
'BI6míülu' íevãrÃDisvurnas cerê� de 12.&00 eleitores. .:;:
-

-

-_._ '. - "

1�.ÔlritiuiçãO de Gaspar -Delalhes sôbre o desenvolvimenlo do serviço eleitoral
"ISmbQra o servi�� de qua!iti mente na taréía de proceder a nésla' '·C

..

' ama·,.ca ali trabalham os dados para a J ANTES DO fIM DO MÊS
caC;;io eleitoral tenha terminado entregados titules já' prontos composição desta nota. .: Embora seja grande o número
em dois do corrente, é intenso e ,dar andamento ao avultado de processos _

aluda em anda-
ainda o movimento no" forum numero de requerimentos entra- Foi em meio a êsse intenso NUMERO DE ELEITORES mente. acredita-se que antes do
lceal, sendo numerosas as pes- dos nos últimos dias que pre- movimenta que procuramos eo- Ainda não foi possível esta- fim do mês, ou seja na data
"soas que se empregam ativa- cederam a data acima. Iher os dás funclonarios que belecer com exatidão o nú.nero fixada em lei todos os titulas
����������������_�������������������_ de�wriQões�Ha� mas p�e- requetidos tenbam �do enk�

SE! adiantar com toda a segu- gues aos eleitOres.
.

rança que este não será inferior
a 15.100. Deduzindo 2,500 ins VÔO"30 redor do mun-
eríções ·pertencentes ao munici- do em 120 dMspio de Gaspar, fica Blurnenau .a

com um total de 12600 eleito Washington, 4 (SE)�O- avião
res, sendo que as mulheres transporte quadri motor do E�
ccntrlbuiram com mais ou me- xér:::ito norte-americano "010-
nos Um terço dêsse numero. bester" levantou vôo ás 16 hs.

lJ e 58 minutos do dia 28 de se-

ULTRAPASSOU A tembro, para cumprir a primei-
EXPETATIVA ra etapa de voo de 37.000 qui-

Ate 22 de Setembro úlíimo lometros ao redor do mundo.

t os cálculos maia otimistas não em 120 hor��.

I
iam além de 9 'mil eleitores para O VOo 1l!1!llar será precurs�r
os dois munictplos. Como vemos do estabelecimento de uma li-

----........-------..---.......----------------------- fi' ro de
.

scrteõ f J' nha aérea comercial peta mes·
Sexta-feira. 5 Ile Outubro de 191!5 • Dr. AchilIes Balslni Diretor Respousavel • Ana XXII- N. II o ume In çoes o

ma r<ota.·
.

muito além das expetatlvas.

'O E T I O O S

·1.··...·.·.f... :v.'i!.l..:�:�::.J::� DE BLUM�. .ENAU an��lriO M�:�:,oo
o J:rlfue • il traição semestral Cri 35,00, " tiD' iJrámladoa. avulGO Cr$ 0,30

O arauto das· aspil"Clç6es do Vale do Itajai

---_.. --�----------�---

Marcada a excursão
,Gomes ao

do Brigadeiro Eduardo
Grande do Sul,

.Sopà

'�,V
Um tablete dá um excelente
prato ou chícara de Caldo
iBoulllon, Consomé) • Modo
de usar: Não cozinhar, apenas
desfazer e dissolver em agua

bem quente.
C. ANTWEILER'� Rua 7 sa, Mais uma reunião

Rio, 4 (A.N.)- A C()mí8�
100 - C. Postal, 56 são incumbida do reajusto»
B 1 u m e nau mento de vencimentos dos

Santa Catarina - Brasi1 tuncionarios ci1)i[; e milita-
"- res, realizou, dia I: no �Mi.

Mo... '.8." ..q'1I.�ilo.I. abs.olutarn�nt.e inofensivo
par.

3 No bar e no la!) nistério da Guerra, mais
..

',
.

" pele. Eficiente proteção contra

-I
uma 'reunião sob a presiden- ',.,c.',

We"tz"e·.1. P1CA:qAS DE MOSQUITOS e �.? KNOT•. :-1 : i aia do General il1endes de
.'

..
outros insetos. f" nãO' 'deve faltar Morais,

'.

C--->o----m�D---.-,...r.,.-.",-e�p----e-rc.,___ul�iu..,.....,.,..·"-00--:-"'"5"'---'"E---s-ta--do-s-U-n_,.id-os
.............

··

-a.,;..:........:c.......;.:....o�'Dv8cãCã-ó
-O discurso do "sr. Berle Junior no almaço Que lhe ·foi alerecido pela imprensa carioca

RIO, 4 (S.E.) - Se·
gundo informam. da Ga ..

.pital. gaiwha, já esta
marcada a data em qu«

. o 'Maior·B'J'i(ladei'ro ira
. i) .1:J

aquela cidade. Q Ca11,
didato .daeoposições. co
ligadas á

.

Presidencia
da ,Rep'liblica

.

devera'
,deSe'i7�baroar' em . Porto,
Alegre no dia 27 de
cútubro. .

'

..

J�StâosendO prepa�
',,�a4a8' na Capital 'rio

grandense homenaçen«
',apaçf/tídid;q,ta.· ...A con"·

Rio
eeniração p r om o vida
pelas oposições coliga-

. das do Rio G. do Sul
sera' 'realizada na Pra

ça Marechal Deodoro,
iurao a' esta'tua de
Julio de Castilho.
Devera' emular o

Major-B'rigadei'f'o, o Sr.
Borges de Medeiro$.

O Brigadeú'o falara'

em Tabletes

I C I"
Cairo, 3 (SE) - Foram

detidos sob a acusação de

pacturarem. com os crimino
sos, quatro guardas que,
aeompanhauam. o aroeõispo .

de Jerusalém, 1,W1'tO :recen·
temente.

naquela. concentração
sobre higiene e satule
pu'bliea.
Daquela Capital o

candidato' »isitara' a

cidade de Bagé onde
prestara

I
uma homena

gem. a Gaspar Martins
que ali nasceu, e esta'
seputtado na Mal'i'iz de
São Sebastião.

das eleiç'ões . no Brasil
'. Publicamos ontem dois períodos do dlsour- messa de eleições livres no Brasil, marcadas tueíonal, empregando para-Isso a Inatltniçãn de-

80 que o sr, Berle Juuíor, embaixador dos EE. para uma data definitiva por um Governo cuja moeratíca de eleição e debate político. E' o me

VU. no Brasil pronundíouno almoço que lhe foi palavra os Estados Unidos sempre acharam ln- lho! augurío para a fatura grandeza deste Pais.
oferecido em Petropolís pelo Sindicato dos jor- víolavel, foi aclamada com tanta satisfação, nos Nenhum amlgo verdadeiro do Brasil e do
nellstas ProfiSSionais do Rio. Em vista dos eon- . Estados Unidos. quanto 110 próprio Brasll. Não povo brasileiro impedirá essa evolução. Nenhum
ceítos emitidos em sua brilhante oração. o Ilus- concordaram os amerícanos com aquele e que se amigo verdadeiro do progresso humano a acusa
tre' diplomata' norteamerlcano tem recebido a- esforçaram em representar essas promessas e rã de ser reacionária. Não é o emprego de
vultade número de telegramas contendo telíct- declarações solenes como insinceras ou mero instituições livres, tais como eleições, que cria

. tações de todos 08 pontos do país. Publicamos, embuste verbal. fascismo e reação e sim o oportunismo. Não há
a seguir, na íntegra, o importante discurso: A opinião publica norte-amerlcana segue possíblttdade de contusão no emprego direito e

� «Agradecendo o almoço que lhe oferece:'l com a maxtma atenção o progresso regular de integral dessas instituições". .' -

.'

hoje em Petropolts o Sindicato dos Jornalistas uma campanha politica abertamente demoeratlca I Mais adiante, declara:
.

Profissionais, o Embaixador Adolfo Berle Junior,
.

em que cada partido, tal como queira, tem se -
« Uma dernnenacla se organiza [ustamen-

representante dos Estados Unidos da Amarica 8Pl'e.sentado, nomeando os

Beus.
candidatos. Essa

I
te por u.ma Consumíçso.

EIS.bora.
r OU e.mandarjunto 30 Governo do Brasil. pronunciou um dis- opinião tomou conhecimento da completa tíber- uma Constituição é um ato que se faz numa

curso no qual, depois de ressaltar ti crescente nade de debate sobre os pontos discutidos, 8 Democracia em obedíencía 89 mandato dado
cooperação entre os. dois países, disse! Ilberdade de. registro politico, e tem ficado pro- .Jpel� povo: e é uma. parte Indíspensavet da. ex-

. �t<A opinião publica dos Estados Unidos se fundamente Impressionada pelo tato do plano pertencia democratlca, Essa experrencia e de
regozijou perante B. firme determinação brasileí- das eleições Betem escrupulosamente realizadas. Í valor imenso. Mas não é menos do que tragico
la de desenvolver e ativamente empregar as Essas medidas. e as declarações repetida. quando essa tarefa essencial de elaborar uma
instituições de Governo democfatico e aplaudiu I mente afirmadas de as real1zar. foram atos sá' Constituição é permitida interromper ou impedir
oa passos dados pelo Governo do Brasil para nioa de um grande País, sob um liderança que o alto Governo Democratico pela escolha papu
ta,tiJlgir ao grande objetivo que é a democracia merece ser quali1icada de "grande" e que qs lar do Poder Executivo.
constitucional,

.

Estados Unidos respeitam profundam�nt9. Tal- Não existe' nenhum conflito enire os dois
Foi assim que 08 Estildos Unidos receberam vez Dão seja simples coincidencia o fato dessas processos, pois podem.se realizar eleições ao

com<os mesmos aplausos c'8101'0508 o estabeleci- medidas ooncordarem com o espirito esclareci, mesmo t-empo que se tomam medidas para 01'

mentI} e a segurança da liberdade de il1IOrma-j do do A ta de ChapuHepect parte da. qual será ganizar uma Constituinte na forma queo povo
ções e comuoicações e da imprensa livre deu' . jncorporad� ém forma de Convenio Internacio- indicar. Ja uma vez a Historia deu 80 Mundo
tr.o. do País, á. medida que os perigos de guerra Dal no Rio de Janeiro, n.o pl'oximo mez. uma liÇãO terrivel nesse sentid1}. Duraata ti re-
se iam esmqrecelldo .. '.

.' Vós, 110 cara,ter de jornalistas braslletfos, ví)luÇão francesa, reuniu se uma Assembléia·.'

Igualmente áplaudiram os Estados Unidos a diariamente registraram e aplaudtrám eSBas me- Constituinte' mas. por haver si'io demorada a

anistia politica e a liberdJõ,p.ó de o:rganizaçãopo, didaS. A grande satisfação cüm que os Estados escolha ordeira do PodE>r Exe..:utivo () caminho
mica concedida a todos, com exceção' dos na-' Unidos acompanharam essa marcha regularpar8 politico conduziu diretamente fIO Tenor e á
zistas, e esses, naturaJllleute, se desacreditaram a democracia constitucional e 8S gars!ltias do Ditadura Militar Hoje em día. seria denorrHnada
com á: intenção de trair a democracia logo que seu êxito baseiam se na experlencia norte-ame;' -fascista. e da quHl a Assembleia Constituinte
atingissem ao poder. Aplaudiram Os Estac.los ricana. Aprendemos nós que a uniea manei:r.a de não podia proteger o pOvo francês e li emersiio
LJni�08 a livre organização de partidos politicos, ter demúcracia é justamente praticando'a: da qual levou da França uma geração. .

'�'·fh'iJ· de se realizarem eleições livres. No pre. Refere-se a seguIr á democracia em seu Terminando seu dIscurso o Ernbaíxador
:se�1te n:wmento, os brasilefros gozam de todos os Pais, acrescentando: . SerIe Junior, 8pOS �mitir varias outros coreeitos
·Ai..r�ito8 de orgauização e dehates politicos gue - "Da mesma maneira; () Brasil hoje em sobre o regime democratico. fez votos por u!Ila.
nQ� temo.s nos Estados Unidos. A solene pro- dia e:stà evoluindo para' 11. Democracia Consti- sempre maior amizade entre os nosso povos •

•���-�-�-�-4f-�""".� (} .-......_..___�-rf-_..-.:--tI-:t O .:-�-�-*-•.-�-.-:t:-..�. ()*-.....-:.+__�......�!il.�.-*-:+.-;4 o ._"_.-.-.:_.-.i=>"--.-"'-�
...

�
.. "

. . .

I I

Dia 12: Posse da Diretoria.
Dia 13: Grandiosa Bane Social (Jazz Garcia e Jazz

'iRouxinul" da BaUe dos Casados).
Dia 14: Regatas e Matinee DaQsanie Popula" a partir

das 9 boras da manhãa .

.

.

I
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Telefone 1248 -:- Rua 1 de Seternbbro

fornecedores de Madeiras em Geral

IForro Paulista, Encantonelras de QUalquer Espécie, � �Alinhamento, etc. etc. li
I

Bspenialidade: Soalho Marca Slrobel I'L......!�=�:..:::...::.:!:.:::::.=::..=2

... _......_......."""""_."._.,.._., .� �.l\lI®."'"'F_';='n�;;s
..

�'��jÇ.t.:?A\iW.. !!I!! $
,

111_'��"l'fi!����4'W� �'!i" �,-.b lJ,j-J K I.\l! .H

� E5lPECI.i�LH.5Ti/.\
.

A," �,a.',re" lho,5,'· de Radmo TR1..TAMENTO E OPERAQOES DAS DOENÇAS Dai ti.BNliORASp. M!.l�m;nas das mel1milS e nt(i(H'lS. mSlur�*}S tia idilds critica. Per·.

da R C A Vitor tllrbacõas 1U!!u·o-giandulares. OPE?AÇOES do utern. avariol,
• t ._

h"l1mglii�. lmnõres. apemH:.:s. hsrníss, etc:
de iodos: 0$ '.llp,os e lama'Ül(,};s Oli Diilie.'IDo::oMular,;iio • Ondas Curtas.

I
OLINIOA EM GERALCaso do Am�r'içdno $" A. Coração. • rins. ilU. digDSUVu> '

Merc;;.do de Automó�e!1li '
.

Varices • - D!:i.mças 1'rOi!iCiUIS.
Rua 15 n' 487 II eeas, Trav. ft de Fevereiro N. a (em frente do Boiai V!tliria)

I ". RHSm.: Rna São Paulo.30 - Fone: 1226. - n LU M B N A O
'ip' 55 6"1 5!",m"IPSWM&i'i'9§91�_��fk] _

�

-85 W& pt, ,Wât"mãSre=ema�",,� _ç�'e;:rst:� irPII

Duas Vacas leiteiras. Infor
mações com Leoppldo Radat_z'.

Rua Benjamin Ccnstant

Ferreiros que saibam trabalhar em, Ferramentas
Paga-se bem ordenado

Metalurgíca Itoupava Ltda.

RU3, Acre

--.-_--..........

1 terreno. 25x30 metros, per
,to do Salão Hinkeldey; na Rua
Amazonas.

' ,
,

,

'lGeladeirá General'
"BABY".

EMBLUMENAU
na Rua João Pessoa

1 casa boa com 8 comedes
EM CAMBORIU'

1 .casa grande
Informações com OTTO WIL·

LE, Telefone l099J nesta redação.
1839-5

I
e durma soeegado
Vendas em Prestações e a Longo PrazoUm Radio General Ele,tdc de

8 valvulas.. Informações com.
.

Domingos Casas, Alameda Rio
Branco, 58. ProsdeclmeêCta.Ltda

Rua 15 de Novembro, 681 '_ BLUMHIAU
f:-��-- ??�,:��?� .: li-,........__
_ .

Uma Casa de Material com
S chãos da casa. na Rua João
Pessoa. Informações com a

Fabrica de Moveis, de Junco,
Guilherme ZV'ilng. Rua São' mamilmmEERg��R�iZmmm����§m�m
Paulo."

.

1840-3
�"";":oJ......�--.-,.-:t'-·.""'Il>-"''-�

PRECISI·SE
Neste Jornal· de 2

. Tipografos.
"�"'-.""":"-�":"��_�-:il-it

Sempre foi e continúa a St3Y

Friuor é Sabur

Das"antoja as a Fina flôr Sociedade Beniliciadora de
Madeiras Lida.

.

l�mlo\.
c TOM1M .:

11M, tr28sItaia
,1SILVEIRA••

-

Grend. ,Ttin.lco

Ra�i98 recept.ore"
Servlç(J$ Ra1Íll'iUs 8 GarailUdÓJ

TELEPONE '1395
ana 7 da Setembru, 13

Prudencia Capitalização
Anlortizacão de 29 de Setembro de: 1945"

No Sorie-io de Amortização realizado na séde da Companhia com
a ossístencíe do Fiscal Federal. na presença de portadores

de tlíulos .9 do publico. foram as seguintes

Cornbinações Sorteadas:
P L A N O (CAu

U I fj
Q O Lj

T O fj
A K Aj

&, H B

hi Y Ij
RXT
N K 11

P L' A N O ccB»
Do 1.0 a) 6.0 Do 1.0 ao 12.0

I IP4 ]\11034 SM36 HK32 KLl1 zno

p�S 14 UO 9 XT 2! PV21 NL28 VI14
� Vintem Poupado - Vintem Ganho

"'-.-�·"!-i!f<�ll-'ÍI'�;J;.-·$-� o .-.-�-.-."-.-.="-!#.--.•

Juizo de Direito da Comarca de BlnIDeuau
Estado de Santa Catarina

o Doutor Oscar Leitão, Juiz de Direito da'Comarca de Blu
menau, Estado Santa. Catarina, na fórrna da lei, etc ...

FAZ SABER, aos que o presente edital com o prazo de
trinta (30) dias virem, ou dele noticias tiverem, que no cartório do
t- Oficio de Órfãos désta Comarca, se está processando o inven
tário dos bens deixados por falecimento deCLARABONNEMA�
SOU, e tendo o inventariante, RICARDO B ONNEMASOU, de
clarado. acharem-se ausentes, em logar incerto e não sabido, a

herdeira IRACEMA BONNEMASQU MAAS' e seu marido
GERHARD MAAS, cita e chama.os, para no prazo de trinta (30)
dias, contados da primeira publicação deste, dizerem sobre as pri
meiras declarações do inventariante. ficando desde logo citados
para os demais têrmos do inventário e partilha, até final sentença.
sob as panas da lei. E, para que chegue ao seu conhecimento e

de quem mais interessar possa, mandou passar o presente edital,
que será afixado no logar do costume e publicado na imprensa,
na fôrma da lei. Eu, Frederico Kilian, escrivão, o escrevi. Blume-

I nau, ,e,
m IS de Setembro de I945· (Assinado). Oscar Le,itão. Juizde Direito. CERTIFICO que está conforme o original, que nésta

data fOI afixado no lagar do costumei do que dou fé. Blumenau,
em 15 deSetembro de 1945.

O Escrivão: FREDERICO KILIAN

r-
·

D� A·���·L?aJ· R 1\ B E I·1 Tratamentos especializados das doenças do .estomago,

Ifigado e intestinos, som operação.
.

I
Laboratório anexo.

.

�t=::=::w��'.. I

..I
E.�pedicõe§. �

A�einte5 .dC5

DÂ-'
DesJ)acho9

I@éles :.

'SUMAREq�
com viagens regulares entre Haja! Santos

(a:bl� p@st@� 35 - fendo Te!egr. ffGuido'�
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MOVIMENTO

:-.---.-__;,.__.......... A_·......T_I_V._.�o__�_-_
..

_'""-,_,,- [,. P_A_S_S_i.=V��O�====_",=""""
..

_=--_-_...".........,.-===·=,1
139,505.983,0011 CaPílaI"

.

.

.

.'
Para AD.mente de, Capital (Dep, AProv. D. R, lnff;rnasiFundo de Reserva Legal' .

77.58·!.837,1O i Fundos de .Reserva
Depósitos em Conla Correnle:

Sem juros
.

Com juros
Com ãviso Prévio (menos de 90 dias)
Com aviso Prévio (a partir de 90 dias)
Prazo Fix.o

JUeilos' ii cohrar de conta JllÍIpria e de lerceires
TUulos em caução e em deposito
Correspondemes no País
Matri�, Filiais. Agênéias, Sub-agências e Escritórios
Banco do. Brasil e/Espacial

·1.101.366,10 Valores Hipotecários.;
DiVidendos:

Saldo não procurado, do l' ao 18'
250.,:165.&18,10 Ordens' ele Pagamento
1.241;500.00 Diversas Contas

.. '

Getlé�Io M. Lins
Dr. Rodolfo Renaux BauerDiretor-Superintendente ITAJAf, 11 DE SETEMB1�O QE 1945

Diretor GerenteÊrico Scheeíler
Ohefe da Contahilídade Geral Bonifácio Sehmitt - OUo Renaux -,-. Iríneu Bornhausen - Antonio Ramos Hercíllo Deeke __;., Diretor Adjunto
Dipl, Reg. na DEC nr, 22.638

.
. (Diretores) Serafim F. Pereíra c- Contador'�-:"-�-�_"�':_�-"Iii'ôI���o •.----�-ii..,;;;.-�-·�......:f.-�€-.....:� o t�� """. • .*-�_�-��o :.-...-;..:-....-�-.... - ",-,,,,-�'_.• o�-.....�.....��-*.-41t-�_,...�-,..�

'é
�. --Cartas rat,ntes�'1 Banco.lndÚ,Stria e Comércio de Santa Catarina SIA.� DElpe:qdeMÍas.Numeros Datas .

. .. . '.. .
. .

�..""--..__,.. --'-_-'--�

ItajiLV!\>-latriz 1283 8·10-1935
_ MATRIZ EM ITAJAÍ-Araranguá 1730.. 16·3-1933

Blumenau 25ól :?9-12-1941 Oapétal Integralízado Cr$ ó,OOO.OOO,OOBrusq'ue 1292 25·10-!��õ
.

(Depeadondo de aprovação da Diretoria das Rendas InternasCaçador. 1727 16-3·1936
o aumento de Cr$ 2.000.000,oopal'a. Cl'$ 6.000.000,00CaJ'ioinhas ... 3243 ,7-H944

Coliêó:rdia 1729 16·3-1938 . Fundo de Reserva Legal e QutJ.8S Reservas Cr$ fi 000.000,00I,·Cr.esciúma 2564 16·1·1942 Total dó não exigível. Cr$ 12.000.000,00CUritiba 3071 21"10-1943
';dulitibanos 32JG n·1944 B·alancete geral em ·3

..

·1· de A.· gosto de .. 194-«,5Flôrlanópolif! 2561· 16-1�1942
Gaspar 2556 �O-H942
Ibírama 3247 22:12-1943 Endereço Tel.egridif:o:Indaíâl 2552 2!J.12.1s41
Itup�I'anga. . 66fS.B 31-7-1942

I N 'C '0'r
·.Ja.raguã ·.do �.Ul. 3��8 7-1·19-14 « .' '..

.

»
JOl:lçaôa .

. 2062 H}-1.1942 I

Cr$

Bmpréstimos em C�Illa Corrente:
, 'Empr,estimosHípo tecárioa

. Contaa Correntes Devedoras, .garantidas
Efeíros a Cobrar:

. ...

De conta própria, do interior
De conta de terceiros, do ínterío»
De conta de tercelros.. do exterior

Titulas em Liquidação
CorresPllndentes no Pais
Matriz. filiais, Agencias. Sub-agências e EserUórios
Títulos e Fundos.pertencentes·. ao . Banco�

Moveis & Utensílios, Debentures
EdiFicios e Oubres Imóveis .,
']31 Apóli�s Federais, sendo; 11 em nosso poder
e 120no Banco do Brasil, em depósito

Valares Caucionados.
'.

V/dores Dellooitadns.
V6lores em cobrança. no Banco do Brasil
Hipotéeas
Ca.ixa

Na
.

Caixa, emmoeda . corrente; "

No Banco do Brasil eem outros Bancos "

No �aIl;co. do Brasil CjSup. da Moeda .6 do Crédito. "
Diversil� çontas "

., 977.5ü8,30
76.(1(17.�68,80"

" 00.279.1\76,30
149.225.293,HO

17.611.20 119.522.781,10
"

"

1,00
6.290.946,00

2{)7.13�.611,OO

"

"

"

4,OOL758,1{J

99.578,00

"

107.181.700,(1)
139.850.528.50

3.4133.389,(;0,,'

"

13.245.115,40
13.151.778,40

.

04-.001.131,90 30;398.025,70
1.203:169.30

897.448.8U9.ooCr$

Calçados Clube
'. .

.":'.
.

c

5-10-1945
A "

- Cartas pat®!ites-II
Dependencias Númerc s Datas ;

Jüi.nvme 3�4.o �-1-19,U i
Lfl,)8S :!a!:i3 1(j·1-1!'I<12 j
Laguna j2fll 25-1(M935 IMafra 32·11 7.I-H1H I
Orleães 5214 7-H94J j
Piratnha 112�' 1G-3·l[l3ti �
Porto-Ulli>1o 32�j2 7_1·1tiJ.·l'
Rio de J:1118iro g07} 21'!().1943 ij!RioNegrmho 32,Jo l-1-1944
Rio do Sul 1290 25-1O-1\:J35 1s. Francisco do Sul 12D4 25-10-1935
São Joaquim 2557 1O·1-1�42
Ta.ió 1290 25.1O-1BB5
'I'ijncas 25�5 10.1-19:12
Tubarão l2!:J3 2,1-10-l!l35
Tlmssanga 173i 16.3.1938
Videira 1726 16·3·1938

Cr$ 2.ooo.uno,oo
4.000.000,00

.,

650.000,00
5.350'('00,00

"

7.421.379,50
52))37.253,60
11.fj12.480,(jo
,5.877.853,40
S-1.700.'�6(i.5(j 20\1.õ4!).2HU.60

179.522781,10
250ALi5.GW,l Ú
27.04!J,7f10,30
207A1U.5IG,10

H52.143;50
1.2�11.5o{l ,00

II
.

"

205.4(;1,50
4.723.3!H,HO
'1.3:!8.37U,30"

Cr$

Ucolmirleal�--�--":��-�-�
.

,_. - .' .

,

ONVITE

Baile Social com o Jazz Garcia e J:n.z Rouxinol .-�-�+:--*=..:._�.....g:-�-���

(Lontras) as 21 horas. traje de passeio
Dia 14: REGATAS. as 8 hosas da manhã.

I MATINEE I?ANSANTE, etc. das 9 horas da.
manhã em dIante.

I NOTA: As mesas para o Baile podem ser reservadas com o Ze
lador do Clube, a razão de Cr$ 20.00,

P.a.r.a .o Baile. de. 1. 3, só será permitida a entrada de ASSOcia-Idos e convidados especiais.
Blumenau, Iode Outubro de 1945 I

A. M. COSTA' 10 Secretário f.

.-�,-�-§��-�,-�-?l.�-�

De ordem do Soro Presidente. tenho a honra de convidar
nossos associados e Exmas. Famílias para os festejos, comemo
rativos ao 250 aniversario do Clube Nauíico Amarica, nos di-as
12! 13 e 14 do corrente.

PROGRAMA
Via 12: - Posse da Diretoria ás 20 horas.
Dia 13:

Sedas, Linhos, Caserniras, la
..R.·. i.sc..

ad
.. ,.0."s.'

8

.• r. i."..
8 , 5

..
ap.a.t.o

..
S. '•1Camisas, Pijamas, Capas,

... ..' Meias, etc.
�."'. Chapéus Ram.enzoni, Gnry fi N61s8_'

BLUMfNIU � Rua 15 de NOY&mbro, 505 '" fone: 1107 'p'ia ...Ai, 4 Fi
&4 " 'iii' ,

E' -providencial!

..Afedicaç.;lo auxiliàr
:no tratamento da

sífilis"

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



'Grande baile da "Prilnavera" e- posse "da nova Diretoria�
Is dansas serão a_rilhanta,das pelo famoso jazz "Perú"

MEsas COM I ZElIDOftl 'I PIRnR DO Dlft a

,- "' . .-

SOeCi
Dia 13

d II ri
',' ,,'I '

S ,,'

Dia.·l3
, '

, '

�-��"-�-ji�'f..-�_,.."-<.o '._�....�_�_�_:�_�__.<-�._<.. o' it........:ti-jl,.;_�-�..;,..�-��jE-!t o�-j!-.•-�--�-�-.-§.-9-.' o f-�-9:-'.-�-§-�-JI1-�-"-

. *:;,* Tenho muito .0 que �r�"··;;·J�;7.: :... "- ......:;>;:-.�;;�� Prudencia Capitalização
dizer hoje..Um livro não í· CIDIDE Social d .

.
chegaria parli conter to- f�' '

=1 Chamamos a atenção dos por-
da a imensidade .de mi- ·w..c····� ?o::':..:.:;....;�� tadores de títulos da Prudencía
nha reprovação ás bar- An,·versarios e Capitálização para' o anuncio
bartdades que se disse- I que estampamos hoje, dando o

I'Mm em meu nome, Fazem anos hoje: resultado exato do sorteio de

Pala do vomitorio ra-
- A sra Berta Michel, es- 29 de setembro último, em vis·

dtofôn!eo dá ante-õntem, posa do sr. Rodolfo Michel. ta de ter o mesmo anuncio,
promovido pelos quere-

- O sr. Pedro Ohrístíano que foi publicado em nossa:

mtstas, em homenagem Feddersem. edicão de ontem. saído com

a data de 3 de Outub.fO.
- A srta. Amolda Dalfovp. incorreções.

Não me incomodo que
- A srta. Maria Balsí ni, �--�--------...._."

os partíâaríos do contí- filha do sr, Díno Balsíní. M',olLo V I, t Inuísmo saturem as ondas
- O sr. Dr. Placido Ol im- II

artezlanas com.o alarido pio de Oliveira, residente
de suas propagandas. em Ascurra,
Mas' que façam isso - A sra. Da. Frlda Michel.

em meu nome, é demais,
- O sr, Otto Waigmam, re-

não consinto.
. sidente em Salto Weisbllch.

Numa cidade como' o - A ara. ua.: Odete Nobre-
Rio de Janeiro, onde o.

I
s». esposa dO, sr. José Nobrega.barulho foi maior, com
'- O sr. Clemente Placído

Ruas dezenas' de denar- de Braga, residente em Jotn-

tementes centrallz8{!os,' ville.'
.

é Iacíl arregimentar mi
lhares. .0 milhares de
fl:ncionarios publícos pa
ra aplaudir as manifes
tações teítas aos seus
chefes.
Mas dai a dizer que

fui eu que promovi' fi
manifestação' e me puz
a esguelar pedíndo Cons
tituinte com Getulio, ha
muito engano.
Não estou absoluta.

mente de acordo com o
deslavado Ialatorío ra
diofônico do dia 3. E is
so por uma razão muito
simples: eu fiquei muito
tempo privado de manl-

C·
�

I d 'C
·

'I E t-
�

�â:�:!; I���e���:�n:��:� areu o· e FDnlS as spor IVOS
me roi tirado o direIto de Blumenau
de fazer greve, único C

-

d A bl
.

meio que eu possuia de onvocaçao e ssem ela
impor mínha vontade jun. Afim de organísar definitivamente éssa sociedade, eleí-
to 80s que queriam me ção de nova diretoria motivado por afastamento de colegas,
explorar; por muito tem- aprovação de estatuto e outros assuntos de interesse. são
po me deixaram entre- convidados todos os que direta ou indiretamente estão liga-
gue á sanha criminosa dos fi imprensa e radio esportivos, 'para uma assembleia ti

dos exploradores sem ter lugar sabado fi (lo corrente no C. N. América, ás 17 hs.
excrupulos, que sÓ faHa- A DfRETORIA
r.am me despojar dos

I �:-�-:��-:�.....�,......:t'-�-..-. o .-:.;_.......-lft-..-;..� iii �
fios de cabelo. f .

""

Por isso négo minha -$l D P I e A
..

I d V! d It·
� l

partloípação expontanea �'uanco, opu ar grIto a o ale e 31tH I
, nas referidas manítes. f _,

.

r,
,

'� tanõe� � ',�

�������""""""�����f,l
Y .,.

D t
,...

.........u .. O • ,.. ·IIJ/oI· .. ;:;r·· .. a�""•••• u � UilllflO••••••• oo· .. • .. •• ..•••••• ••••u � _'" OGtra consa A oustos I epoBlto à disposição 2, Oio II'tE� �,'
.

'

�� I propsganda qUeremista� � Deposito Popular 5 O/O �flfE .

,

.

:1-
� 'com seus milhares de I eJeta. com aviso de 30 úiao oi O/o �

Ü
"

OFERECEMOS:
','

j carissimos cartazes, não I f
",I.'" 60 diM 5 % 'f

��:::
NOVAS - RECEM' CHEGADAS

"

::=.J
está sendo feita a minha � Idem lã -Ir O" dias () li2 010 �;

custa. Não me sobra di. I � idem toel1E H�U d!as 6 O/O J
. nheil'o para isso.

I
' C/Cts. Prazo Filio 6 més6i � 5[2 O/O '1

; lV1AQUINAS DE 'ESCREVER �l Lamento, apenas; qtle � Idem toem 12 1lI

'

e % r
t� ·nL. C. SMITH & CORONA" (norte-americanas;

.

;5 ��fa:ee 8�::�tui�;�: �� I ;w.x�'T���...�••:.flt".o�.�I(:�G) o �.:�9i<»_'*_�_�,�_<•.:��.A�.�o(i,�:t� MAQUINAS DE' CALCULAR �� 'assistencia com a<; vul- I � f4!

f::.� "ORIGINAL· DORMER'" (suecas) :':::f� tosas importanciaa gastas II :,< Institu to Médico D.r. CA,RVALHO,'_ I','�
inutilmente Dessa prop8- �DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA O ESTADO ganda. Digo inutlimente I � D"

•

t' e'··

'ti
E DE SG�NTA CATARINA: •

'��} porque nada me demo:li
- lagoos ICOS dmcos -

I'f'{/J';;'" SANTOS' ,N riA'_ verá de dar em dois d� � Metabolismo basal - Eletrooardiografia - Labora·
.

_ """ �
. dezembro uma resposta i

. tório de Análises (saügue-fézes-urina, etc.)
i; R .I O DOS U L �i justa aos que abuzaram � Clínica espe"ian"'ada do Sn .. l.ora" :

.'�(= ,:i de mInha confiança it ..... .. ....dl il -

��. Rua Carlos Gomes, 59, (Esq. I,. 1 de SélembroJ .�� .•'""'''''_�_''''_:4i��e!�v.o !�_. 1 � (Perturbações menstruais, esterUidade, alterações se-I.:
, ',{::.:, ex.

POST,AL.7,-E,N,D.TEL.:OOSS,AN-FONES:l08e94, ••:::�1
" :y- ., .:v.. ' •• ' •. - ••

1 � xuais. lncômodus da adolpcêneia e da idade critica, �
No bar e no lall

j
'1!i inflamações genit1l1s, etc.; :,j

�� ffi ! f, KNOll' �, I
•••••••••••••••••

'

' : 'nálo deve faltar I ® Alameda Bfo Brlíoco.:3 -- lJIumeuau feielolie. 1202 ����� �� __�����..,J� ...... I:!�

CIDADE-
de 81umeüau

Olumenau. 5 de

Oatlubro
"

de 1945

Dia do Representante Comercial
,

e do Caixeiro Viajante
SUbordinada ao titulo "Dia dos Empregados no Comer

cio", quando deveria ser "Diu do Representante Camerel
,

QI?8 e do Caixeiro Viajante", transcorrido dia l
' inserimos

em nossa edição do dia 2 do corrente uma nota sobre, o

jantar, com que essa laboriosa classe comemorou a data:
Conforme haviamos noticiado, a festividade contou

com a presença das figuras maís 'represéntativas do co
mercio loca.!,' autoridades e representantes da imprensa.
Numerosas pessoas fizeram. U80 da palavra, avldencíando
a importante contribuiqão da classe no desenvolvímento
economíco do país e rendendo homenagens ao seu traba
lho fecundo produtivo.

Destacaram-se, entre os oradores, as seguintes peso
soas: srs. Federico Carlos Alléade, gerente 1]8 filial da firo
ma Prosdceímo & Cia. Ltda, nesta praça, Antonio C. FI-

'.

gueiredo, representante do A.R.C.S.P.; Alfredo Campos,
Prefeito Municipal, Dr. Arnaldo Xavier, Delegado Beglonal
de Policia, Costa Moura, representante comercial e Dr.
à.chllles Balainl, díretor-respunsavel deste jornal.

A festa. que renntn avultado numero de pessoas, teve
um transcurso cordial e brilhante, pelo que expressamos

, nossas felicitações aOB seus promotores.
�-��+-�-���-..-��.-�o·---·-�-�-�-���-��·

GocktailDansante no GlubaNauticoAmerica
Realísar-se-á Domingo dia 7 do corrente, com. inicio

8S 9 horas, um grandíoao "Cocktail" dansante para o qual
por nosso intermédio são convidados todos os Associados
do Clube., '.

, Será servido almoço entre II e 13 horas, pedindo. se
-.
reserva-lo antecipadamente.
�_';'�""_"'-.-,,-.-���-.-.·,o •......;Jõ':O��-�-.'-��.-.-.'

aviso ao Comércio tnd�t���ti�ih�a& �ra
com séde á Rua 15 de Novembro nrs. 1425;1435; nesta cidade;
avisa ao comércio e ao público em geral que. conforme altera
ção de contrato social, foi transformada em sociedade por có
ias de responsabilidade limitada, passando a dcmínar-se

COMERCIO E INDUSTRIA ARLINDO SOUTINHO &
�

CIA. LTOA.
Sob a direção dos socíos Arlindo Soutinho e Oscar Rue

diger Filho, os quais esperam continuar merecendo a mesma
atenção de. sempre de seus antigos amigos e favorecedores.

Blumenau,' 2 de outubro de 1945-
«Comércio e Indústria Arlindo Soutinho & Cia. Ltda.>

Igualou melhor q ue o

similar extrangsíro
falir. C.' INTWEILER

Rua 7 de Setembro. lOIl Q eX. 58
BLUMBNAU

ACRISIO M. DA COsTA
Devido a um registo errado
em nosso livro de aníversa
rios, publicamos como sendo
ii 3· do corrente a data nata
lícía do sr. Aeríslo Moreira
da Costa, alto funcionaria da
Empresa Industrial Garcla,
quando o mesmo comemora
seu aniversario dia 13. Por
esta razão apresentamos nos

sas escusas ao aniversariante
que por certo teve grande
trabalho em esclarecer o equi
voco ás suas numerosas ami
zades que o cumprimentaram
nesse dia.

.1

j

�'#J{�/.'

/
,

\

1ft

Exijam o sabão

c II.BÀO,V,"{RG('
.

Jl'" « �' /.1
� .

'

[<.:príl"tli'Jlnr-,)' l_ "".lt.}"""n.il...

fia CIA. WfTZEl INDUSl'RIAt, JOINVltLf
.

fi .. ideal para 30sinha, lavandaria e lavadeira

m 'WII .4&'" fiM· 'Ii 'III'

as e

(Marca -Regü,uIHi .. ;
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