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S�rviços dft primeira
ordem

Avenida Rio Bran"
co, no- 2 (ent.re Kf·_
eckbusch e o Cor
reio).

J A tratar com
. _

Procura-se uma empr(,gadaj A. Lubow P 1· "II t:;'LIM"
. _'. para trabalhar DO Besteuran-] ape ana in. L

2 Tipógrafos Oficiais I te e serviços Domestícos. i tI-"_-.=.-.-+-li'-W'-"-,+-. Livros didáticos - Comerei

I Inform.ações: Rua 15 de no-!
..

' .-. '.
ais r: Religiosos - Infantis-

Pá�.t-se Bom. Ordenado. vembro, u: 474. I'-
.iI! j - -I etc. - Brinquedos - Revistas

Oferta á este Jornal. I Beckf'r & Seheoeder. e Jórnais - figurinos.

.�.-.-.--.-.;._.---.-�.O .._.,.:__.-.-.-.:-:.,......�+--'-. Consumidor! Secções de atacado e varejo
Preços Fixos

Rua Carllls Gomes. 53 - Telefone, 20
-Caixa Postal. 10 - RIO DO SUL.

•

Atenção
, ANUNCIEM NESTE DIARIO

.':;,,.:".

Iroíor o Souôe é
Um O�uer

I
Massagem dos músculos e rheu- i
matdsmo nervoso por aparellros I

--Inodern08-- ,

Extração de calos sem dor e
unhas encravadns.

- Secreção do suor -

-BANHO ne LUZ f ne AGUA - !
Procure o Massagista e Calista I(arlos Ba(kmeyer
RUA 15 DE NOVEMBRO, 991, $0"

brado-Blumenau. floras do Consul
tas: das 10 ás 12 hs. - das 14;;s

18 e das 19 ás 22. IAtende Chamado em casa do Cliente

I

APERITIVO

KNOT
O MELHOR

no lar e no bar não deve faltar
FABIUCANTES;

lnd. Com. e Seguros KNOT SIA.
Telegr.; KNO! -- Caixa 34 -- IrAJAíI

.;mi1246 24

Sempre foi e continua a ser

O Melhor. I
. liiiMJ Xmi4l41&

... 4> .... ®
..�--���--��----��--------�----------�-----------------�--------��----._------._.------�----�--_.�-----

e Comércio de �)anta Catarina S_À,
, -Ó:

M A T RTZ--E�I T A J A Í
Capital Integralizado

'Depeudenl1o de aprovação da Diretoria das Rendas Internas o aumento de Cr$ 2.000.000,00 para Cr$ i},ooo,ooo,oo,
Fundo de Reserva Legal e Outras Reservas I =1INCO

muz::m es:±ét:S:Wft:r:"

Cr$ 6.000.000,00

Cr$ 1,780.000,00
Fifiitis. Agências, Sub-Agências e. Escritôr10s .t!m: Araranguâ, B}ummJatl, Bru&gtlE'!. Caçador, Canoinhas, Concórdia, Orescíúma, Curitiba, Ftorianópolis,

Gaspar, Ibirama. In:ral�l: Jaragl!a d� S�]: �mwaha:_Jo��l."'I1e, Lages, _Laguna, Mafra, �OI'�O União, Piratuba; Rio do Sul,

I S, Franclsco do Sul, S. Joaquim, Tmo, Tijucas, 'I'ubnrão, Urussanga e \ ideira,

I. .' Balancete GemI da Matriz, filiais, Agencias, Sub Agencias e Escritorios, em 29 de fevereiro de 1944.
������7"�.�""'���=",!_�.�.r.r�.•.l'Qó """"_""""""", -, ....""2__�__

1--n""'IDIDs--.-n-es-c
....

Du-t-iu-tO
....

S------..,,;...
........."""'"".............--.----,.............-w...

-..,..---.A---------1-;g
....:5-,,-7,-48-;0-;laYolaI

'._-" , --

PÃo!, S I ��'-"-,�_�-' --=�"�
Empréstimos em Conta Corrente

\
Para l\mnenlO de Capital (Uep. Aprov. D. fi· Internas) 4,000,000,00

Empréstimos Hipotecários �)�5.278,(';o Fumlo de Reserva LelJal 250.000,00
Carteira de -Emprest. aos Funcionários W.ot)o.oo Fundos de R'<l'sarv� ).530',0�O,02 1.780.000,00
Contas Correntes Devedoras, gàrantidas, 48.HJG.24ll,Bo �::1.22L5�2,4o .

Efeitos ii Cobrar:
�!It z_ *' . I DeilOSlW� sql CCi!�il' Corrente:

I ",em juros
De conta própria, cio. interior 12,o!:lI1.U18,3o I

Com juros
De conta. de terceiros, ele interior 88,4.22.0 !(j.7u

. LilllitaCl?p.·
De conta de terceiros. do pxterÍor SS.floo.4o loo,{-ioi,055,4''

I
_

Coai aV"l.su
1 00 Prazo EIXO

Titulos em Lirlltidaçãu t2,o7!Jj�ª:40 ���litfJS a cohrar de couta y.róprht B de terceiros
Corrtspoldeufas n� País '13 l"� 6

-

li
M6triz. Filiais, Agencia.s, Sub.a«ências li nscrltilrfos

. ,"I;:V}ô), <)
1 Títulos em caução e em dSPõsUo

'l'ttulllS B Fundos pertencenfeo ilO Banc-o: ! CorresPDndentes ne País
"

'
.

1.'
. -, \ Matri%, Fil.iiliS: Agencia.,S. Sub-agências.� E�.cril6ri·tl.,"�óveÍs & Utensílio". Debên tures. e

Edifícios e Outros huóveis.
.

3;21<1.7:-H,10
7 Apólices Fsderais, em' nosso poder 6.461,00 I Valores HIPotecados \
126 Aj}ólices Federais, no BarJiló do Brasil n3.�7,oo 3.314.309,10 : Div!d�ndos: \

Valores Caucionados
""""

�'j 96 2"6) I \Valocei. Depositados .

. 7�,SI(�'1�{t;�� Dividendos nrs, 1 a 15 (Saldo não procurado]
Valorei' em' cobrlmca, no Bilnco do Brasil 2.284.915,9" 142.o55.2'H,4u ! \
HiPttácas 1.210,500,00 lil Diversas Contas '\Caixa:

Em moéda corrente, em cófr�
No Banco do .Brasil e em outros Bancos

S.HSo*233jljo
9.621.967 ,90

fTAJAr, í4 DE MARÇO DE 1944,

Bauer-(Direfor)
!rineu Bornhausen - OUo Renaux - Bonifácio Schmitt

(Diretores)

I
I

_-....=... ;:_tzq;�_._T,.zq.....JL!í...,__W> ....... ,

7 .fi1o, 11G,7o
fl7,79B,5iH.4,o
1'.H19.5lJi,so
'22.,?o4.of'5,50
:Z!}.3t1o':Ha,üo

=$-_'
.

ü±et±±::
132.1:t23o.357,00

1.21o;!1(}0,OO

13S.8o'!,25

2.211.422,30

Érico Scheeffer
Chefe da Contahilidade Gera i
Dipl. Reg, na DEC nr. 22.G \8

Ramos
A.rí Garda- (Contado)

o �CUCiU' de Baunilha e os II
I�

I
I
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Uma comedía firrissima repleta de luxo e hiJnrÍs:1alle... Um f'iIme

maravilhoso que provará não ser o dia l1e hoje, ';0 f11:::\ c1o� "abacuxis"
- Meu querido Maluco, sati sfará aC8 mais exigentes l"l"pertadüresl

unI

C01�1 ����.l\I�; DF.� �o .r!�!OS 1)�� !?11�i�T!C��.
SE\lVICO aJiPIDO E G:-_IUU.'J"i'IDO

cum;m..Tli8: Teli'1iifl ti �u�r�a-��iri2 - :';?�ig?; o SRnutio

At(,llde todos os servlços de

Radio3 receptores
Sarne!);; aElr.it!{ig e SSlrantidos

TBLEFOrm. 13S§
Rua 7 t�e Sstembril. 13

Raoido í
,

Rua 15 de Novembro; 596

Deposito à dísnosíçã»
Depositf> Popular
C!('l", co

.

v· '" '10 ('!'O".'"CI. lU ti ]80 \h:� � H.''''

.> .1' I' . " (lI) dias
id,?m 90 diqg

JS9 dias

2 O/O
5 OJo
4 O/o
5 O/O

5 1!2 O/O
h oio

5112 O/O
6 O/O

Madeira
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·1;D*i::;�WC:R�JIH�� i�Õ·Êst;d·o-d��S;;P;�I��j
VILE DE ITIJII} é ENGRAH.; - Jornal Diário de Grande Circulação - �
DECER o patrimonio de BluM �

-

PRECO,
DE ASSINA

�U::A,: -, �
'menau. � Cr. $ !J5,Oo por ano o. :s es.oo 1 tz fino �
+_.�.."""'._ .._._._.._+_+ �

Encomendas aceita Otto Wills, na Gerenciá

;:.Justica M i I itar v:t:r�n����o���U;�r�ra� H�'_._._F�_:es;e_:��N1L+-H_._L+-+_'
aro, 20 - A rim de apu, E�es autos serão exsmí- do' Civil ,José Gomes pereira desaparecimento da ma- ELLINGER & elA

rel,' se, se trata de arquiva- nados pelo' Corregedol, 'que Pinto acusados de atividades larra em Blumenau".
'

,

tnento ou de prosseguimento resolverá como de direito se contrarias ao**.s(l*�rViço militar

II ®U"'1f....�"'.'W."I:•• .-.-....-:.H(!l Rua 15 de Novembro, 588
dos leitos, deram entrada, aos mesmos cabe o pronun

��s���i�n�.a��o�of:��:�it�: ��:�!e��ô nd:o:Tustiça compe- doA�ab':Ud1t�rE;'1' d:n���i:�:() A pad ronização Já Chegou
pohetaís militares: *** 10

inquérito ,pOlicia! militar da correg- A --

Para apurar a responsabi .' ,. rnanduudo Instaurar pelo mi-

f
·

h ,T' t
·

Udade de Paulo Torres, rela-, AO Cartorio da Auditora [listro da Aerunãuuoá para pondencía aI'ln, a I �,?111111a,,'tívo a um distúrbio ocorrido de COl'l'eç�o de,!! entrad�. (l ser apurada a .respousabllída ':.1

em Campos Grande na r esí- v�J�mftSO mquérIto. p lIeuil de sobre a morte do pesca
dencia de uma. senhora; [mIlItar,..mandado Instaura,r dor ft'iípíJO Gonçaives' da
Para apurar furto de alu .' pelo n:lDIstro da. �uerrap,� ROCIHt, que, foi atingido por

rrínio na fabrica Forjas Tau I ra .apurar as !ltIvI_de.des ::-US I\ViU(I, D:JS proximidades da
ros, constando como indicie- peitas do c�rl�d!l0 .\dobn llIl-I do Governador. O: audi
do Angelo Guimarães de eRg Schwarz e prolbícão de trans-

ror Corregedor examiaará
tro do 7.0 B. G. portes em geral nos navios imediatamente o processo,
Esses processos encontram- óe sua propriedade. Este in se há crime- ou se trata de
se em poder do auditor Ma quéríto proceríidn pelo coro- arquivamento.
rio Berredo Leal, que dentro nel [syme de Almeida será
em pouco deverá baixa-los a Rgora examinado em cerre-

+-+-+-+-+-+-'-+"",+-+-'-+0 +-+-'+-+-+-+-+E'õ+-+-ot>

cartório, com o seu despacho ção pelo Corregedor da Jus-
*** I tiça Militar que resolverá, do

Deu entrada na Audítora seu, apurado estudo! se ao

'de Correção o ínquêrtto po. �le��o .cabe pronuDClanlen!O
Iletal mllítar mandando iDS' JlliÍl(':lurlO competente OU na� Rio, 21 - Numa longa conferência, reuniu o almiran
taurar pelo chefe da s.a C. ou ainda s� O mesmo devera te Aristides Quilhem, ministro da Marinha, em seu gabíne
R., a fim de apurar 08 motí -

ser eucamlnharío ao T. S. N. te, os seguintes oríclats: almirante Jorge Dodsworth Mar.
vos porque os civls Ornar *** tíns, diretor geral da navêgavão; almirante Oscar de Frias
Pacheco Sousa Ribeiro. José Pelo promotor Augusto Ce- C?utInho} dil"�tor geral da Fazenda; almirante Julío Regis
Ventura de Oliveira e outros sar Sampaio, da 2.a Auditoria Bítteneourt, diretor do Arsenal de Marinha. da Ilha das Co'
exousare.m-se de tomar parte de Guerra Regional, roí pe- bras; almirante Luiz Augusto Pereira das Neves, diretor
em um dcsfíle clvico mtlitar dido o arquivamento do in geral de Engenharia Naval e comandante Oscar Pereira
vara o qual foram CODV(,ca- quêríto policiai mimar mau, de Souza e Almeida, diretor do Armamento da Marinha.
,108 pelo oficial delegado da dado instaurar pelo coman Não foi fornecida nenhuma nota oficial relativa a es.

-lü,n,ttl,de, ReviSã,O e, ,S,ortei?'lda�te ,da i.e Re,giãO Milita,l'lsa importante reunião.

','
"

_

68 demonswações desreper- a rim �e. S8!' apurade a reg- +_.'-+_+_+-_:+_+_+_+----'+ _
_ _

'

__ =-' ,_,
..

tosas que fizeram para com, nonsabilldade do ex sargento, " "
,o +- '" .......... +-+

o Pais. 'do Exercito Qulrlno Lima --

Terça�feira
28 de Março -

1 94.4.

Rio, 2t (A. N.) � Em cir
cular expedida as diretorias
regionais e corretos permu
tantes, o diretor de Correios
comunicou que fei prorroga
do, per seis meses, o prazo
para uso dos tipos uniformes
de sobrecartas e papel de
carta para correspondencta

Conferência no Ministério da
Marinha

para () seu Lar
Máximo Brilho - Mínimo Trabalho

Rendimento sem Igual Secatívidode Rapida
.

Higienisa o Ambiente .

A Cêra Marve! é Fornecida Nas Seguintes Cores

ILARANJA - AMARELA - VERMELHA INCOLOR
A CÊRA MARVEL novo produto da fahrica "TINTAS YPI
�ANGA", a maior orqani2crção do ramo na America do Sul
e manufaturada com'ma.téricrs primas puríssimas e ohedece
a uma fórmula moderna de odor agradaveI, pO'l'em, de

efeito letal aos iosetos.

Distrihuirlores : João Prosdocimo Bt filhos

li
Gia. Wetzel Industrial JoinviHe (Marca Registrada)

conserva e desinfecta a suaifoupa

fONE, 1!lO!

Humberto Sada e Senhora
..;_e-

Leonel Bacca e Senhora

participam o noivado de seus filhot>

IMat,y e Lauro
.

..................... - ,., ?�.��.�?'!;;:?: ��!.�:,�"" :.. ,
�����"'-1ooJ>������_�"-J'> ,..,.._.���

Jlase 'Rudolfo Wuensclt e Senhora
-B-

José Sombrio e Senhora

participan: o noivado de seus {i lhos
GISELA e FRANCISCO

25 de Março. de 1943
_,----!-.--

-
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