)
;t�·H
3244
lí2n
9".,fq
d-:;-r-...:.

:lflí2
:J2�?f)
12\)0
12\1-'{' .

2;;57
12BO
!�;j:1!)
12�)3
17:H
1726

MATRIZ EM 1TAJAl

Capital.Illtegralisado . . .....

:............... Cr$ 6.000,000,00
(Dependendo de aprovncao da Diretoria das Ren-

.

das Internas o aumento de Cr:� 2.000.000,00 pa-
ra c-s 6.000.000,00)

Fundo de Reserva Legal e Outras Reservas Cr$ G. 000. 000,00

ENDEREÇO. TELEGR,..\.FICO:

.JoinviUe
Laguna
Lajes
Mafra
Orleães
Piratuha
Porto Unit10
IUo de Janeiro
R!o NegdnllO
H.w do Sul
S. F'runr-, do Sul
São Joaquirn
Tai<)
T'i]UC!1 �

Tubarão
Urnssanga
Videira'

M E N 0----

O

-. 2,555,105,80

17.210.861,40

21.432,044,on
.

�.
. .

1.144.639,30 .

8.656,826,20 48.444.370,90

Realizavel a curto e a longo prazo:
'I'ítulos Descontados . " 124.6i8.614,30
ele Devedoras,· garan

tidas, cl caução '"

. Empréstímos Hipotecários·

Apólices Federais, Obri-
-

gações de Guerra e

outros Títulos .

Participações
·

. Bonns do. Estado de Sta.
Catarina,

.

Apólices
Municipais e Estaduais

.125 Ações da Cia, Side
rúrgica Nacional

Céta da Mútua Catarinen-

·

;
se de Seguros •...•

88.456,849,70
1.03L458,60

693:288,60

279.470,00

25,000,00

25.000,00

31.529.511,00

17,611,20

214.ROO.211,2o

', .

329.470,00· 215,129.681,20
-�---

1,00

143�558.576,20

102.737.700,OU
116.408.543,40
2.603.409,10·
1.29Q,OOO,OO

V:;tlores
. Caucionados .. ,.'., ,., .

Valores: Depositados . . .. "."., •.... ,

Valores em Cobrança, no Banco do. Brasil
lfipotécas . ..• . ., , .....•. ,.

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCRQS E PEI�DAS

T O

397.716.705,50

807.404.441,60

D É B I

Despes�s Gerais (Incluídos os Honorários e Bonifica·
ções aos Funcionários) .. , , ; "

Impostos
.

. .• , , . , . , , .. '.'
, .

Inst. de Aposent. e Pensões dos Bancários , ,.,

GratifiCacões
.

aos Funcionários .. , .. ,., , ,

Juros pagos a terceiros ; - � ..

Creditados ás seguintes contas� por balanço:
a DiVidendo m. 18 ,' 360.000,00
a Fundo de Reserva Legal . . . .. . . . . 150.000,00
a Fundo de Reserva ,........... 50,000,00
a Fundo de Amortização e Duvidosos... 1.790.000,00
a Fundo Esc.olar. . ... : .. " .. "." c , 10.000,00
a Móveis e Utensilios .,." ... ,., ,. 47.844,00
a Material gasto neste semestre 43.067,70
a Carteira de· Assistência aos Ftincionários 50.000,00
a Gratificação DU'etoria . . , , . 180,000,00

3.692.600,40
202.952,90
112.487,10
803.867,90

3.323,944,80

·2.680.911,70

Juros e Descontos a Vencer, que passrull. pal'a o seIDestte

seguinte, e p:r_:ovisão de fundos si Cf Prazo Fixo e C. Aviso 2.103.385,20

12.920.150,00

7-1�H)·14
2;')-10-1935
l6-1-HH2
7-1-1914·
7-1-1n44

1 fI-a-l HilS
7-!-lM4

21- 1 0- t n4�1
7,·I-HH,!

zn.r O�Hi:.l5
2;;-1 0-Hli�5
10-1-HH-2

2;)- 10-1H;15
10-1-1 fl42

24-1 0-193f>
16-3-Hl38
16-3-1938

P oA S s I V

Não Exigível:
Capital . , ... ,., ...

Aumento de Capital (ri�i): �ip�'��: 'ri: ii:
..

Internas) , . '"

.Hesel'vas:
. , , . , , , , . , .

Fundo de Reserva: LC<"'al 650.000,00
Fundo de Reserva ...'"'. ,

� '}� O O()O O·o . i>;), , li

Juros e descontos a vencer,
que passam para o semestre'
seguinte, e provisão de fundos
sobre Cf Prazo Fixo c CI
A.VISO, , , •••••••••• ".

Exig_iv,el a curto e a longo prazo:
Depésítos:

Çom .juros . 78. 7HL 018,20
S�m .

.}uros . , ,...... 12.024.0í.i3,70
�mlltados . . ,........ 26.180.917,20
�om Av�so 40.067.824,10
Prazo FIXO ••.•. '" • 54.676.199,50

Correspondentes no Pais
.

Dividendos:
Saldo não procurado '.

Dividendo nr. 18 .

2. UOO. 000,00

4.000.000,00

6.000. tlOO,O{}

2. 103. ;383,20
���

211. 66:L 022,70

23.761.377,10

I
I

42.812,50
360.000,00 ,402.812,50

Imobilizado:
·Edifícios, Terrenos, Moveis e Utensílios •..... , ..•... , ...

Disponível imediatamente:
Caixa, em moeda corrente . .. ;; , .

Em depósito, no Banco do Brasil r
.

. No Rio de Janelrov , . . ••• 10.866.89n,40
Em Curitlha .•.�". 1.765.570,80
Em Tubarão ,. 1,500.000,00
Em Florianopolis � 1.339.02:1,50
Em JoinVille ' .. ' L072� 126,'10
Em Blumenau, União da

Vitoria. Joaçaha,
Mafra e Passo Fundo 1.897,985,00

Na Caixa. Econômica Fe-
deral, em Curitiba. 1.014.660,00

Em outros Bancos ... ,.. 1 ,925.776,90
Superintendencia da Moéda e do
Crédito , " ,.� .. , .. , ,

Correspondentes no País , .,., , ...•..

..
.

Não Realizável: .

Títulos em Liquidação . .., ; "
.

Contas Transitórias: .. ..

.

1\tlatriz, Filiais, Agências..
Sub;,Agências e Escritórios '�.""""""""""'"

Contas de Compensação:
Efeitos a Cobrar:
De conta, própria, do

Interior; .

De conta de Terceiros,
idem . . ...... ,.... h3 ,123.930,80

De conta de,Terceiros,
E�terior ., . • .. A ..

Contas Transitórias:
Martriz, Filiais, Agências Sub-Agências

Ce Escriidórios . ..' .. '. , .. , , , , , ,

ontas e Compensação-
Efeitos a Cobrar de C; Própria e

de Terceiros . , , , ..

Títulos em Caução e em Depósito .

Valores Hipotecários , , ..... , ...•....

J 74 .671. 053.00
221,7409.652,50

1 .296.000,00

H.103.3B5,20

2ê5. 820.212,30

159.755.133,6U

397,716.705,50

SOí .104 .4H,60

I O

� .. -"
ltajaí. 10 de Julho de 1945

DO

(Ass.)

8llbade, 21 de Julho de 1945
� , .� __ � .. �._.i nE

IA
(Conclusão da 32. página)

quando a 'vida scdesenvol
ve .!la. conservacão, e sobe
p�IyHne sobre o eterno.· A
.'I.we Apareeiúa vem dizer
.;0 Brasil que há unia 1'0-
íu nesses 11 la res� l\I�1(.� ti rrue
conserva, \_:lssún COl110 fi
sícamcnte conserva o ,I�(·ne-
1'0 humano) a (rue ·l."O·B:I.CT
-\�a as for(���s esno.nÍancas,
a que retem o que urocc
deu da:; origens rni l...uárias
,< que estrutura, aquilo se

��undo o Qual o resto é' A
�'dãe Aparecida seguado a

(;li:_!.ll o Bmsil é de Cl'isl9' A
,vlue Aparecida que estru

iura este l)OVO para o ideal
uersoualista. A Mãe Apa
recida a que presidiu as

(H"i�ens9 esteve na cateuue-
J ::�e ?�:s .:>�!�{;�:;.'����. lt::}���;�:·���.l'i(r:)
I
L nos

t."�t.l;l_"',,O�
e.c .

.:.dl=-C'./;:) uo.

lla�C!ll��n.�,l' dc .._;l� l�UY() p��
rauoxar, tJ 1n;'U1\]0 c, peque
no demais, As faixas do
universo, ataduras estrei
ias demais, Porque a gran
dez:l das realidades espiri
tuais, a pujancu dos desfi
nos lransecruleníes, a cren
Lividade das Forcns: morais,

Ill:}�lternaIlii�_eiC aumnheci
� los no Brasil maíernul
J uente serâo conduzidos á
«runcáo farfn Ihaníe di!"'-'
t oncrecões moruis .. n1.iltd�·�
L'��lnlenle serão enfeL:�a.do�;
na vitoria fin�-�l sobre as

rorcas de desagreaacâo e

sobre os cnmbuleíos das
i 5 usôes coletivas. Nossa Se-
1\ho1'<1 Aparecida repontan
(·0 sempre através dos bul
l ões e

.

das serracões, sal
"\"3.1'á o Brasil mais uma

Yi;Z.

-..-_---�------

C3 TESOUROS DE AR'fE

!WUBADOS

NAZISTAS

PELOS

1. 128. SOO,�)O

5'.688 . 2nD,60
6,103.0"19,50

t t!_�

. �:'f o Conselho Fiscal do BANCO\NDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SANTA CATARINA S/A. desrncumbindo-se de sua tarefa legal, e tendo examinado

todos os livros e documentos, recomenda a aprovação do inventál'io, balanço e contas da Diretoria, concernentes ao primeiro semesh'e do ano da 1945,
.

eD;l. virtude de haver encontrado tudo na mais llerfeita ordem.

.

" ..• '�..

;.

Roma, 20 (Meridionaij -

';il'tualmente, todas as 0-
}.�·as de arte classificadas
('as colecões nacionais ita
!'�mas, 'avaliadas em cem

1 nilhões de dolures, mas
limitas deias incstimaveis,
.Ia foram. recupei'udas, de
r.ois da pilhagem sisLema
'dea dos aleluães ao seu par
(ciro do eixo. A comissão
diada, encmTegaàa desse
u,sunto, info1"IllOU, contu
do, que ainda estão d.esapa
recidas nove magliificas 0-

hras de arte .d.e Toscmül e
15 trabalhos em bronze e

(iuadros retirados de Mon
te Cassino, Varios tesouros
�'TtiSticüS foram encontra
d.os eUl esconderijos llas

proximidades do Passo do
Brenner, onde se achava a
ElUior parte do produto do
f,aque nazista levado a efei
lo na area de Florença.

BALANÇO GERAL EM 30 DE JUNHO DE 1945

C R D

�ura prévia. Ultimamente,
ce(ienào á influi!ncia dos
l'egimes autol'ital'ios. che
garam a suprimir, peia 1)1'0-
Huganda COllll)ulsól'la CIU

hcncfício de cedas gover
nos, o direito mesmo ii. crí
lica. Estava por descobrir.
entretanto, o sistC.lll<l do
confisco, alcançando o

pensamento através da de-
12.920.150,00 t,apropl'jar;áo da empresa

.iornalistica. O dr, Agame
non l:ealizo.u a rlesco'berta.

Os· últimos (fllÍnze anos
da opressão imposta aos

jornais, atenuada apcnas
(e apenas atenuada) no li
geiro período do regime

I constitucional I.m-ti:J_·ior ao

golpe ae Estado .de 19�7,
incenlivurmn sem dúvida
no espil'li.o do gov(imQ .1

Husão de haver embotado
ti senso crítico do país. H.e
pantando agora os debates
polliticos, pode éstranha
l<;>s o Dl': Getulio Vargas.
l'..sses dehates nào são en
ü'ctal1to ruais vivazes que
os de 1930, Haverá neles
(!uase a cOllTpcnsacão das
c?Iensas in:o_:>i.udas naquela
evoca a um outro chefe de

----'------------- .---.--------� Estado, culposo, ale,;{ava-se
de querer prolongar-se por

Iflro.A."""''';�a da Moda !��d�l�Cr:��n�;�'��:ildll��;�}����rl�l�i��idd�e'Ch�;:�: A vida Sel1{il ulu!l'1.er �i�a��oss��Ode ���dt�r�!i���
... IUIL." chamar a atencao geral'l

zm:ho damos exemplo no
",..

enquanto ao aluaI presi':
f Mesmo o gÔl'ro russo, que ddesenho anexo, em (rue o IC U�� �.M';\'�"�'I:�'�;fl!i dente da Republica assu-

página) . nos últimos dias da

guel'-I
tanto êxito vem obtendo, vemos como acessório de � Zi.Bi..Ii!t U� �3i�J.mk'�V II!; III> .. mimlo

0. poder se� mau-

·(Conclusão da gll.
Ta total. São de ontme, b�Hl. decresceu um pouco e S111'- mn "mantean" de cOIDUri- dato, f)OUCO falta })ara com':"

e toca á sabemos, aqueles apoteou- ge impecavelmente hal'IDO- mento normal. rodado e � . ..

'. pletar na proPoi.'ç,ão de

pelo mct?s. no acra "depois cos chapéus que fizeram n����. nas ,s��s lnovns me-
eoIU. "p!astron" de pele _

... �,_
_

.

__.
�uairo vezes .qua�ro, .

um

1J1.dum.en a;;m[P, -purticl.1- as delícias· de certos co- �h(,as, temll.1aaos quase segundo certa silhueta que POR Ib::;O O VELHO GAL n�NO. APESAR DOS SEUS ,t-empo. de servH:o, :basmn-
das CInco ,

t
�ora �undo meniadores mundanos e as Lodos. com UIH� bor,l:;; a� observamos, noutJ4o dia, _ 101 ANOS, RESOL VEU CASAR-SE' __.

_ lC;.." •• �l1a.�?.r, Os denates de

�al�e!lie ,gl'U :;t
t a��ll1 ao torturas dos "fans" que os compunhando ilHemse·

. I-f t I o,._·-�� dO, 1 . I .

.
l\j'=;) hl13.lu.-se ])0, conSe-

lem.n1l1�o ..• ,e, l�ecl'so

C'Oll-IUnham,
invariavelmente, "nil1nieaux"detododia,delno, _o.c . .).ultdn Hlla, <{de, ._'. . ..

. :. mrinte· '�930· S
n1.aSCU lno, e� Ylt'Jca o belo diante dos olhos, nas �a- ,. . .... vm sendo cm.liro do mmor I 1:�1O, 20, UVle1'ldlon.�l) - 11H'Csença do vel1w, em JUIZO r;:l""el�s!o�O�eet � .. e a

fessul", que '"'l{- 1 t la'" de cinema ... Andam am- ·preferencIa.os conr:eec!Oua-j dest.�.Cf'�le na nossa moda De� �1tr�na !lu 138 CII'CUn-l o q,ua� c0l11.par:.=c8u aco_Il!--l r:(;' "5 n .11. e e�cess�s,

hábito das beLas � egan es, -;
'"

� aí muitõs desses dos em teCIdos umdos'oJC-1 quond.mna. i �i(�·'.:I!���O Q_!;UlUl o processo de 1 pannado> da nOlva, vCl'lfl-j ;:r'\f;- J;l?t',e�nob l?�i9. orgao
nos 4��ás, ,cof;k-talls e d�: ;�a���s, aos quais seria servand�-se ,0�tl'OS f:llHOS. 111::,.\)lht3.�aO de. c�t.ml1.ento e::Ul.do-se est�n·em. ar:.1.bos no! l? ".1•. ;t�1". e��? 1 u ueo_ de-

n?-ais part�!;; de nosta �a: liCito. chamar de "trofé1.}s hem. maIS sohno.s pa�a os ,. -�--".-" ��c Ga_1';!I!_lo An.tO.'1310.... coe- pleno goso. de suas racUlda-I' LJ,;.�Ll os

...
:e<.s: ... !

cíedail.e., Naa �e .1CO�x��ero e[a .1IlHma batalha". POIS de lIstas ou de escosses. O
I mo. Mlhtao,

de 10.1. anos de des UJe7i1Í:US. O velho con- d
,_as 3. PI01;yIU d.;:;m.i\.nc,a

"pol'e!R luxo: cou dvertem :lpareceram pouco ant<:� tipo "e1oche", �om um V3- SILVESTRE srrOINSKf. ida�.e. Fala�ldo ,H. u.m v,�s- ,;;cuceú, o PI"Ol11o.tor qlie se i..;
e !;!!1}. ;l�lrnm�s�a .la", e da

___.,. eIS o que IlcO.rl�a·d3.or·e·s de.. .to dia V... Contudo,]a gQ.?l-l' de ,cartoln�ha, ,de ab;a '. • penmo /) velho C,aldmo UlS� trata me um ::u�hgo. rom:m-! ���t,�;;�tld:�e. _�.",Ia (JUv l�a�
os Arande,�. . , ;1.ão os usam aquelas (IUe rn�lor.· ar-: freme, e :mms NegOCiO de Secos e ll'í.?� I se: -, l?sto�l,forte e 1'(010- ee de amor, pOIS ,ele correul �����ar �.sf"o�ço , ��! l1eh-

mOdelO.
s

... '. se.!._l,am :r.a.ns�ses;

,>ahem. 8.s
...

tar
.

"á

..

1.:1 p.a�e'" j.h...!).l."'.'Ü. '.L:.u.•..
nhem .d.O.. �lU.

e �l-

..

�h

...
a.d

..

Qs. -c-: Com.piet� sc.cçao .to ..
d.e J:'lllrasm. '

-

acenh.l- mundo- c Eufrasl tn

..mbeJ'.
1.1;_ ;:s: I De'Ê. ;)L'of.�I.a �e . 1

()

sejam �il11erlCanosd' �,s::. íntimas. dos últimos dIta- tes� emhora acresCIdo
.

as ue annarmhos e mmrlezas'l· ando.que fi·VIda sem mu.., Agora eneoml"al'mn-s� e,! �?n<� . "

li�f"��_� r.lPlGo•

.
l3xtinf:!,tlll,l a o1_1da c. SUI:..j. IDes do

·

...ch.ie". ,.p
..

orqu
...

e :!>.c .v.�z.es .d.. e :lacarotes llomra...
.

... ....
...

.

...'. . .. lhe!'. e .UlH deser.to. q pro- conhece1!(Iio-se desde c:nan�! SlIlllJ.es e l e mlLI�O. , •

doa Que dOIllln0!l o P�iL yá:';j6§.•;Wíd.,fu15 atp;us sao OOi"". () .que ... lhe empresta. ,- JARAGUA DO SUL-lllOJ:.ol·, �trS!ta.u.tÇ\. e:Ji_:lgm a ças7 deJ.ib��raram casar�Ee. I Costa REGO �

Ê T

Saldo dos ,Turos e Descontos não disiribuidos no semestre
anterior . . ." " , .. , , .

Ágio de saques, Ágio de Passes, Descontos fi! outras
Rendas .......•................... ,....... . .. " .

Juros, Comissões e títulos diversos ", .

ITAJAí. 10 DE JiJLHO DE 1945

EONIFACIO SCHl'dITT
0'1''1'0 RENAUX

IRINEU BORNHAUSEN
"ANTONIO RAMOS

D i l' et o. r e s
.1.. __

i.

PARECER

�"-

_::;.....

GENÉSIO M. LINS
Diretor-Gerente

ÉRICO SCHEEFFER
·1 .... Chefe da Contabilidade Geral

Dipl. Reg. na DEC. Nr.; 122638 .i.
� �

\.

'(Rel)ród.u�idO por ter saíd o com incorreções)
_

DR. RODOLFO RENAUX HAUER
Diretor

SERAFmllí'. PEREIRA - Contador

CONSELHO FISCAL

. FRITZ lVIAXUHLIANO SCHNEIDER
ARNO BAUER
DR.- JOSE' MENESCAL DO MONTE
NESTOR E. DE SOUZA SCHlEFLER
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HOJE, (u;i. 21 do cor

rente, no Sâ1ão Gaucho
i}.in\i��an1:!í�io-:á p. ,il,p're

ciailo Jazz BartlÍ "ELI'l\E'\
de eorupá.

.

Reserva de mesas com

seéretárici: Jôão Giro.IÍ:i

ht]f:(:�
if{� i� �� �

!;

�.-' _1��.9
�

.

.... ,

ltEC;SlTAS " CONSELHOS
NOTICIARIO - LITERA
TURA E MODAS

,

.

_:_ A data de hoje assi
naia o dia. natalício da sra.

(�. "Elsa Scheidemantêl, re
sideníe em 'I'imhó.

.. _- Faz anos hoje o snr.
Gi; ilherme l{Gclbei.

VIAJANTES

OAübAPIO

d.Pi-âto
Puré d� natatas â. NÕ�
va Inglaterra

2 batatas cozidas, 1 co
lher de manteiga, 1 chica
f� de leite. sal, bÍm-eJitta, 1
til tada de noz moscada, 2
ovos cozidos, 2 colheres- de
qneijo falado, 250 gtamas
de carne 'pieada, 1 êülhei
de banha, 1 cebola picada,
/2 cóllíér de 11101116 de 'to
mate, Esrnàgue as batatas,
mlstnrando-as a seguir
com ti íuantéigà . e teú:lpe
rando-as com sal e l)hifén
ta. A' parle. frite ti cêbolâ
na ba:ll1i'a é, quando elã es
tiver dourada, acrescéàte
lhe a Cárne, nii'sturan.'d'o
hem o. r�fogú:do e dei::s:ãü
{«j�o fri:t-iií·. Tetn:pere..:o de
pois CDU). sal e pimenta e
ádkiot'le-llie um po'nco dé
aflua e íuôlho de tomaté.
Tapé eittã'o a caçarola. dei
xando c9ziru,iar béau o seu
conteédó. Unte uma forma
com manteiga; polvilhe-a
�oru farinha de tr'igo e co

loque-lhe no fundo uma

cuuTI;tua de puré, depois
uma de' picadinho mistura
do com ovos duros nicados
e finahúente outra' de pu-

1:<5:.DeSf)cje por cim�Ldesta
ultIma camada o mólho do

-- Faz anos hoje a sura.

l!: Maria Tereia Torres,
'llgná esposa do snr. José
TOl;res, resíderife em In
da;al.

'-----;--._." -- .

Il\·íÍ)OS'TOS A SEREM PA
. GOS. NO l\fEZ DE
JULHO

.
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Londres, 20 (�eut'�n5) -lbam:lei�.as
das tres �nmdc.ti

O correspondente do "D:Ii· puh'.lE"taC; tremulem áBri
lv Riail"- em Berlim enviou 5::J -I;,E!!'nmu!u lü!rm' 11 reli'

'lin� desuacho ao seu di.adü, I nlão: \''''Thtil�_rlon:_s ,eletri··
infu-rmãndo sobre as pre-] cos foram eoíoeados 50b ü�

cauções adotadas no ính:-: m<�.strcg.. {:lHandlJ a
..�risa

rim.. do -baiuG onde se reu- natural falta, os ventilado-

1!:.em 06 'Ires Gr!,uues para. res encarrezam-se da tare"
--

fi S fa da natureza,rícar aSBe!,,!nhLO que a.. �

S E
BLUME:-,AU COItrEl\fOHOU O GHANDE A
--- CO�TEC IMENTO

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

praça
Diretor: HONORATO TOMELlN 'r E L E r o N E 10:)2

as

gLUlVIENAU 21 de Julho de lU45
--- -- ----� - -- -..---

� r
Em Blumenau uma notavsl

i 1 ea 8

----0----

o MEMOHIAL DAS eLA S81<1S PRODUTORAS PE-
DINDO A REVOGAÇÃO DA LEI MALAIA

rr===-=======��'.,
PARA FERIDA'S,
�C z'''E M

CAS,\ME�\JTO

Emquantr, um fu::i!dr o 112Y111
dispara sua metralhadora na ilha Okint�·;,"n��., OHtl'U
trata de abrigar ...�e do fogo CQS j2panes��s� (S.I.I!.)

ID
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