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.Iõmetros de Colonla, As ult,y� ordem. p{I!i'qne na de-.
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mas notíeías. indicam' que aumen sorftem nada S9 canso
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tou. a desmoralização 'entre. as Getulio Var�as" I
falta a
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gozolioa o. CrfJliUo das. e1spirdçõés dd vale do It@ja!
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lU'
wárre na If>eme ooídental, dil'i.. -... C· V' If..\' 'Id .di
gtu a todos Os seus subordina, O aUlhUJ da rut _ af.euta aos nossos so anos Nova De1h1, 26 (A. p,) - A!
eDos 'e chefesjt�e esquadrühas uma, Rio, 26 (C. B,) - ° OOl11liitéi 'em seu poder cerca de sessenta! naría Brasíleica, na Italía, es- I resistencia Inímíga está enfra-,

nrc1-em'i:lo,"dia d1zendo. que'! em; Internacional da Cruz
: verme.. -exp'edki:onariosj. que se acham I tão recebendo 11 assiste!�cJ:il da: que?endG na ,area Ilv':deste, de(

wirtlldf .da: falta de gasoIJ,ria, as Iha; cuja .sêde é 'em Genebra, se- d:i$tIlbbl!idos em diversos campos Cruz Vermelha Internacional. : Da.slOt .:
anunoiou hOJe � .Q. Go'

·esquadrilhas s,ob s'eu comando gU1J.dO' inf!()rmôu ao nOss,o ljaí:s d'e concentraçã!(J do Reich. Todos Alént Oit5SeS, -o Bru,sil guarda Almdo dI()< Sudoest,e da ASl'!:l.

nft6' d'e\i."rãd 1,evJ:lntâr vôO para: por iIitermécl!iio da Cruz V�rnieM se acham em: bom estado d,e outros nazístas -encontrados 'em,
t'olllbat:e-;J} lha Br.asrk:.rl�a,. os alemã:es têm saud'e. A Cru.z Vermelha Brasi� determinados locaIS elo nosso
--.;..----'-�----'-'--'--�._.;.........:..__,;.;...._"-'-.......;.�.. _�-

. , .. lietra já 'está faz'endo sentil' sua rerritoriiJo. Em Pindamonhanga-i
f a to c' u r i I S o bertefica açã-o no s'eni'jjdo doe pr1es ba, S. Paulo, por -exemplo, '211;
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I' t.âl'.rompl-eta a.ssiS1ienc�!i;l aO's nos, contram-SJ numerosos ak:�mã'e.si
lU ". ullUr�l ,.leito celeltora.· e iii sos soldados. Ainda pnt'em; ia,"' -em sua mai0i1Ia ex-trIpulantes As' -coUlul1,icacões entre Blume ...

... ram ellviados para os refel1id-os dos üorsarios '2 submarinos do
nau e ti vis1nI;a i:idade de In�,

Imprensa cearence pr1s,toneil'{)s, aos .cuidad.os da Reich. Ainda,
.

de acordo TonI as daiaI tOl'har�s'e-ão mais facei.s diE\'
---��'--'-----'- -'-----.�--�- CrUz Vermelha Internacional, ses jnformaçõ,es y'oc.ebtdas p-ela Cmz 10 de 'março em' dianée, com a

F01'tale-z,a, 26 (A .. N.) -'-c Até O presente S2nta pac(jbesl via aér'�a, con� Vermelha Brasileira, os prisiond nova linba de ônibus que fará
1n011'Wnto a. im-Pl�ensa desta capital tem se lim,i- tendo'tudo quanto Q nec,,�ssarh) ros braúleirlÜs estão distribuà:ri�S lesse percurso, diarilamentie, 110'

tado a divulgar telegramas de sens cOl'l'espon- para :reforço da alimenta'ç'ão e nos segl,lintes campos (h� conC2U.. 'seguil1N:� horariio: Partida d,e In..

d
' .

d h bl- ,1' hig1j'ene indivàdual d'e cu,da saI... tração da Alemanha; Sia.la,g', 2; daial{ ás 7 hocras 'e, de Btuln!E''i
.
entes e entrevistas e. omen8 pu

.
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'. onin.ião da ·pon.ulaç,ão ·.local, sem tecer co, _
daelo. Ao ll1!eSmO temp,o, a Cruz A. St-alag, 4; F. Stalag, 6; FI llau, ás 11,30.

.
'.1:' í� Vermelba está recebendo os au. Marlagmilagnord Ilag, 7; Lauf:'l1 A' firma propnietaria da' nOiVá

rnentc�'rios em torno (lo 'inovimento pelo fl6Íuro x:i:l,jjos que em tais CÍrcunstünd':ls Ila,g, 18; 'e ielll Spittal Braul, Ilag; linha, Carlos Gutz & Fl(lho, os

pleito eleítopal, :0 lato é ctl/ríoso po'rque a im- (JS parentes dos prisiiOl1eiros qU-ci Piherach Ress e Hot�l Dreesen, nossos votos d'e prospN'Íidad,es
prel'l,s(t tem no momento ampla liberdade de ram >enviar ao com1té de Gene- Ball Godoshergen, o'1de est-eve I nesse serviço, que sem duvida

comentar a sitlwção brasileü'a, como jâ o Veln Ora. De modo �dentr.co, os prisio� °

.embaixador
Souza Dantas, cam

I �lgUm.II. é (h� grande milHC.la'd.ie paF.
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1 n::11ros.' al.emãe.s.. que. s'e ,encontU'a:m os demais' diplomatas patrícios, Ta o inteecambio doe passageiros,azencvO_. 03 pe1'ZO lC08
..
e o o o pats.

d d F E d" apl'l's'L'ollado",s !1a F·ranç.a. -<>ntre' as duas .çidades. ,
____---'-=- �__---'- � em po 'er a, Qfça . xp'e ,li:il!)." 'V - �
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'los p ra re istir ao cerco
Completados os planos para a defesa de Berliln '-. Fala-se em

evacuação funcilnarão os tribunais militares
. Londrj::s, 26 (A. P.) ._ A radi\O' ç�o de tribunais militares espe": ção desses tribunais dizJend'()l que

ale,mã ElrlUflCilOu q'ue já -está,)' com da�is. nas áreas ameaçada:s dia, eles se destinam «a just1ficar su
pJ.etos' (lS .pla.llos para a defesa Roeicl'f foi ordenada p;�lo. prÜ'prio' mar�am2nte tüdld-s aqueles que
fi'naLd>e B:;rl'1m:- �e que opartido. Hiner, de acordío .com Him1m;'t tentarem abandonar s'eus deVieres!
Nazista já provid�fldoupar:l q.u<a ler, na qualidade de ministrada ou que demopstrarem ,covardh),
população b-erlinens'e seja súpri� Interior. A ação desses tribunaí.� Serão presididos por um juizA li'da d'c raçõ.es �guais ás do cx�r" sobre \(as áreas aIneaçadas p:�t()i cotn;a assistenda de um Heler
cito pára «quando{} a capital fõr ..;.. .,' "r�. r P ,e> I'

nazista loc�l e de tres iel'erÍ1entüs I
Si!Hada'}, Ao mesmo lemp-o, al�' l�,lm_gol. da a. tel!LncLr q�,� 80 m'üi:tares{ ll1dusive um das SS�'
gumas advertenc�as foram

.

di� ficarao fora (h� sua autondade
.. O promiO:(:(l;r desses tribunais S2-1

rígidas á populaç5,1Ü, falando'..sé os t-erri:loTl-os da BavIera, W�.ir# I rã nomeado pelo cpmiSSal11D d-e,
daramente em 'evacuação. Es::as tenterg,. M0Cklen.btt..l'g e

a. zOI1.a.. ! H.e.f-es.ad ...o. R'eiCh., O
..

d

..
ecr-e.to cri!élll

advel'tencias foram: ac-ompai1ha� do ititerIar da A1�manha. A ta.. do �esses orgãos de justiça na.m
das doe informes. s'egul1Clo os dia herIínense justifica a cria� . já entrou em v1go11'.
qUai!S"-,€stão -:-qUase. ({)wpleto.s: ?S -i

-----

pn:parati:vos ruSEOS Para. a. ass�q IInYI·s·la· do'" Va"'1'e' d'o· Ila")"a'l-to d.ec�s1v{J a :BerUm. São pala- 1 R§.
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vras t'extllais do liÇlcutor alelnào,: Deverá circular am:anhã o pr,i:.{ nand'owse uma das revistas mais
Lintlhade lIola. mllllltid5aA«Por o,ulro lado, -está' imJhént!e mdro numero da (Rev,istadoVa preferidas da nossa gent-e. II v lIu ptill III lilleu

uma super.ofensiva ali,a.dE!! no oó le do Itajab, publltcação mensal Cumprimentando seu (i'jiretot õ)
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. çõ�s anul1ci� que Jaq:}'ues d" t
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es.·oalmente.. numa djaM� da.· fr.Üin Osias GUIÍma.díes, nome já bas� cas prosperidades nlO futuro� d
que os 'OiS gaJa os mtVlalll, S'

Larsec, antigo (Dmissario H-
idra! .•

' dOiis
.

dias antes da 'Cal)'..

I
tante conhecülo no s3i1o da jm;-

RllI'iJO!UlOVEiS'·.'.. pOnoia de DiJou, foi linch.a�. s,e despido na i'ua e nãn no in.;
tuJ'a p_,essa posição pelo exerc\i,t,.o,

..
prensa local.. .... ..... MU IIn do por enorme multidã;o na.. tertOl" do 'éstaheleohnento acima

russós '\? qu�e ali fez um dJiSCUi"�o. Contendo- ini'eressant-e matenia, DISQUE FONE quela -cidade, ! IDen<:Íonado,
.
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ru z e.1 ro
. refiram a ano a . a fica a

fOI revelado. ,; çO,qu:e e a 'primeH'a dO' Estado, V:J MtJI11HO JOIMVILlE"'-�- •.. '!
estádestina,da a �gradar plena� Rodolfo Kraemer pelo UI' n··

LOlldrc;si 26 {A;. P:)� ACT,la:-: ill:ent,e _lJ�ss9 publlc:o l'ed;pr, tor,.I�""......__",, ��..............._-_��.;...;..��__�..�
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Quatro poüeras6S exércitos romperam as lin ..

nIIBS-alesl!1ãs numa ext�ulsão de 2.tO··lwilllas Washingtoq - Serviço _ de In
formações do Hemisfério -'

CJnGo novos aviões de transpor
te foram destinados as linhas
aéreas estrangejras, de acardiO,
com recente connmicação do Ad::-

Moscou, 26 (A. P,) - Ao; emís..
sora Local Informou que grandes
progressos foram feitos pelas
forças soviéticas no setor merí
díonal, 'em torno da cídade de
Breslau.

Paris. 26 (A. P.) __; Na fren-
.

te do 01�av!/) EX-f}rcJto" '0'3 bom»
bardelros pesadôs amerkanos ata
catam intensamente objetffi,,03 rJ;e
comunícaçÕI,?S, bem. COUlO uma

instalação e deposLtiO< de óleo 'e
um depósíto ele aruíharíà em

Ling'•.

tropas alemãs, 'êspeoialll1;cnt,e na

área meríddonal da frente, onde
o Terceiro Ex!eroito ínicíou S,�U

poe!-;:IOS{) avanço.
���:�'---�,-��,...........�--------------,..._;_.

anual
semestral
avulso

Cr$ 6('),00
Cr$ 35,00
Cr$ 0,30

Diarlo Matutino

u

informa'
ies que

minístrador dos Saldos dos!
Bens de' Guerra. Esta círcuns
tunda eleva o total dos saldos

de aviões de transporte eedédos
a linhas aéreas estrangesras a

33, d os quais 27 são fdíO bipb;
«Dougtan» e 6 do típo <dJo!ck:
head».

A cessão anunciada unclui:ill
três «Douglas. de transporte p.a
ra a «Deviet Hava Yollaní» (Aé
rovias . Turcas do Estado) e d.O!i,s
transportes «Lockheed» para a:
«Canadian Paolfíc Airlínes».

Até 2 de Janeiro, 91 transpor
tes em saldo, não padroníea
dos pelas exígencías do Exerci
to, íoram destinados a línhas
aéreas domesticas 'e ínteriores,
As' linhas aéreas estadunídenses
receberam ao todo 58 aviões. ,

Enfraquece a rests
telll:ia illimiga

Boibus diário entre
Blumenau e Indaial

uo�AD1!I1""6!lf";i I absolutamanh.� inofenSIVO para
rl'I ��U.lii!d pele. Efieiente proteção contra

e1fzel PICADAS DE MOSQUITOS e
I. outros insetos.

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

Passeavam displicenlemete em

cuecas pela rua
Chovia !iQ·rr�ncia.lm:ellte sexta�

fEira transata á noite. No! inte'-i
dor da Conf<,li:1aria Toenl�s, d.ois'
jovens aguardavam anÔ,Q3amen·
te a -e5>tiagel11 para poder,zl1l' ga-t
nhar () lar e l'cpo:usarem! n'um
traveSEeLro a cabeça -encharca..
,da de alcc-ol.

:Mas o aguac-eiro não passava.

E COl1li{} não esthriessem' di'spps:.
tos a molhar a faüot,á" resolve..
ram' o caso el,e um modp simples.
Despiram..s-e, colocaram os tra,�

jes -em dois cartucho;s de papel
e saíram, em cuecas, cOl1v,e,rsah-;
do naiuraln1<ente rua 15 acima. ;

vepse cada cousa em nossa

cidade .. , D.i'gnas (le registro a

n05:::0 ver. >
•

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



IJnicipa� dé· Estatística
EDITAL

Para o cumprimento do disposto no Decreto-lei federal {lO

4.081, de 3-1I-42 que reorganizou o registo obrigatório dos es

tabelecimentos industriais existentes no territôr!o nacional, con

voco todos os propríetarios OU responsáveis pelos estabelecimen
tos industriais (fabricas de banha, alfaiatarias, feirarias. selarias,
oficinas de consertos etc. etc.) existentes neste município para
as reuniões que serão realizadas nas sedes distritais e principais
povoados, nas horas e locais constantes do quadro abaixo.

Nesta ocasião serão distribuidos, gratuitamente, os for

mulários necessários ao registo de 19l5 (dados de 1944) e

ministrados esclarecimentos porrnenoriaados acêroa do referido
registo, bem como instruções relativas ao corretO preenchimento
do competente questionário.

As reuniões obedecerão á seguinte escala:
=�='=""""'"'...,.,.._=��=-u.:.��_a::au:.;;=."""'JM:

DATA tiORA LOCAL LUGAR
______� ..:.::o;;�-,,�.._�_�,�����'II:S-�"_-�

4/2{45 7 horas Agência de Estatística Blurnenau (Prefeitu ra

6/2 » Salão Kírsten Salto do Norte

812 li H. Weege S,A. (filial) Testo Salto
10/2 »Joao D. Mueller Velha
13/2 }) Salão Zuege Fídelis
16í2 l> Salão Mueller Itoupava Central

Ordem do Dia 19{2
.

l) Julio Glatz Testo Central

10) _ Aprovação do Relatório, Balanço e Coutas da 20/2 »Herbert Graupner Testo Central
y 21,'2» Intendeneia Distrital Rio do .Testo (Vila)

Diretoria e do respectivo Parecer do Conselho
Fiscal, referentes ao exercício de 1944; 22/2 »Haut & Cia. Ltda. Testo Rega

20) _ Eleição dos membros efetivos e suplentes do 24/2 õ Intendencia Distrital Itoupava (Vila)

Conselhc Fiscal,' 26/2 »Roberto Donath Massaranduba
27{'2 l} Arnoldo Nitz Massaranduba

30) - Eleição dos membros da Comissão Técnica;
40). _ Assuntos diversos. 28/2 l) Wulf Irmãos Cl.!:!il!!��."""",,,-
AVISO IMPORTANTE: - Consoante o estabelecido DO Aos que se esquivarem ao registo ou prestarem informações

artigo 38, dos Estatutos Sociais, as pessoas presentes à As- falsas serão impostas multas variáveis de 0$ 200,00 a Cr$
sembléta Geral deverão provar. a sua qualidade de acíonís- 20.000,00.
ta, exibindo documento habíl de sua identidade. Blumenau. r de fevereiro de 1945.
Blumenan, 16 de fevereiro de 1945. HERNANI PORTO - Agente de Estatistica.

(Assinado) GUILHERME RENAUX
I íretor Presidente

ROBERTO GROSSE�BACHER
Diretor Vice.Presidente

GUSTAVO STA�IM
Diretor Gerente

.'--�-�+-.�.'-:-.-"""'.-:.-'.--� o .-.-�_':.-:.-'.';_�_'.-�-'.

Empreza Força e Luz Santa CatharinaS.A.
Aviso aos Acionistas

Em obedleacla ao disposto DO artiO'o 99
.

do Decreto
lei federal n: 2.627, de 26 de setembro de 1940 são olen
tificado!)! os senhores acionistas que se acham 'a sua dis
posição, na sede social, a Alameda Duque de Caxias, n:

7. desta cidade de Blumenau, os seguinte documentos re
ferentes ao exercício de 1944:

a) - Relatorio da Diretoria;
b) - Cópia. do Balanço e da Conta de Lucros e Perdas;
c) - Parecer do Conselho Fiscal.
Blumenau, 1 ó de fevereiro de 1945;
(ASSinado) GUILHERMERENAUX

,

Díreter-Presídente
ROBERTO OROSSENBACHER
Diretor Vice,Presidente
GUSTAVO STAMM

Diretor.Geren te

.. JU
Precisa-se uma com referencia,

para ccnsultorlo.
Trafar com Drri Câmara

das 4 ás 5 horas
.-�-ff.E3.-,,-��.---',.,'�.-. o +__:+-+-:+=,�..--,-�",-._'.-.-'.

Empreza Força e Luz
Santa Catharina S. Â.
Assembléia Geral Ordinária

Primeira Convocação
l.� L:: 'i �** São �onvidad(ls os senhores acionistas desta Emprêsa

a se reumrem em Assembléia Geral Ordinária, li realizar-

Precisa ..se se no dia trinta e um (31) de março do corrente ano, às
quatorze e meia (14,30) horas, na séde social, à Alameda

D'um bom ENCADERNADOR, Duque de Caxias, no 7, desta cidade de Blumenau, afim de

.

Ofertas à Redação deste jornal deliberarem sôbre a seguinte
so "Encadernador". .

.-:"-�:_�-,-�-"'-,hm�-�'_.

I Vende-Sé II
--�--.....------.....------

Alto Falante
Vende-se um,de alto DO

tencíat, .. em perfeito estado: -
Tratar com o diretor deste
Jornal.

***
Em uma das mais tuturosas

cidades da região, conhecido
Hotel. com bar, sorveteria e!
salão. de Snooker. O motivo

Ida venda poderá ser dado
a08 interessados pelo peoprle
tario. Intormações nesta re-

dação.
'.

-

S!r�ç5S de' llfimeira
..

ordeIlf ;

Rua Maranhão
.
N' 27

,

. A tratar com

A. Lubow

Consumidor
Exija Manteiga -Ó fRlluR
Exista QuaHdade que fôr
Mas não é fRIGÔa

»

..�

IDgência

PUBLI E

1(

Dr.. A .. SANTAELLA

Revista de propaganda

\
1 - Pesquisas de opinião pública;
2 - Inquéritos de mercado;
3 . Informacões e comeu tarios

sobre indústrias, bancos e

agências de publicidade; e

4 - Seções de: Imprensa, Radio,
Negócio e mercado de livros.

Faça, HOJE mesmo. seu pedido
de ASSINA'l'URIL piSgando pelo
Reembulso Postal ao réceber

o Primeiro E;gClilpiür.

Dipicmado pela Faculdade Naclonal de Medicina da
Universidade do Brasil.

Mé�ico por concurso do Serviço Naciohal de Doenças Mentais
Ex-interno .da Santa Casa e do Hospital Psiguán-íco do Ri�

de JaneIro, Ex-médico assistente do Sanatório Rio de
Janeiro da Capital Federal.

CLlNlCã MÉDICA - ESPECIALiSTA EM DOENCAS NERVOSAS.
CONSULTÓRIO - R U. A. F E � I P II ,S C H M I D T

(EdIfícIO Amalia Neto)
Das 15 ás 18 horas

FLORIANÓPOLIS
ssncscr:rrs a: ig LSlSl&

SUCURSAL DE SÃO PAULO,.... Rua Libero Badaró, 488 � ']" andar

MATRIZ: - Presidente Wilson. 298, � Apto '70li - ex. Posial 3'743

��r,EiE�,;,��mã�'k��

Prefeitura Municipal de Blumenau
EDITAL

De ordem do sr , Prefeito, torno publico, que no mês de
fEVEREIRO se arrecada nas tesourarias da séde e intendencias
distrjtais o imposto ,de LICENÇA sobre carros, carroças, bicicle
tas, etc. referente ao corrente exereicio. Os contribuintes, que não

s�tisfizerem seus pagamentos dentro do prazo acima, poderão
ainda faze- los nos meses de março e abril, acrescidos da multa
de 20%. Terminados os prazos acima citados, serão extraídas
certidões para a devida cobrança executiva.

..

Diretoria da Fazenda de Blumenau, em lo de Fevereiro de 1945.
ALFREDO KAESTNER - Diretor

�r TA·�

Sempre foi e continua a ser

eIfI
E:N'pedições ... Despachos

Agentes dos lát4!s:" I Sociedade Beneficiadora ds Madeira ttda,
Compra e Venda dp. Madeiras para todos 08 fins

dua 7 de Setembro � <O 1018fool 1248
itl--Y---:*"""�-1!f.,_·tfi--.·��·�··!§·-'Íf x �.-_·��··� ... ,,*,�-�._,,��tt.:i:':lSE�·:iI
r

.

�

ITAJAI' - Rua Pedro Ferreira nOB• 68172 t? Internacional Representações Lida. �
·_mli!!lII�mJlIIl_!aiI!IOli!i!l!l!l2&!Il!'Bl!..mi!!li::l!lm""",,,_lIB!ilii_;!lm"""iC.I!t!!Ii!!!!!!_!lltil!lll�IiGli'l!Im!fol!!lII!i!!l__'*II!III!IiiIIIlIiIlW'",1 ,:� 8 Intemambio Comercial AmeriGano' Ltda, �

._IiBQ!lll!'.!i!!IM'imi'i!!l��!Il!I1!Gi!IIlII'iJDi."" :....�... Com escritório no paiz e exterIor, - I
""

I IMPORTACAO: Sal chileno, Bcrrti!ha. Soda caustica. Co- i

t. :11
sama oe Cola fria.

f!illi.�.-...
EXPORTACÃO: Em grallde escalo Fios daAIgodão e •

teCIdos.
� DISTRIBUIDORES: De ampliadores ''ESPriO'' para gazo- •

de todos os tipos e l,amanhos na I genios, Acessados: para autovl'is e comi- fi\

Casa.do Americano $. A. • nhões de Ioders as marcas e tipos de car-
I

Mercado de Automóveis J ro� americanos, Pecas nacionais e ge- f'I
� numcs- "

Rua 15 D' 487
. l ITOL. DA PArRIA.27S .....Ed. Gcrrce;&- 'felegr. "Stangtopp"

�.mJ!l'Ml!i!illm!i!Blíl_q__IIm,!lII!;;..,m.nll'I!í1lj!!i!l'.li�mifi�II�'D_'1"!III-.'Il"'-. E!t!llU_11l'SI1I I :.��.._�_�����::�__��;g-;:-�-.�A;A�A :t��_�_..�-:

J'BRASILMAR", "SU1ViARf.')�
com viagens regulares entre Itajaí -- Santos

Caixa postal 36 - End. relegr. uGuido"

Apgrelhos de Radio
da RC A Vitor

-�

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



I Despesas de Sinistros .direítes
Despesas de Sinistros de Retrocessões
Iíonorarios e Ordenados, Alugueis,
Anueios e Propaganda, Despesas Via-
gem e. Inspeção, Material e Impressos,
Contribuições e Despesas Diversas
Participações I.R.B.

Impostos
Federais, Estaduais e Muncipais

Amortização do Ativa
Moveis e Utensílios

Juros e Retornos ii . Distribuir
Juros aos Quotistas
Retorno aos Associados-Segurados

Reservas e Fundos Especiais <l!> ti
Riscos não Expirados-Seguros diretor 159.711,40 'I!õI$-..;:;�m.,*�.:?l�{t0:'<l�.�\{...R

Riscos não :Expirados-Retrocessões 140.787,00 � H 'n·t.nuna· Galll'" ISinistros a Liquidar-Seguros diretos 30.935,60 "'.8. t'l !3i
Sinistros a Líquldar-Retrocessões 123.923,60:' �Contingencía-Seguros diretos 21.497,10': �
C t'

.

R 1 8 8 30 ' .. E' a
.

antena preferida para �on mgencra- etrocessões O. 9,I !*i
C I to rí f do Tnl I 1

-

490 'j � o seu radio, com esta imo tiomp emen 0 ....0 un o meu . 86.00, 'Y,
d" i1

Amortização das Quotas do Fundo Inicial 147.595,00 � lena o seu ra io terá uma r.:
14504830 f d d G ti d R t

.

- 69450 843.547,40;.. recepção perfeita. �. , un o e +aran ra e e rocessoes. 21.. . � �
.

_ Regularização do Exercício"""""'" � Peça hOJe_mesmo uma de- t!i
200;000,00 Bonificações e Gratificações a Pagar 56.405,70 � monstração em sua casa: I427.827,50 Apólices em Cobrança 4.012,20 ;$l Informacões ç0ll! Q sr. José �30000,00 Reserva de Apolices em Cobrança 9.150,10 69.768,00 � Gi!_lllam

1 �
198.066,20 C -1 65 7n5 90 �. BDi) Sao Pau o. 9 �

9.350,10 865.243.80 r$ - -2 .
i

;'_j �
BIumenau �

Cr$ < 3.647.500.701 � II É D I T e Wt:.Jt"'O:_.I._��.�.=-.:"-:.:�"-=':'4(..(I
, \ Produto das Operaçolls

p�mios Seguros diretos 2.479,239,10 \ ®�.�T,n�.+·+�.�-••�-.-.-.-.�.-"'GJ
Niio Exigivel Premias de Retrooessões 557.111,90 I i'!\7 A C

.,

t I �Fundo Iniciai 1.000.00,00 Comissões de Resseguros 449.522;50 '.J' a p I a �.. �.zdgiv�í a curlo e longo prazó Recuperações de Sinistros Ineendio 190.739,30

I ::;
Contas Correntes Credoras

.

... 206.59D,80 R'
- d S' .

t o T t 21929720 389499900 - �
•

.
.

.
.

2 OÓ 54··9.·4"9,4·0 eCU1!ee·,fn'1Ç:.°5: i"ev'ers1r!sS r s ranspor es--' , . ., �A casa crue te� to�os I[&]'
Amortização das qu atas do Fundo Inicial 34 ·9 0.60 �

u "�".... .....

-�� ..�

"" �Reguli1rizàção do El(ereicioFindo' Juros diversos 92.233,90 40, .artigos do m.alS baíxo l .

Imposto de Fiscalização e selos a Recolher 88.650,70 . Reversão de Rssêrvas iii
Juros a pagar de exerc. auto 1.705,00 Riscos não Expirados-Seguros diretos 128.310,80 ,preço ao mais alto.
Juros apagar do exerc findo 30.300;00 32,005,00 Riscos Dão Expirados de Retrocessões 65,887,70

II' Grande
sotdimenlo para �Bonificação de exerc. ant. 37.492,90 Sínístros a Liquidar-Seguros diretos 18.715,80 �
II

!Bonificação do exare. findo 177.895.00 215.�87,90 Sinistros a Liquidar de ReírocessõeS 52.366,40 265 280,70 � 11 L f II li T E S _.Reserva Tecüica de Riscos de Guerra 236.291,60 Regularização do Exercício v

Bonificações e Gratificações a pagar 56.405,70 62S.750,90 Reserva de Apolices em Cobrança 401220 l3
R .e5 de IIln'villombrn 505

Reservas e Fandos de Garantia ...............
.. -

Apolices em Cobrança 9.350.110 13.362,30! � ua I H� lijillil U,

�Reserva de Riscos não ExpiradOS 300<498,40 Cr$ 4:265,775.90 � fone 1011 �.
Reserva de Sinistros a Liquidar 154.859,2Q _. --

�.
R d'C t" 04 5 O BlumenauJ 30 de dezembro de 1944. �!lí'U�'i'll�"'��j.}.:o��..3IEliI.-!IIIeserva·. e

.

00 mgenCla 8 .. 1 ,5 O IFundo de Garantia de R.etroc€ssões 68,233.50 604.00660 Os diretores -,- ADOLfO SCHMALZ - ADOLFO W LLSTE N
Contas de Compensação .

'

ARTHUR RABE JUNIOR - Contador
Valores em Oaraniia 627.827,50 Dip,registr. na D.E.C. sob n' 38814
Reserva d� Premias Transportes a Receber 198.066,20 Parecer do Coftselho fis"'alCaução da Diretoria 30.000,00 U v

Reserva d� Apolices em Cóbrança 9.350,10 865.243,80 Os abaixo assinados. membros efetivos do Conselho Fis-

Cr$ cal da Sociedade "Mutua Catal'inense de Seguros Gerais", con:
:3.647 ..500,70 'd d t d

.

d t lI. S do== sMe nesta CE a e, en o examma o a en amenle as con.a.
exercido, findo em 30 de dezembro de 1944, notadamente.o
balanço, a conta de "Lucros � Perda"; bem como o �e!ator 10

da Dirétoria, sobre áS � operaçües realtzadas no exerClClO de

1944, e havendo encontrado tudo exato e em perfeita ordem

resolveram aprovar ditas contas, sem restrições, e recomendar a sua
aprovação a assembleia geral que tomar conhecimento das rnesm�s-

A situação de prosperidade em que se encontra 3 SOCie
dade se deve, na sua maior parte, ao zelo e á dedicação dos
membros de sua Diretoria, que. merem! justos louvores pela I
feliz OI ientação imprim

...

ída aos negocias saciais.. IBlumenau, 3 de fevereiro de 1945.

\ DR; LUIS DE FREiTAS M.ELRO
THEOPrULQ B. ZADROZNY = LEOPOLDO COLIN

).
,

útua Calarlnense de $'eguros Gerais
Relatório da Diretoria, ,Balanço Gerat, Demonstração da Conta "lucros e Perdas" e

.. Parecer do !:onselho fiscal,·a 'serem' apresentados à Dssembléia Geral Ordinária.
SENHORES AssomADOS. 50;0 para' o Fundo de Garantia de Retrocessões 21.694,50

100(0 para bonificação à diretoria 43.389,00
3"10' para gratificação aos empregados 13.01 6,70

pagamento de juros aos quotistas 30.300,00
41o{o para amortização das quotas do Fundo

Inicial 147.595,00 177.895,00
410f.; para retôrno aos sócios-segurados 177 895.00

TOTAL o-s 433890,20
M

Dando eurnprimento às disposições legais, e estatutárias.
apraa-nos apresentar à vossa apreciação e deliberação ..

o balan
ço geral e as contas, con;espon-;Jentes ao 70 exercício financeiro,
encerrado em 30 de dezembro ..' de 1944.

As operações desta Sàciedade tornaram a registrar um au
manto apreciavel de prêmios no decorrer 'do ano que se encer

rou, com exceção dos riscos de guerra, o que melhor demons
tram as parcelas abaixo:

Prêmios diretos
.

Prêmios de Retrocessões

TOTAL

2,478238,10
557.111�

3035350.00

,

Contabilizado o movimento geral de "Lucros e Perdas' e

IdisfribuidoO saldo apurado, fica encerrado o exercício finaneei
ro de 1944 com as seguintes importâncias demonstrativas dos
fundos garantidores das obrigações e responsabilidades sociais:

fundo Inicial integralizado 1.000.000,00
Reservas de Riscos não expirados 300A98,40
Reservas de Sinistros a liquidar 154.859,20
Reservas de Contingência 80,415,50
Fundo de amortização das quotas do fundo Inicidl 342.908,60
Fundo

-

de Garantia de Betrccessões 68.233,50
T O T A L Cr$ 1.946.915.20

_ n

A situação financeira desta Seguradora catarinense eontinúa
assim em franco progresso, oferecendo de ano para ano maiores
garantias e benefíc-ios a todos aqueles que têm honrado com a

sua preferência.
de-

.

E> com particular satisfação que levamos ao conhecimento

I dos nossos associados, o bom andamento das obras de cons

trução do' edíficioséde. Pelas providências que estão sendo torna-

I das, esperamos esteja o novo prédio em condições de receber
as condignas instalações dos escritórios da Matriz, no mês de
Junho próximo-

Renova esta diretoria os seus agradecimentos aos compo
nentes 'dos Conselhos Administrati'9'o e Fiscal, aos Agentes Ge
rais, Sub-Agentes e aos Segurados em geral, pelo apoio recebi
do e se coloca à sua inteira disposição para quaisquer esclare-lcimentos que se tornarem necessários.

Blumenau, 4 de fevereiro de 1945.
às Diretores

A. SCHMALZ - A. WOLLSTEIN

c-s

Registrou a Socicdaee, durante o exercício em relato, um

fatal. de 175 sinistros, sendo 36 no ramo "Incêndio" e' .. 139 no
de "Transportes", alem das participações nos sinistros de "retro
cessões". As cifras a seguir relacionadas, que incluem as despe
sas de liquidação. melhor definemas

._

responsabilidades líquida-
das por esta Seguradora:

.

Sinistros diretos 667.753,50
Sinistros de Retrocessões 195.474$0

TOTAL c-s 863.228.30

Em obediência às determinações legais e estatutárias,
verão ser constituídas as seguintes reservas:

Riscos não Expirados 300.498,40
Sinistros a Liquidar 154.859,20
Contingência 32.&95,40
Integralização do fundo Inicial 186.504.90
T O T A L Cr$ 674.257,90

Constituídas as resêrvas técnicas e demais fundos previstos
e liquidadas todas as despesas e responsabilidades advindas das
operações da Sociedade, fica um e x c e d e n t e líquido
de Cr$ 433.890,20, O qual esta diretoria, em conformidade com

o que determina o artigo 33 dos estatutos, propõe seja distri
buido da seguinte forma:

----------------��-�-----------------

BILJ1NCO GERAL
li T I ti O

20.832,70
3.238,10

J...."'"

Imobilisado
Imoveís
Materia! Bt Impressos
Moveis & Utensilios

Disponivel
Em bancos nacionais
Nas agencias
Contas correntes devedoras
Em caixa.

Realizaval ii curto e 1011110 prazo
Títulos da Divida Publica
69 ações do Instituto de Resseguros

do Brasil
Titulas de.Renda diversos
Devedores por despositos em dinheiro

Regularização no EXGl'cicÍo Findo
Juros a receber 5.000,00
Consórcio Ressegurador Sinistros-Vida. 416,40
Garantia de Excedente de Retros. Incendio 43.340,30
I.R.B. Conta Retenção para Riscos

de Guerra
Contas de Compensaçiio

Deposito no Tesouro tNacional
Garantias Regulamentares Diversas
Hipotecas para Garantia s

Prémios Transportes a Receber
Apólices em cobrança

.

719.108,20
6.904;40 .

15.499,30

927.580,80
363.363,50
29.920.00
14662.70

741.511,90 142.346,90
__6_.2Q!22 �3,098.008J70

39059,70

1.335.527,00
6.267,10

30.300,00
177895,00148.569,00

19.083,00
173.517,70
219.000,00

96.291,60

PASSIVO

..

'1'

Demonstração da Conia "LUCROS e PERDAS"
.- DÉBITO

Despesas Gerais
.

Premiif Oe Resseguros t .380,687,80
Restituições e Cancelamentos Incendio 22.693,50
Restituiçges e Cancelamentos de Retr

Incendio
ComissõesdeSegutos direitos
Comissões de Retrocessões
Sinistros Ii1cendib
Sinistrós Transporte .

S.inistros de Retrocessões

_ 9.343,90
.4Çl6.798,20
177,578,40
213.398,20
433.522,60
192.236,70

I CIDADE
DE BLUMENAU

EXPEDIENTE
Tel. 1099 • c. Po�lal57

Dr. Acllmes Balsint
Diretor�Responsavel
Dr. AU€lRSO Balsinl
Diretor-Propríetaríe
Oficina Propria

Rua 4 de fevereiro, 7

Assinaturas
Anual o-s f30,00
Semestral Cr$ 35,00
Oolonial o-s 20,00

Numeras
Avulso 01'$
Atrazado Cr$

030,

0,50
- Colaborações recebidas não

serão devolvidas e fica sua pu
blicação a criterlo da direção.

- "Cidade de Blumenau" não
se responsabiliza por conceitos
emitidos em artigos assinados

tmpregodo to", reol sue,essoM9
TRAOUECIlROIiÇIUITf5 tI1 roDOSpS
seus GRAUS E SUAS MAIIlfESTIItCES

. tOJ��������g�T1��S, .
.

.ç-
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Inaug�rad'a no Museu da Cidade de

Nová: York uma ·Exposição em Me�
'.

'mória de Alfrf3d·E•.Smith
; ",

usou como g-Q:vernadol', incluín
do, naturalmente um de seus

famosos. chapéus côco marrou.
6 Ai'o�bispo Franoís Spell-

man, pronunciando um discurso
por ocasião da abertura da: ex

posição, cHss'e que as íorcaado
mínantes na vlda de Alíred E.
Smith foram S,êU amor a Deus
e a seus semelhantes, qualli,ílil
{:and�·lO' como um: homem que
não apenas aeredírava' na pura
democracia, mas que a pratica-

--�

va,

Nova York;. feV'er�üo, . (S. I. H,)
-:- F,oi inaugurado uma- exposê
(ião em lnemória de Alfred E.
Smith no Museu da cidade de
Nova York,. '(DIDO- 1�ürnJ2nageml
ao homem que seergueu das baí
xas camadas da grande. metro
pele para ,gov;f;lrnar o seu 'esta
do 'e wnCiOl"J'êl':aO pleito presíden
dal dem:OcrátlÍ�)(l de 192B.

.

'

iA exposição apresenta desde
.. lembranças de sua Infância' até
�;'a ,cadeira que Alfl1ea E. Smííh

Aniversarios
Deflue hoje o aníversanio na

talínio da gentil srta, M.d.l'ia �da
.Carmo Negreíros, furtcãonaria do
Livonius. :

.

***4 1.

Viajantes .

De São Paulo, onde fora tra
tal' de assuntos do seu lnteT'esS'e,
regressou sábado o sr, Henrique
Steffen, gerente da .conceituada
Casa Ideal e pessoa muito rela-

. danada nesta praça, ,

A serviço de sua pr.oÍi:ssão se.

guiu ontem com destino á Ita,
jai, de onde d,eve regressar 11o ..

. je o sr. Ceasar Annelli, repte
sentante da Fabríca de Chapeus
Cury.
�-.r,..-.•'-"-"--.-��.•-�-�

que se encontra e o povo, ql1ê
tem a curiosa faculclacl'e de !Odti.2\l',
com a mesma ínteusidade com

qua ama, transforma 'Ü hero]
num vilão, cobril1dÜ-lo ele lama,
E o erro dos pais, \i:nfluenciaU1\

sim, o futuro dos filhos, que fÍ.\
carn com o espinhoso encarge'
de perpetuar o nome de certas

pessoas, de quem nJ.ngue'nJ! mais;
quer Davi!' falar. Maís ainda"
Servem como moüvu de amargo
arri�pelld.im'2nto a esses país, SãOi
muitos os Plíniés, 0.3 LaVJlS, (JS'

Hítlers 'etc. que andam por a.ji a

d:::!1Ui1ciar;.lhes as antigas sím-'
patias e trendenoias polítíces .».
O caso de Goíaz é um' deles.

Só que o rapaz, emcora ínocen
te, prevendo 'o rhlliculo em qUI!:)
ia S: expor ln caserna com um;

tal nome, resotveu mui comoda«
mente levar sumiço, desapurea
cendo, tal qual seu famoso xará

após a queda de Roma.
E agora, são dois ·OS B,etti:tos

procuracliO's. N.

Acaba de ser sorteado para
o serviço ativo cio exercito um

pacato rapaz, residente numa pe
queria cidade do interios- de
Goiaz .

O fato em si não encerra nada
de surpreendente. O que ha de
curioso é o nome do sorteado:
Benito Mussolini.
Ai está mais um incovcníznta

exemplo 'da mania que tem. cei·.

tos pais em dai' aos :iiilhd,s o no

me de pesornalidades i,nfll"e(J(t:�s
da época .

Esta mania decorre, U3 \'êZ::S,
de um desejo de prestar bOD1'2-.
nagem ii uma pessoa que se ad�
mira ;:-, em outras, de Ul1Vl vuga
'esperança de que 11 'escolha rüt.:
sa influir no futuro do filho.
Pois tais gentilezas sempre agra
dum aos figurões ...
Mas esta inocente munia CDU:,•

titue um risco que n30 cl2ve ser

corrido, E' que tudo tem seu f::-,.

verso. Um dia o) idoIo tomba

fragorosarucnre das alturas em,

". ,".
.

e!l.�"•••�.",.,.•)!tiit.�.:".�.·.I'�.e e ru••��ii_�_"'��+.�.$::�._'t�.��.��•.�11i
'.' . �
.�. Instihdo Médico Dr. CARVALHO �
----�======================�---�

.

..�
- [)iagnósticos, Clinicos -' ,

; �
Metabol!smo basal.·'-, Eletr€!cllrd�{}gl'8.fÜt. Labora- �

tórIO de AnálIses (sangue..-fezes-'urmll, etc.) �. . .

.

.....1 ..
:

CIínica especializada 'de Senhoras S
.' (pel'ttllbações menstruais, esterilidade, alterações se" �.

xuaisj. incômodos da Bdol?cência e .da idada crHtc�'�"",' inflamações génitais� .etc.) ;o� .

. �� .
• Alameda Rio Dránea. 3 - 'llumeoan -

<

Telefone. 1202 f9
.D1v..:.:.1f.J>�TJ::.Y'-,;o:.�.fi:§.a o J.�.�..:.::iJi.:If,:�·.;$:�:.W�.-.":i>�€:

ConvUe ao Público
Blumenauense

A Díreção da. Revísta (;O VA'"
LE DO lTAJAh tem ó pra:Z'er 'de
convidar, por noss:o int;2fmédio,
() ·publico. bium;,::nauehs,e gara as.. masisUr a conI'erencia a ser rea.;j,

liiada no salão do Teatro Car..,

I
.

los C:omes" sob ps a�spic10g da HOJE __ 3 � fIO i r�Prefeitura Li.oca1i d;(\po1s de ama...· �.- 'Çi. � Q,

')Onhã;� quarta�feira, dita:, �8,- 'ás I LLOYD NOUUl e MARJOHIE WEAVER e"m
'-' hufas., " .

.
.

l}sal'ãO d:a pala�ra:, 'OS .5I'S. �l's, 4f$€;!e'p'11'1m��I'fil e;� V"� 7irft:;.',�Umz Stotz e OSlaS GUlll1araes. O'U!ÜU� ���� _ U�,!�h)l�,
,clh;etot' g.eral (la l'efer4da revIsta: Um tnme mis�erioso repleto ;,de calairios. ação, ro-
_7 .. ' ................. manca e "frenesi"! - Um pulicial que desafh� a argucia.
na RffllitiSO' B�LS�UI dos melhor�s de��UV�B :uni!" ue H 11m No Programa: - Unicn exhibicilo dos episodios 8 e 9 de

CAVALHEIRO ALADO com '1'0m Mix

.

,COnSel�o: NaCio�i:� P�l;J�;!��'��pany" I
Rio, 26' (C. B.) - ReUl1JiJU-se Importadora d:2 Ferragens S. A.,

o' Conselho N.adonal de Fetró .. 'Tel1es & aia. Ltd<r., e Paulo: P.
leo tendial tÔ'm,ado a s'eguinte de., Olsên, requêreram' ;autorização:
liheração,: , ; para imp:mtar derivados de p,e.,.

Diretüría do M:a;terial do Mi�1 tl'Meo. ;

ni:;;tériio da Aérionautiica -:- San.. Nos termos 'dos respectivos re
t>Qs, Martins & Cra., P:o:ndon R:o!.i querimentos 'e sati!sf.eitas as ex}......__............""""""............""""'......-......_.....""_......_

drigués & Qi;a., Brom:bérg S. A., gendas lega.ils o Conselho eouce
Importadora, Qomerdal e Téc.. deu as autorizaçã:es soU,dtádas.

Aos comprad?r�s de produtos I ...

, ql:.Umlcos. .

'. mo, 26 (C. ]3;) - Os i'Utm'ês� A Comissão d,e Controle 'dé '!Via: fsadas na compra de produtos t t,erias P.nilmas l\1'edica:ment:eis'as
qUimiüOs.e larmateuticiOs

'

sã,o faz 'essa comunicaçào deví:d o a I
alerta,do:s pela Comissã,o d·e Gon,\.: certos abuws que vee!?l ;;cüdü
írole de Materias Pr:imas l'Ae'r' notadüs em torn� tias" \:e'lldas au
dicamentosus nl()· sentildod:e que I t,orizadas jJela'rer�Y'ida CmnísL
ex�jam de seus. forne{)�bres 05 i sã(/" ,-,'

.

preços autoriz;éldos ppr essà CoL f
.

'Q,uaisqu::f r'eclamaçã,es (","vem
missfin, das matel1ias pri)na:s 'sob I s'er

;

dirigidas á rua Mexico n.

reg4n:e de quotas. .'

..

." 15,110 ,anct.ar.
,.

Prado do Rio, La Menor
e Rapsodia

.

enconlra"se a venda nas.

farmacias e, Dr@garias.

ércio

-, .. '.' .

�;_
.

".
-

I
cretar o. divoroi\o de pessoa res'i...

Rio, 2G (A; B.) - DLzddo;.�e dente ou domir1líada no. Brasil,
brasileira naturalizada, Rosa Bil, peis l1?nhmna prova ·exi.3té d,::,.
las, natural da Hungria, mqu2'; ,! quc� a feqw:r211ho residiss;� na

re:l a? ê���!:�J�l2 Tribuna! F'i�d�. I I�u.n�rfi1 ao pWC':SS::li' seu (U�(
, 1'131 homj)log-açao da st'n(ença ue \rG, UH.

.

: i

dissDluc&u d2 seu casam.2nto'c:(lffi! Pôr "�sse n:01ivo, f::li negada a(
o 'eng�1�h2ho seu p.atrido, Vitor! h��T_o:ogaç�ü contra os v:)tos do
Balas prof.2rida jJ21ü Tribunal mll1!stro F!lack-lIo AZ'êved.o qUej

. ,

� l' 1 f" 1Féd.eral de Budap,est ,,,)UI :'7 coe -eul'2l1C"n que 'em cene lGCl Gal

d�zemhro de 1935. mulher o foro comp(�t['nte, paraI
Falando no prOC2S:OO, a Pro� [!ções de nulidade ou desquite;(

curadoria Gerai da Republí!c::l I é ele sua atual residencia, sem:

não reconheoeu a cO-l11Jtl2.'vE-ncia tU eS!3idad'e. �e,(!.u2r üe. S� ateu ....

do Tribunal Estrangei�o para ele'",,' der aO dOUlICllw. CO�Juga1. 1

---.,,----

--�A�I�:�---INfLAMAÇ9ES, I�C O C E i R AS!'"
.",

I .tt::J
.

. ..... ;;:-. F"{jF R I E I
.. g r"" �'1' "�tl

�. .... i:' ri .. � 1 1.-,; A< 'C.
.

'::'T;'" I�I r:.) ... I l"c; ,j :.> I t L. j�;.::.::�:;:,..����::���"'!;::::;,���,;:;..:-::;;,;,.

DiplO1n. pela Fac'Llldade
Nacional de Medicina da
Universidade do BTasil

�4edi&@) EspeCialista em
Doenças' das Crianças

te da Péle

Cursos esp'eciaUia:dos so•
bre Alimentação. das Crian
dnhasl Puericultura. Hligie.
ue Infantil, Clinica Médica
Infantil, Tuberculose Infan.
til e Doenças da Péle das
Crianças.
l'eftef.: 1101 e 1099

.-.r'�f-�
.

ás 8,15"""'" HOJE

Plaíéa 2,00 - 1/2 e mil. 2)00 - Bnleão t ,00

II��-:.:::;=::E�E:����==II
\ IPEROGY VE!�I§Si�j,O I·'1' DeSrlachallte illa Recelmdor!a di} Ii�s�ritG fe!llm'al (M. da Fazmidaj
1 Escritario: - TIiU\'iÍ'ESA no OiníIllOH f'j' 21 _ lo andüh" p Ii [ o I

Encarrega-se com Eficiüncia:' e Rapidez de : I
Tittllos deelaratorios - Natul'alisàçães - RetiHcar·fio de
Impostos - Registro de Comercio '- Patent"s - Defesa
de Autos - Certidão de Renda __; Serviços em todos os
:i\Iinisterios - ReglstlO de Diplomas - Procuratorios -

Serviços na Policia - Permallencia de Estl'angeiro3 - Re·
gistros de fit'OiUS comerciais e industriáis no D.C,I. - Re-

gistro Chil - ne1ificações de nome e filiação -

Certidões para embllrqlle.
Regisfro de Criadores - SenHças no II ! fi .
RecebimeIl�o de contas no l\t·· �il fà2iliíldi:l.

\
.""Ii

Não pode decretar
pessoa residente

rle
Brasil

Vale de Itajai. Banco Popular e Agr'icola do

Deposito à disposiçitQ
Deposito Populal'
C/Cts. com áviso de 30 dias

. ,> ,> ,',' 60 dias
Idem [d . f' 9" lHas

'.,

';

Idem Í<j,,>.m HI.[J d�aB
..

'

C/Cts. Prazo Fi}!!) 6 m{;ses.

Idem 10em 12 �

2 O/O
5 010
4 O/o
[) O/O

1) 1[2 O/O
80ío

512 O/O
fi O/O
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