
Hova Iorque, 2 (ImP.) -- Mais Irês alm'irantes nipônicos foram orlos e ação�
nos co bates travados ·entre alnericanos e japoneses nas águas do facilito i!
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rUladu O no �elas or as �e ontgo
Em marcha poderosa a clldUUI de tanques aliados rumo ao iuterior da n1911UU�ha

Paris, 2 (A. P.) - A Trans- rapídamente do rio Roer para ta a supefíorídade enorme das I ta que a 83a. Divisão de
ocean anunciou hoje que 1560

.

-o Reno, Essa poderosa forçai,! forças aliadas que atacam as de" Londres, 2 (A. P,) - Foi anun I gomery atravessou o rio
tanques aliados 'estão avançando diz ainda a refierida agencia, ates fesas avemãs naquela frente. dado hole pela emissora l1azis� na poire de gutCil.11'.
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Reno,

Completa U'Jerdade
de Pensamento

ados sôbre a árvore genealógica do Candidato ii Presidencia da Repúb!ica
Está na ordem dO' dia o nome deíro Eduardo Gomes descendeu inspiração' se circunstaucíava á tOria.,dO �rasH, porlsso qu-e 0. pa Iças. indel.eveiS.

O Senad?r Vé.
do Brígadetro do Ar, major te de dois heróls do passado. Confederação do Equador. 1 pel que desempenhou no dealbar guelro tem seu nome ligado u

Eduardo Gomes, cuja candída, revolucíonarlo brasileiro: tetraC Diz o jornal. que seu. avô 11la� da nossa. Ind:ep�nctlel1�ia . pal.tti�; chefia da revolurão de 1932, emtum ao cargo de supremo magís', neto de Peixoto e lV�eloO, que cfte� terno era f'ilho do Senador Vier- ca e na historia LoO pnmeiro 1111"\ São Paulo.
trado da Nação se acha efetiva- fiou o movimento de 1842, cuja: gueíro, nome destacado na hísz pede, fiwu assinalado por tra"

-

mente lançada: pelas figuras mais I
---'---------�--'-�--.:...._--- Como sabemos, o Senador Ver

destacadas do mundo- ,POlitiç�1 gueiro é irmão do avô do dr,
brasileiro. Nicolau Araujo Vergneiro, sendo
Todos os jornais, dos ma-ores tio.avô, portanto, deste untigu

'aos menores, rasgam colunas'; procer politico e ex-parlamentar
encimadas por manchetes, fo'caHt. pelo Partido Republicano Rln-
zando 10 lançamento da candi. granclensc, sob a chefia; do dr.
datura

.

da ilustre alta patente da
Antonio Augusto Borges ele iI'I!,�

Força Aérea Brasíleíra, cujo no. deíros. Pertence, assim, o ma-
me aparece como o 'de um' candí, E

.,

1 D' , M Ulf
dato nacional ã presídencía. da; IH�:;e�.n�:�:ueu�:rtÍe� U E U anu�rlO ii mo [or Brigadeíro Eduardo Gomes

�epublica. Agora, poOrem,. um �rOolidlem. nada se cons'
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semestral g�: ��:�� a .uma eSH"t�rPtG .

de jfigBUrrus 'll1ota-Jornal carioca quíz revelar dados • avulso í?l'$ 0,30 veis na 1!S orta (O aSI que
sobre' sua arvore genealogíca,

GetuliD Vargas
mais modernamente forneceu no

Assi.ll1, o «Diarío da Noite», do, O GJrGalto das aspirtlç&és do "lUe do it�jai mes de granc1e salíencía 110 ce-
. Rio, saUenti:t S'er I) 11lajor B.rIga; BLUIt�BNAU _ S(lbado.:;I de

.

Março de 19�5 _ Dr. Achilles Balsini DirEtor Responsavel _ Ano XXI-�
nado politico.

"Os ataques a que estamos assistindo representam o inicio da destruição das
lorças ale ás ao oeste do Reno" - diz Eissenhower

Paris, 2 (A. P.) - O general de boa vontade e alegremente»,
-Eiseuhower declarou que o obje- Declarou mais o general Ei
tlvo de sua nova ofemiv:a' era senhower que 'Os progressos ela,
a d-estruição (lo Exercãto AJ.e';' nova of-ensiva dos 1o e 90 Exer,
mão na frente norte ..pcidental, citas amenícanos são. satísfato
a 'oeste do Rhiei1<O: 'e do lado opos rios e que não esperava que as
to ao Ruhr, acrescentando que 1 perdas . norte-amerícanas fossem
«ísro 'espi·:o fazer». I tão altas como as batalhas do
Respondendo ás perguntas 80 I ultimo outono e nnvemo na mes,

bre a co:o;rden(ição dos ataques ma frente.
nas fn;,ntes ocidelltal e oniental, õ:Caso a AI'amanha continue �

'.

o comandante supremo d{,cIariOu: mostrar seu atual espirita doC.
�Nossa ligação sempre foi con'i d'eterminação só -existe um meio
ju.gada e de modloi a: enfrenTai1 fi de destrui_la 'e 'este s,éá (l Jencan
situàÇão -enl quaI:quer momento tro dos exercitos aliados com

particular. as' forças soviéHcas no c'�ntro dn,
Os russos S'êl11prle me fom€ce. Alemanha), -- declarou mais o

ram todas as infiorrnaçõ<es de general Eisenhower aos jorna�
que -eu preCisava e ásto o lizennn listas.

.Disse tamben.1 que o Do Ex�r", I
os a.h�m3ces dos m�'ios ne('es.�ar-ios seus territoríos conquistados <�

cito Americano do general 'Wll.. para levarem adiante a guerra que os russos jó o avisaram �h'
liam Simpson está atualment-e

,
moderna 'e organizada. No en- que, de acordo. com sua propria

sob o comando do
.
marechal tanto, acrescentou o comandante experiencía, el-e, Eisenhower, ds

M1ontgiomery por motivos exclu- supremo, mesmo depois que os veria limpar completamente as

sivamente de ccordenacãc nas alemães perderem essas ríeaare- arras ocupadas .expulsandotodc.,
operações. glões poderio eles ainda obter os remanescentes nazistas.
Afirmou Eíseuhover que a ]ler pequenas armas. Classíficou o moral alemão dr

ela do Ruhr e do Saar privania «Espero destruir todo alemão mais baixo do que nunca mas

a oeste do Rh'etlO: e na area na preve que os alel1l&es poderão
qual estamos atacando. Não ha- continuar mm a luta nas 1110:11t3-

verá soluçKo de contimüdadc nas nhas depois d'e termíi'nar a guer
nossas ações de ofensiva em to ra organizada e persiistirem m�

dos os s,etores da Frente Ocid'en batalha subterranea mesmo 'e12.

tal. Os ataques a que estamos as pois que forem aniquilados os

sist!indo representam () inicio da bandos nas montanhas.

destruição das forças alemãs a Quando um corr.espondente'
oest:e do Rhcno:;, - afirmou ruin.; frances perguntou ao general Ei
da o general Eisenhower, acres senhoWtl" se () comandante Sl'

c€ntando que emcora exista com premo favorecia a part1icipação
pleto descontentamento na Akõ',,\ do exerciiQ franües na batalha

manha ainda não surgiu ue"! para a ocupação da Alemanha o

nhum movimento contra os nu- {general Eis'cnhower respondeu:
zlstas. Diss� tambem que, pelo «Quero UIll maioOl' nUmel'O de'

, contrario, os nazistas �stã(} dei diViisões francesas na luta '2

xando div-ersas organizações sub quantu mais penetrar.em ll':i

terraneas da retagua"rda e em: Alemanha, melhor ser[!)).

Londres; 1 (A. P.) - A im;"
prellsa do Jap&Ü dama pela cons)
titlüçã{) duma guarda 111Ctropü.,
polítllna, destinada: a oonter a

invasão nort'e_amenicana contra
o territorio mrtropolltano. .

Esta noticia foi tra!1smitídn'p:e�
lo con't.'spomlent-e em Toquio da

agencia Transoceun, () [)lnl
:.......--------.-�--_:. acrescent<l que o povo japones

Beerel.ada a anistia. po ..

! cO.l11pr!:�n�.e�1., _l:epént�l1�ment�!
ai lO

.

.

• que o m1l111.gü ]a esta as por-'
iliBei 113 RepublIca do tas do pais; A in_lprens,: exige,
S'lriIJvad r

com urgellCli:1, a ío,ma\i.lo dum ças, c, mesmo" com aviões me-
ui ii nmlksturm) japollr's, at;im de dios de borubardej,o. As fbrças
'Mlexko, 2 (A. P.) - O GãI. poder 'enfrentar, com sucrs!':o, aéreas esíaüunid'enses, com ba

Castro Castrarda, Presidente duo um ataque nDrte�amerkano ao se em hím lima, podedant, em

RepubUca do Salvador, decretou. i'el'ritoflio niponico. Infonna mais cOOptraçào com as íorças aérea:·:
a anistia l101itíca, segundo infor� esse COfl'eSpülldente que 1.600 das Filipinas, cortar compIeü,
rilam os membros da delegação: I aviões norte..flmelltCanOs, com mente as comunicaçõ'es do .1a'-:
daquele gov'erno na conferencia I base. eJll p.orta_aViêi,es, 1.C'. .."Ú'i.ll.l.1 I P.50 c.om...

as regiões do Pacijfjci
n9rte��m{�ricalla. ' a ,ef!ôiw}. no fim da semana p_as�

.

11.l'eriU/�onal,
.. , �.: __ i .i

.J'.'..
'
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'

f"if:�c

Os
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...

,fo·labsolutamente ínofensivo para
V�, fIUI:I pele.' Eficiente proteção contra

e"zel PICADAS.D_E__MO_S_'Qurr��_�..

rII outros inse�a.
__ I

em lace doi
nacional

universilarios
o enio politico

�ão prejudicar ., direite de muni.ade dê manifestação
I �"declaração de principios" da União Metropolitana dos

Estudantes, do Rio - Na Baía
Rio, 2 (A. N.) - A Uniião 'M:e..., da do totaHüírísmo fascista, por

tropo'litana de Estudantes é o. esse sentido, numa vontade do.
orgzO' de classe dos univtrsilta� preceito, de propaganda, que.
rios do Distrito F'ed'eraJ, congre não pQde 'existir na estagnação!
gando presidentes de todas as do partido único, na supressão:
faculdades -e respectivos Direto- do manifesto', na ,escravidão co:..

rios, sendo que a União Míetrn,"\ letiva das massas.

politana de Estudantes' fala por __�

todos eles,
. S. Salvador, 2 (A. N.) IA

Assim é que, obedecendo ao. União dos Estudantes da Ba'..\
alto espirito demonstrado naque hia e Direíori{lS das escolas.su-<,
la insHtuíção, ela tornou publi- peribres desta Capital, reun�doOS
co a sua (declaração de princjl-i em sessão conjunta, aprovij,ranr
pios», qu.e entre outras cousas' uma moção definindo a posição
diz: (,A União M>�tropolitana'?f! 'i' dos estudant-es baianos cm ;faoe
Estudantes, resp<enando os drs-. do mOimento jJoJiti-co naciOl1a1:
positivos dos seus estatutos na: Nesse documento, divulgado na

participação de uma organiza<,.'ão; imprensa desta capital, afirmam
politica parfidariu, não se pto"l a nã.o pal'tidpa�ão dos univel'sita
l1lmciará sobre as candidaturas rios em organizaçÕ'cs partida.
ás. eleições qu� se

...
avisinham,: rias, em. carater coletivo,. dei.:

não prejudicand()!1 pois, o direi,,\ xando, porem, a cada ,estutlan
,to de liherdade. �e manifestaçãO! te, inteira liberdade de sá dlei.
dos academiws eJeitoOr�s;

..
isto, i dir por,este OU aquele Cal1df.;

porque fi demgçr<lct.et. s:$ . diferen'1 I duto. ,
. _ .... _ ,_. '. .

.

Dlwante os tTabalhos
'1'ealiz(frlos dia 24 do
[1'ansato na Conferen
cia de Chapllltepec. foi
ap1'ovada pai' 'wnanúni
dade a rmoção ap1'esen
tada pela, Delegação es·

lad'llniden8e,chefiada pe
los 81'. Edward Slel
tinius, recomendando
aos governos america
nps a 81.tpl'essão total
da cenSlU'Cl, â. libm'dade
de pen8anwnto, at'l'avez
ela Í'lnprensa, radio e

todas as fontes de infO'J'·

I mações.

. aUJOMOVEIS ?
DISQUE FONE

1300
ti limousines de aluguel
Rodolfo Kraemer

1

Os 'nipônicos começàm
I .' assustar. .

I Perceberam fina�mente SItU! e inimigo bate ás porfas d�
I Japão - Pedem medidas capazes de enfrentar um

ataque americano ao solo palrio

a se

_'_--. sada, diversos ataques ao ter
ritor�o metropoHtano do Japão i

d'enominnndo esses- ataques co ..

mo i-:um preludio do avançO' ami,'
deano das Marianas para I[)

'.

nortec}.
Prevendo mãiQf\es e ma:is vio

lentos ataques, diz o. correspon.
ch:llt,e da Transocean: «Se Iwo
Jima substituir Saipan comoO' ba.
se avançada dos Estados Uni ..
dos, oOS super-hombardeiros ame
ricanos poOLteJl�al11 no futurD ata ..

car o Japão com: 'escolta de ca-

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Sob os ausplclos 'do Bandeirantes .exibir-se-á amanhã em Blumenau,
'{ '"

o forte' esquadrão do Operaio Am Ca de Brusque '

.-"'-.-'-"'==-.��7'{,,�.-'+-,, o+-.-+_'.-,-.-,+-;o;-it-+-+ () ._;'+-.-�_...�.=:::._•.,-��. o ._.�_4jJ_�_�_._,4>��_�_á� fi '\}-'41-'�,-.fi--'�-"'--*I!W',,'-::�__"qj

I Vende�se I UdabrsG.h,t Companhia de Comércio e Prefeitura MunicilJal de Blumenau
AV 150

In'dl! ° trl"a Agl10 Pen' I De ordem do sr, Prefeito, levo nO conhecimento a quem
lu ,,' li,.I., 'uUarla interessar, que para melhor regularidade dos serviços da Dire-

toria da fazenda Municipal, fica estipulado o praso até o dia

Assembléia Geral Ordinária 5 de cada mez , impreterivelmente, para a apresentação de todas
as contas do mez anterior,

Blumenau, em 21 de fevereiro de 1945
ALFREDO KAESTNER - Diretor da fazenda Municipal

valioso auxiliar no tratamento da Sífilis, é a medica
ção depurativa mais eficaz e mais bem tolerada em

todos os casos de impureza do sangue. fia portanto,
toda vantagem em se fazer um tratamento especifico
capaz de prevenir os efeitos perniciosos desta devas-
tadora moles tia.

_

N.19·EC

'AUQ'falante
Vendé'-se um; de alto DO�

tencíal, em' perfeito estadó: -
Tratar com o diretor dêste
Jornal. São convidados os aclouístas desta Sociedade Anonima

à se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a realízar-
813 no dia 31 de Março próximo, à,f:l 10 horas, na séde so

cial, à Praça G. Vargas s/n. - Rio do Sul - afim de deli
berarem sobre a seguinte

Ordem do Dia
1) Aprovação do balanço 'e contas do exeroicio de

1944, parecer do' conselho fiscal e relatorío da Diretoria.
2) Eleição dos membros do conselho fiscal e seus su

plentes para o'exel'cicio de1945�
3) Assuntos diversos.

Rio do Sul, ,23. de Fevereiro de 1945 í
OSVALDO ODEBRECliT - Diretor Presidente I '

.

I

Acham-se a disposição dos 51's. acionistas, no escrito.
rio da séde social, os documentos de que trata o artigo, 99,
do decreto lei 262'1, de 26-9-1940.

Rio do Sul, 23 de Fevereiro de 1945.
OSVALDO ODEBRECfiT - Diretor Presidente

Procura-se
o Inim§�o �� .. 1

Ha doenças que evoluem e se curam sem trata
mento, 'la Siíilís", nunca l I 1, Alxmdol1ada, ela se apo
dera do organismo, ocasionando o aparecimento de
afecções graves, incuráveis, de crueis e torturantes
sofrimentos e de funesto desenlace

c,

MECANICO': TORNEIRO
moço, competente para traba-
lhar em GASPAR.

.

Iatormaçõsa: Com. e Ind.
GEftMANO ,STEIN8.A., Rua l5
de Nevembro, 41 .,' Blumenau,

_ ,,_, t.. .. ,1 ***

Atenção
Vende-se uma motórcícleta

marca Züntlapp 8 1/2 H.P. em
ótimo estado. Preço de oca
-sião.

AV JS O

--..:........;

Dr.. S AN'f AlEltJLA

Procura se comprar uma

C8S6 com' 3 a 4 morgos de
terreno nas proxímíüades. da
cidade.
Tratar com A. Weber, Rua

15 de Novembro, 642 - eobra
do. - Telefone 1460,

Assembléia Gera� Extraordinária
São convldados os SllfS. acionístas desta Sociedade Ia se reunirem em Assembléia Geral Extraordlnárta a rea-

,

llzar-se no dia 31 de Março próximo às 14 horas. no eaerí-
todo da séde, a Praça O. Vargas ê,fn. - Rio do Sul- para .1m!'_E���D'!l'�aN�"'m���,��..y:;'j"j�i\\1,..Jl!,'flI!"�!l1;;1lil't:rl,,'i!,,���"�.l'íE';:.,�,'!l.§'�"��ffi1i:!���i�

deliberarem. sobre a seguinte
-

.�- '

�E_ --�

II

dO.·;�!j�i!;.nto do c��r.f��� �I�o".equ.�te retõrma
I· :!!f�".·�r'"-r.i..Yl.,�.=I'�O�u��.''''.�l�·L·�'� ·1'Rio do Sul,23 de Fevereiro de 1945 .. n... i.!...� "IW�' ' _<i. "''' u� A __"'...."'u

. .' OSVAL,DO ODEBRECHT _ Diretor Presidente
I

Escritoric: -TRAfESA DO omrmmor 21 - 10 �ni!;:r - fi i O

.-.-.-,,=+-+-.-+-4io-� o �-.-,.-�-,+.-+-'-+E;+-.-� l Encarrega-se com Efici.oncio; e Rapidez dê:
"

t t (J

It ltd
I TitLllos declararoríos - Naturalisaçães -- Betiflcacão de

Ie, 3, 11,.1rg, ) C,"a," . 0,'tip,a�l'a", '�, A I Impostos - Registro de Comercio - Patentes - D"'lesa

,

"

(Dl � de Autos - Certidão de Renda - Servieos em todos os

!mli:r;!lilfti!i� '�lf�r'!JIR!Vd;ii1l"Ju>t;� Illl\'il� S!fll�i!i1!,f!. n�!! !loi!f!ot@ I �������i�{: P;!i�i�gl(;L�e���l��l)l��i�a�e Estf.�:�����;�l'�SRe. ! � .

lI'tiii!illJil�'W �Al 1lI�J//illimllm.U!l1U! � fifi';»
, iI.õ���ôll"iIlIillO[i, � 8>i»" gístros

fp,l,ee',Ji,:,.'i.,rtmrallSü'eC0r.I.lrl'iCald,c'O.iareiSs
e

_il1(:"l�uilS:"tvl.';,'lç'aoisS nlloO nDi·Cp'I.'
- Nc-

ôl" h��, 'I�.·gistro Civil - Retificações de nome e í'iliação -

Pelo presente, são convidados os srs. socios.quntistas Certidões para embarque.
da Metlllurgica ítoupava Ltda. para uma reunião extranrdí- i M
narta, a realizar-as no dia 9 de Março do Imo cerrente, ás � I Recebimento de ecntss na M. da Pãxamla. I � !

15 horas, na sé de social, á rua Acre s/n., aílm de se delí- 1!=-::::=:-:===,=-�,::::::�'';=====�::_:;;:::'=�::::::15
berar sobre a seguinte ordem da dia: �"·"'·''';:''''='':'''''''<=-�-�="""","""��=""",z�,,,

lO) Tomada de contas da Gereaoia attertor:
20) Eventual l'fiIOrma do contrato social;
3<» antros assuntos de Interesse 1l.8 sociedade.

Blumenau, 27 de Peverelro de í945.
FELlX WILLERDING - Socío.Gerente

1\íédíco por concurso do Serviço Nacíonal de Doenças l\Ielltaj�
Ex-interno éIH Santa Casa e do Hospital Psj.e;nàtl�ieo do RiJ

,>-,�--:€·-.--OÓl-"'-:.E5+--U- ' .. O +-4>-'.-.-�-,<I>-��"-.-. de Janeiro, Ex-médico assistente elo Snnaí.ório Rio de

S
'

,

.

d d R ti
Janeiro ,h Capital Fed('raL

Dele a e 'ecrea Iva e CI.IN!CA MÉmCA - ESPEr;!�L!STA EM DOEi!CAS r�EHVOSAB.

E t
�

I'
· . COf}SULTOmo - H fi fi P E L I P B 'fi C II M I D T

Spo r Iva •pira n9 a ' (Edificio Amolia Neto)

f'A �
- 4111 R �11l"� I.'A li! ffl aJ,i" � " Das IS ás 18 horas

tí&OlflCaçéUJ iíle �SSelllbJ&ela Uera� df�,dSUllna F L O fi i li li Ô P !J l!. i S
Pelo presente convidamos os Senhores sócios para se '",�",,,,,,,,,,,,,�,,,=�,,,,,,,,,mm",,w,�=<,,,,,"'_,".. mr,,,,,,,,,",,=J3L""',_

reunirem em Assembléia .Geral Ordinária., que será realí �./5:,,,,k...t,,,,'ti'�,%\;',,"'-*"'3:�""''''';tru,,.v,,",,,'.&,,,_,,,,''',,,<':mE=�.&J.'''��m�

zada, ,a,'i8,' ,8,' ,de, ,i'i,1ar,ç"
ó

P,róx,,' tn,l,O, ViGd,
ouro, ás 20 1101.'as, em li, G,

'" #I I

,

,

"

I,"m re.er�.do do "Poló Norte", sito em Itoup... Séc., obe- I � "" � !

I
2Q} Eleição dá nova diretoria para o periodo de 1945í46
30) Aumento dB mensalidades e Jóias e diversos as,

suntos de interesse social. '

'

O PRESIDENTE !lBRASU..MAR" I!SliMARE':�.
m�5mlT.lW�mil�i!5ll����'?iê'��T�;I;.�;i;?J·:-i>:;':·::'d:f;_��'"::it

licas do figado�:'� Bílis�:"'· Dôres no estomagr1�' "'!
_ T��t�ira�!�\t' 11 _-

- ,

,

-�-

---'i Enxaquecas'
Máo bal-1t�� I Flaculencias

I
'

'Indigestões j �. Palpitações
, Pesadelos �W;";'l"�""" " l Dyspepsia

, Lingua suja'i,;; J:��:: Gazes - A&Ía
�i2; -t :,,-<.�,;"'��i-tfi._·�il,2.'::� ;�1.�?�-!�.<J.. ,

'-o )3é:��it:_;: �.���� _,
�_'.'

: Dôres"de' éabeça':""'" Peso ,no estomaoo e

�:'{;$,,;:;:�;i��f':;"0j;1, ourraô '�anifes[ações as

'-'>

'"

.

rUiilâsJÔDJAbbade

Oficina RADIO FUNKE
Atende iodqs os serviços de

RalHos receptores
Serviços Rapidos e Ga.rantidos

TEJ,EFONE 1395

Consumidor
Exija Manteiga fRISuR
Exista Qualidade que fôr
Mas' não '8 F81GOn

com viagens regulares entre haja! - Santos

C�hta pest�1 36 - ���. 'f��e�r. nG1U�don

ITAJAf.' - Rua Pedro Ferreira nOS. 68í72

I

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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ancQ·. opular e·· grIC0I8 uO··· ale uO· HBJal1-
-

1\t1al�iz. em Blamenau' IAgâ�ciªs instaladas em: BRUSQUE, GASPAR, 'mIRAMA, INDAlAL, PRESIDENTE GETULIO, RIO no TESTO e RODEIO I

Côpital Subscrito C�$ 484.100,00' 1& Capital Realizado Cr$ 311�50S.)900
Balancete da Matriz, Agencias e Escritorios, em 31 de .Janeiro de 1945.

ATIVO
Realizaval a Curto e a Longo Prazo

Letras Descontadas
C/Correntes Devedoras
Emprést. aos Puncioaarios
Acionistas (à 'realizar)
Correspondentes no País

Bfeitos pertenÜBntes ao BanGo
Apólices e outros títulos
Móveis &: UtensiIios
.Veiculos
Almoxarifado

PASSIVO
Não exigivelCr. $

4,979.025,30
2;6bO.279,30

10,6?i5,lO
,112,600,00
4.22558-1,60 11.978.171,30

484.100,00\Capital

Exigível a ourto e a Longo Prazo
DfPOS1TOS

Sem juros
Com juros
Disp. c/especial
Com aviso
Prazo fixo
Limitadas
Dep. Especiais

.

Dep. Bancarios

68.903,30
2647.879.QO
1.313.149;20
646.966,30
664.505,50
882,306,70

2.223.829,90
69.730,:!O

5.200,00
196.986,70
37.479,90

300,00 239.956,60

\

851727.,00

4.628,404,00
Valores disponivais

. Caixa, em Moeda corrente
Idem nas Agências

A' disposição nos Bancos da praça

Correspondentes nel País
-. 1.081,382,60
209.967.20 Dividendos143.689,00 1.435,038,80

Saldo nãO procurado 29,393,9013,1'i5.068,90
GOI:tas . TraIlsítnrias

Diversas. contas
Contas da GnmpenS1tºãO.·

Letras em Cobrança simples e
em caueão
Idem, de terceiros, interior
Valores caucionados
Valores depositados

Contas Transitórias28.303;30
62.128,QO, Diversas Contas

Contas. de compensaçãO
Letras em cobrança e em Caução
Valores Caucionados
Valores Depositados

Conta Matriz & Sucursais

5.889.659;00
2.141.182)Ü
288.000,00.

6.282.102.:10 f 4.600.944,00

8.030.841,70
288.UOO,OO

6.282.102,30 14,600.944,00

GmIta Matriz
.

& . Snmusais
Agências e escritórios . 2492.490,30

� .=��M�.A"�__==�__��_�..��==-==.=3__�a_--=-===��_'=a__=-=_==u=__��e_M� 3�,_,S_1�4_,7_3_2,_1_0kl .�__�__=-= . �_'w__=-==__=�_=== __,__�_. 3_0._8_14_._7���2_.�10
2.532.308,10 Agências e Escrftorios

I

Hélio Duarte Pereira I
Chefe da Contabilidade Geral IDiploma n, 33;662,

Observação: .......;.. Ternos a rnaxima satisfação de apresentar aos nossos acionistas e clientes o. balancete de
nosso Estabelecimento, encerrado em 31 de Janeiro, como aumento inicia! líquido ele nosssas transações

'

de
Cr$ 3.10f5.1�8,60� >No mesmo mês, foram dascontados títulos na importância de Cr$ 2.095.905,80 e pagos em
nossos 'guichets" cheques no i:rporte total de Cr$ 4.544,968,20.

.

:e;-+:-,--o&,,=+-.-.:-+-:-+-+-+ O +-+-":--+-+-+-+"""""-+-4' O .-l'--.-.--.-.-"-�-.-. O .--,.-'+=;;i.'-.fo--.-.-.---.-�
,

.

..... '.
'. ...

-,' ��DE!i!
Prefeitura �ugill�al r Blumenau AUiam;a do lar Lida. ,I

De ordem do .sr , Prefeito, tomo publico, que no mês de Sociedade Nacional para Estimular a Economia
..

MARÇO se arrecadam nas' tesourarias da séde e intendenclas Séde: - Rio de Janeirodistritais os impostos de indústria e profissão .e renovação de
Iicençá.: relativos ao primeiro semestre e ano inteiro, respectiva- Sorteio de Fevereiro
mente .. Os contribuintes. Que não satisfizerem seus pagamentos PI�no fEDERIU.
dentro do prazo acima. 'poderão ainda faze-los nos meses de, R 1. d G 1abril e maio, acrescidos da multa de 20°/". .Terminados Os pra- ��. esu ta.

. O era
zos acima citados, serão eximidas certidões .para a devida .. co-] MILHAR �2")1 Cr$ 5.000,00

, .!ii (M Cr$ 10.(01),(11)branca executiva.
. .'

-

, .. f CENTEflHS 2'�7 Cr$ 600.00Diretoria da fazenda de Blumenau, em le de março de 1945.' -

te. Cr$ 1.200,06ALfREDO KAESTNER - Diretor INVERSÕES 1-2-2-7 �
Cr$ 2nD.ao

.�������_����mii_�D!iDlJlR!__Dii e-s 300,co

Amédco Stamm
Diretor GErente

BLUMENAU, 12 de fevereiro de 1945
Oswaldo Moellmann

Diretor' Presidente

plano 112..I..IANd\
Resultado Geral

Premio Extra:
Seris 3 2689

2689'

I
I

I
I

. C,QS€I do AmGwliCQlI'llo S. A. I
I

Mercado de Auromóveíe
.

�_:::��II

Aparelhos de· Radio
da R C A Vitor

de Iodos. os tipos e tamanhos na Cr$ 25.llJo.oo
Cr$ 50.íHllMIO

Cr$ 1.250,00
e-s 2.5CLMlOMilhar
Cr$
Cr$

300.00
ono,ooCentenas

."
.

dicaào . l!liIS09
.

� fl'ilgueza;
I,Palldâa,- lll�za e fastio, .. porque em

�'!l�tl� tÓl\ID,.ul&· entram substânlrlas tais
CQlIioj Vana®to 'da sódio, Licitina., Oli
céro!cstat'os•. pepsi.nB, noz de cola, etc.,
de: �ão pton1<a e efrea..: nO!} casns. de
fl'-aqueia - fi neurastenias .. Vanacliol é
"mrucadQ para homens. mulheres, crian
ças. senão sua fórmula conhecida Deles

. grandes> mêQ,tcOs e está licenciado
-

],Jela
Sa1!d.� Pública. ",:,--' ... .-...

. ...
.

�).;!�.;i�·;�f!P::��:.�:;I: �;.:' .':,.>:!;';�;:�'�;��,.�_;_'�.�. _'.. '"",�.;}o-',:. -,:.-".

•.

" ��;;.

Cr$ 100.00
Cr$ 2uD,no

(Isenção de pagamento
de 6 mensalidades

.

II. .

Agente em Blnmenan: . ROiu�L��i�C�:AB
• .

�
�k.MMW�����, PUBLICID DE •.•.�.!IRevisía de

propafJ\
anda e i:M;�g·ácãoS.

!lI1 . pesquisas de opiniáo pública; Façii. HOJE mesmo, seu ;lGl'lilio
2 - Inquéritos de mercado;

_

!le ASSINATURà. pagSmlll peio
3 - Informa�'Õl's e comentanas Reembolso Plls�i\l iH) rer,cber

sobre i1ll1ú�trias, lJaucos e

I
(I Primeira ExemI?iar.

'1' agéncias de publicidade; e
1m

4 - Seções ,b: Irnpl'E'l1sa, Rlldio, Preço - Cr$ SOJao �n!!ais &'li
Negócio e IIlerclHl0 de livros.

ISUCURSAL DE SÃO PlmLO - Rua LiiJero Badaró. 4SB _. 'lo andar .

MATRiZ: - Presidente WHson. 298� A Apt. '70'i.- Cx.'Polltal 3148' �
�"'_II�. n !lfii���di'�'

Inversões do Milhar . 2�6-ll9
Inversões da Centena ;-8·9

Rão Des.culde
Uma Tosse ou

.

Um Resfriado
...rill""" .mefUli/lll:lles �It pe_
Ga. perigo I!t o6.da e SI vida; come

!IQlll por UDUI Rimpl!!!l tôssa ou res

&iado.. Est.es mahm. embora p�:reçt\m
«Dl im:porttlDc!a, devem eer tratados
to. todo c coids.do _ para que não

too> "Ilgrav_ d$ I!I1ll.neira. a eausar

drloa aborrecimento.. T.d"" a. ar·
lflcõee 40 "pparelh.. eespfratorlo,
""". simplc. �PP"; bronchire ou

ruCrlado-, precisam da um remedia

npidQ .. effic.." O Xa,oPB São João
4 .. indicado para este!

.......a. E' 11m remedia
d. sabor lll:1'adaveI. para s
'Stoços. velbos o creanca&

�l

Xarope
São João
lab. AIYim & Freiias - São Paulo

XSJ .. :)

"

,��;
j:
]

;�
·1
,'_'j

.�,�
�: �

.. 11'
: .��.!

Empl'!godo cam reel SUCteSSD ncs X I�·�
TllAOUEOB,OIlÇUiTi'S Et1 TOOOS os ',i"; I
SEllS ..�us E. SUAS ItIRlfEST4fiE5 ,'r'l
COMO SEJAM:lOSSES.CATPJtR(}� '·:,·�-l�

-

eROfi9UITES�Cíl9UElUtl!E, ,i ;;{.,l

(
!

�

'��+4�.��.����.��...�.�

i A Capital i
! A �asa que te?1 to�o� i,I o; artigos do mais baIXO �"\.

, I preço ao mais alto. it
; GriDode sortimento para �
� . �� t ftLfB!BTES �� • L

: Rua 15 de NOl!einlJro, 505 a
; fln�e '1011 ��
IJJit:.l';'�D::!li>:t!E'lf_§'!f(\K"���t

t1�.}
-

c;:.�'��
'�,;> '_';j",4úIt:C'V_(b ;

"ijJ!�7Ui..; ..

·CONTR!t :�\ '�a
G;"HP!!

\ .....

""

R[�fQIAOO�
OÕJ:!rS.tI�CilBE:CA
�!\.:'J.. llUiI4S E
DÔHS Ett6!:Q'JH

SÔSE �S!'r

• :U�-O :\-fiO":ôl. ,] j,::"fr.Jr.1Aí.:):i,'S QHi�.tH:l'<'l (I :;:O.U\CAQ

����jWt��Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Não pode ser internado�, no asiío por
'.
UDla cu.riosa .historia que se passa ..

em Natal -
.

Morre de _ velhice
..
_:Em

.. 'L.:agÕll Sê.ca, n.a ..

oa

..

p_i.t.aI -.-.dO
-

..

-· o.velhO cen. ten.,ari.o.,. I'eCord.·.a«.se I paUPérrin.1{) aQ.'e.xtr.emo..

e. ÇOllS uma alimentação adequada pD-
Rio Grande do Norte, Viiv'e num

.

CO� nitlidês passagens de sua títuãndo carga por demais pe-. dlam mlnnrar-lhe os sofrimentos
misero e sujo casebre, em Gom"! mocidade, .aíuda no tempo da sada á sua 1Uha, bastante idosa oriundos da extrema velhice, em
panhía de SU':f :!iliha, -de nome escravatura, narrando cenas bOI'... tambem, que trabalha lavando seus ultimes dias.
Luíza de Brito, o'ancião .Joaquinr rípilantes que assistiu I dos cas-, roupa e em outros serviços do. Entretanto, apezar de todos os

de Brito, que
...

·

..
iá oom.pletou ..

111 I tigOS_ . jnfligic.!DS pelos senhores mestícos afim ..,de .sustenta-lo, já esforços despreendídos por sua

anos de idade. :, " i I aos escravos.
.

por diversas vezes se fez tenta- filha e outras pessoas cariei osas,
tlvas para: internado no abrigo o referido abrigo vem protelando
de velhos «.lovíno Barreto», da- inexplicavelmente a internação
quela capital, onde o conforto e i do velho. Será pelo fato do mes

mo ter ultrapassado os límites
�C'.�\.•��:��.-,�':����:-��::.� da velhice?

t� CIDIDE Social �j De
-

qualquer modo, constitue

...... IIG.oIJO •• O ...u �...... !t •••• III"... ..�a��p-!:'*�-oo�1.�:m�::�;"Ii-"':;';��i-;���-:;:i':i;<j;� ...""."':::-:;;�

...,_�._,.._� ��

e inalliçãe e não �f�tenI6
um espetáculo. triste e depri�nen.i
te ver-se um pobre ancião, que
assistiu o nascimento do segun.;

Festejou ontem sua data
natalícia a srta. Elga Dan- """""'-"'.......MM.... -""""""�-�=""""""'=-"''''''''��-

nehl, aiuâante da eoneeuua- Denosíto à disposição 2: 0/0da Confeitaria Socher, desta E! •

Deposito Popular 5 O/O �

Londres, 28 (BNS) - Tres que se um avião S'8 espatilfÍflr eml praç� . .. C/Ctí'l, com aviao de 3{) dias 4 O/o ��.
'. '.' .

- az anos nOJe a rnen1,na 1-'.,., ., ';:�.,i'.. \. ::;; 0.,.1'0 '

ttérodrom;os doe emergenoía da; pl-ena pista deverá restar espa� IV!.
•

f:"ll 1 S J
- ue filiW v

RAF, situados nas proximidades ço su11ci'ente para que outros- ;:'l��lde:'. t.a. a.o
nr. oao

. Idem id ", tY �hHl 5 li2 O/O !íild l'f'o' I d Ingla...err ( l
.

terrí N- h
li' .+ Idem !.r.:.·�'l.; l��.·n ,d;Ff':: L$ tü«O :J:. ra . a

. .' 'L'-. 6! sa va-, possam a errtsar, ao' a mUJ]lQ. ***
.

"�'. ;.;-'.h, "-� , ,,_ ,- 'W �-

,r-l-"!;::"� �O�'I!�.ram durante O aUG, passado .ce1'.l. tempo, em seguida a um pesado' V·· t
C!O:e. Prazo Fb') 6 mêses , --, U

ica 'de 5.000 aviões aliados ava- bombardeio, 85 aparelhos ater- lajan as. idem lGem 12 " fi O!o I.

riâdos""tom as suas respecüvas ríssarem com absoluta seguran- Em. goso de terias, viaiau.
tripulaçÕies. Um destes aérodro- ça num desses aérodromos de ontem com. âestinoa Capital'!% = Jl'!lJ;;a&:uª�m����",Q,!!:m§,,,,:__�"ij

mos foi inaugurado há quinze emergencía. Invenções secretas
I do Estado. a

. dist�nta srta.
B

meses e um outro menor recen- brltanicas, unidas a' uma encíen Diga Caminha, del1,gente tun- I U·...fJ'_.• I-.·�r·'.','f:, 'IlJli/J �." �i1 f
temente, destinado a auX'i!.. da cada v-ez maior dos serviços, ci�naria da agencia dos Oor-

- t4!1 fJ IIíar. os bo:mba,rdiE'llOS que re... .veem facil-itando uma pousada I
rezas e Telegrafos local. tfii: iW

.

gressavam das suasincursô,es S() I segura mesmo nas circunstan ..N· Divida externa do �3rasH
bre a :t;uropa. Os aém:dromos em I das mais d�f�oeis. Cinquenta por DR AffONSO BllSINI Iifóco possuem pistas ext'enSltsisi.. I oento dos aviões salvos por um ." .

. Rio, - O Banco do }jl'as-H I domiciliados nos Estados ueve";
mas, duas veres mIais largas do, I dos re'íleridos aérodromos per':' Diplom. pela .Faculdade está comunicando aos portadores I rão procurar a Agencia: loral do
que as .Pist.as.... c.om;'J1l1.s.• A. am.Plii.t.lli I' tenda ás .flOrças aéreas dos Esta.

Nacional de Medicina da de títulos da divida externa elo

I
Banc') eloO Brasil ()\l a qü"" que

de é de grande importanoia por"" dos· Unidos.. . Brasil - EUlpl'esrimvo Federal lhes fôr mais próxima. Comuni",

�""-Á-�A-.6CÁ."""-""'=-""��""-A""":"-"'_- "_. iI'!\
Unive1'sülade do Brasil 1883 - 4 l/z0ioJ - qUe está !la.. CDU ainda qU'3 só serã{) válida&

�__",.",.",_"'_",_y'",_"".y;, , ..."v<....""'_.........".,.•• .:" e fê) "�':'it f_�3�"_.:��-t:+':_·U�_.*�<t.�...�.e
ai bilitado a aoeitar as declarações l as opções sobre os titulas que
. .

Instituto Médico Dr .. CARVALHO i Medico Especialista em de opções de que trata o aeere .. �s1iverem em poder da seüe
___-=====�==w==.=�"=":-==IP"=:;:"''' i@jDOençasdasCriançaSton._6019,de23 ...;l.1-43,asldeste Banco até 20 de març(),

. 1Q1. e da Péle quais entretanto I não poderão sel' do COrl'ente ano. Quanto aos de..

--:-' Diagnósticos CUnicos - i e:x>ercidas após 31 de março. de mais €:mprestimos em: libras, fa-...

Metabol!smo basal, - Elatl'ocardiografia. Labora .. í 1945, rã oportunamente as resp'ecü�
tÓrIO de Análises (silngue-fézes-urma, etc.) ;,...�..

Curs-os especializa'doS' 50.. Os portadmes dessf�s titulos vrrs chamadas.
"" bre AUmentação das Crian

Clínica. especializada de Senhoras � c1ohas, Puericultura, Bigie..
·

. .
.

.

{Perturbações menstruais, esterilidade, alterações se. � Ile Infantil} Clinica Médica
'" Infantil, Tuberculose InIan.

:3:Uai8, íncômodõs da adolf'cência e da idade critica, � til e Doenças da Péle das
inflamações genitais, etc.) :; Crianças.'

•
.'

Alameda Rio Briinco
•.
3 ._ qlumenao - Telefona, t202(i Telef.: 1101 IS 1099

.)[-a:E€"�'sr"ff€".�€"€:<€_fEE�0 og�..ü_��4[m:�::_;t;�e;::'UEr"'�.:*I'i1.® .... • "'..Cf......

II
Teremos amanhã o S9P'lHldo

- �

HFla-Flu" varzeano

ser velho

Banco. Popular é Agdcolli

cre D
de

.

Blumenau Março de 1945

Aniversarias
lerodromos de E ergencia co

pistas gigantescas

.

PA � Al.'{;' E& tOAS;' :.

BC' '7' a·;_'Ml"{.ft;"g,LO .. �.,,� C\ $

. IN f I.:. A 1\11Ações.
ç .0 C E!"f Rl'-A.s,
F,: R �. B � li ri'-Ajs,

'OI �,;;J"P:"'i .,t

ESPINHAS, ETC:

Amanhã á tard0 o mundo es�

portivo varz<?ano ass.istirá no

campo -do Palmeiras, a segunda
peleja da s'erie «melhor de três»,
.em disputa de unI artistico tro�.

feo, entre 08 grandes rivais dO;
pebál �enor ele Blumenau: Atd
lético x Vasto Verde.

,

Haja ou nai() interesse pelo fu
teból val'zeano, quando· esses

dois fortAs e ,entuziastas tim-e's

j'se defrontam, sempJ.1e há um

grande int·eresse e entuziasmo
-em' nossos meios ·epo rtivos. E
na verdade os que têm m;sistido,
jogos entre Atlético e Vasto Ver
de, geralmente têm deixado o

campo satisfeitos pelo ardor '8

p�la fibra e até meslno pelO!
futeból que .põem em pratica os

22 elementos de ambos os con

juntos.
E assiml é que na farae de 'ama

Inhã, �stando ma1s 'mnu V2Z fren-
te á frente ess'es dois. grandes I.-,,-.-.-,,--(>--"-�-(I>-*, j

Traban�ar tiJm O BE!�JC[i
POPULaR E iGRIC�lü no
VlLE DE luunt é amHfJt�R
DECER o pabhiumio üe Uh,;- I

mimaM. I

Exijam o sabão

"VIRGElVl . ESPE�CIALID_ÁL\r)En
elA. V/ElZEl INDUSTRIAL JOINVILLE (Marca Regfstru�hl)

pois' oonserva e desinfeota a sua roupa
;4". 22

do Impcrjo , que viu geraçõ'es
nascer e desaparecerem, que corr
tríbuíu com seu trabalho modes,
to mas honrado para o engriw4
decímento da Patría, .morrer á

míngua, pela Ialta de: recursos,
tendo á vista uma ínstituiçãó
destinada proporcionar á veJhi�
ce desamparada conforto e hem!
estar. , " . ;i • ,iu�l ;i)):l��

do

Prado .do Rio) La l\lenor
e Rapsodia

�iU;m�nfã§ ..§-e � ��m�i3. íH�S
faf�ãB��i�s � DrírY�.ü�!l'h)lS

(deües\) da nossa Va1'z.ea, é ele s'e

pr8'.'er que um grande nmn€TO
d'e assistenté:s COTIlpareça aO!

campo doi Palmeiras, local daíf
três partidas.
Em tomo: desse illt:eressantê

choqu'2, é cnQrme o entuzÍasmO'
quI,} reina nos �l1ei� esportivps
varz-eanos.

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




