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. Londres, 12 (A, P,l ---"- A emis� Is Super-fortalezas e Uberabws estão auxi!iamlo os niSS@S !ia co���ista d� cidm�e -1sora de Berlim :i;nformou que po... Os alemães contra-atacam violentamente ��a m�rg3m 6cide�tal do «Uh�r -derosas formacões de aviões fi··· � .l!.1 ln t·aliados, procedentes .: da Grã- �guarda ..se a todo o momelhO a QM\e&18 u® ulULZi§J.
Bretanha, di.Pigiram. violento ata do se' sabe, os ataques aéreos a I por Fortalezas Voadoras e Ll,'

I trementes, os alemães atacam as
.qU2 a Stettín, na' manhã de ho, Stettín estão sendO efetuados berators norte ...americanos, Eu- colunas soviétícas na cabeça de
je, em apoio ás forças scveétícas
que. 'estão cercando a' cidade.
Uma formação ícídestacada pa
ra operar contra Swmigaden, 35
milhas. aoúorte de ·St-ettÚn. Swi..j
nígadan • é ..achave das defesas
de Stettín,

ln
ponte sobre ir Oder, 32 milhas
a leste de Berlim, com quatro
divisões de infantaria, torces es

sas que tentam aliviar a terrível
síruacão das tropas destacadas
para 'a deíesa ele' Kuestrm. Dían
te desse desesperado assalto,
os russos recuaram apenas para
suas posições no ínterior da cabe
ceifa de ponte. No,tjdas de Mos,

cou, por outro lado, indicam que
a queda do porto livre de Dant
zig está sendo aguardada a todo
o momento.
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Londres, 12 (A. P,) - Segun.

Molho VICl
Egual ou melhor que
.similar extrangeíro

o

Em primeiro lugar. a
ordem, porque na de
sordem mula 138 com;·
troi!

.. u
Diario Matutino I

anual Cr$ Ho,oo Jsemestral o-s 35,00) !avulso Cr$ 0,30 IGetulio Vaums

Repercussão do' Iss.lIssinio do Dcademico De
Desniliu-se o Diretor da facu;dade Direito - Telegrama do General IsldlfO Dias blP�S

;r

Rio, ? (A. N.) Repercutía ticias» registra o acontecimento 1 mados, pacificamente efetuavam! pela polloía, 'Cm suscitar e divul- 1 O professor Andrade Bezerra,
d· t • .. 'i' '. . I .

.

.

l·d J . havendo solícüado demissão dacom extraor inárío eco amo- nos COI.no .. «ínom..

inaye
.

a.�entar.l'o. a

I
() c.o�llcio assina ano.

I gar a. versão de sxlstárem aní-
jornais vespertínos como matu- conscíeucla nacíonal», FOI lançado. em ata um

ve:c-,
diretoria da Escola, declarou-se

. ... , .

mosídades latentes 'entre \'IS es-. solidárso com os demais mestrestinos, desta Capital, os sangren- O ,sr. José Amerioo de Almeida! mente pr(}�e��o proclamado pe- ,

tos episódios ocorridos na Ga." recebeu ontem um longo telegra- rante ii. opnnao do Estado e da , tudantes e operariado;, I assinando a proclamação,
pítal pernambucana quando o ma da c�\1�reg-:ção da. Faculd�-. Nação <1: �esP':Yr:sabi1id�de dl.·re�a I CI<� .

'"academico Democrrto de Sousa de de Díreíéo de Re{:lfe, tradí- da polícia ClVIL O QI(}CUmem'D bm�f.m�il"""" �:'.'.'\l"'�.""... �'�.',... �t"-'�.. ""'�'·.·>'·'-.·"'�'<!l.'.-"!_.·1. �.".�"��.'_""'.. nr
.. ',.'.�"-, t:'.:.·.'" �f·.�'I)i1"'�".:'.'�'�"_�,P:.Filho foli assassinado a bala duo cíonal academía do norte, no diz aínda que os S.';U8 subscríio- R5��iií� üillill!�.��� "'�� í1J�����iii�Iíl5i;i:.rante um comícío de propaganda I qual e dada cíencía aquele ho, res negam á mesma polícêa auto. RiD, 12 (A. N.) _ O mínístro

I
ticular. Essa cormssão realizouIJró···ca.ndidatu.Tu-: Eduardo GoL mem publico, que, em l'�linhf(l ex 1\ rídade moral '� jurfuilica para pro r':!"I'-on'I"� FilhO 'PI'il ",".t<>l11bYQ sua uH,una "'cunião, devendo 'en�

. '

l�L�1. L t ' ......,;::0 �!- I __. .... ....... ._. ...
...mes. Os matutinos cariocas de traordinarla, :foi deliberado de-, oeder a qualquer inquél1Í!to SObre1 d,e 194:4, crLou uma oom�ssão tregar dentro de poucos dias aohoje comentam largaínenk) o ffl� n:ità.�·-se em sinal ct� protesto a tIos sucessos, d:entU1cialld0..1"ao,l1�es {"l1canegada de elaborar os pro titiJlar da pasta do Trabalho, oto tendi{) o ({DiáriO Carioca:> pu. dl.l�l.()r dO", estabelecHn:ent?,., �\ I

mo tempo
<

{) qu� .chama (':il\C::S';,"" I jetos de 12Í r�la1Jlvi()ti aos con- SeU relatódo oe os ante-projetasblicado um ·editorial em sua prí. pIUclamaç",o acusa a paliaI", CI.
i mo (ia nOta ohatal da Sectcl::lllil. , selhas de medlCi'na, ao amparo de regulamentação !elabm;ados.meíra página subordinado ao ti. vil do �stado de Pnnambuco de

I
de Segurança. PUblic�»., FúnaJ- á proHss5.v de mé,d\�êo e a �nanu.:t11lo lóI'>furf!Cll1 BrasiI:ei:ro3 na Itá. hav,e�' !�t'erpr:tado � at:ôl1�ado tni-:nte den.unCia. ' a p.Oll{�l: ? �(-en.l:.t tenção. p�lo. Est.ad'Ü, de. �lé;dic�s No bar 'e no tal'lia e em ReciTe contra o laseis- contIa o pOVO ,e o::; estuda11tes p'Gn�D de P�'elH.\!OS elementOS, tra .nos mumoi,plOS em que nao reSI- li N O Tmo», 'enqu,antQ o «Diari:o de No. pernambucanos quando, desal'- I ball11stas ol'1'êntadü,5 e prQ!tegldps dissem méd,kDs COm dínica par. não deve faltar

..... , II Ia'·. I
. ·0· ·nr· o.,·g. � o bloqüehl aliado sO-lll1ta��do a Uila d9)laa�aAiUi.• mi b IX..a ��. Londres, 12 (A. P. - s.

fiere 9 S�llI ��a �iliUna emissoras nazistas estEio anUi1�Jn Uire manifestação do pensamento é o a�iulagio dos grandes povos i l'\'Ianilha, i2 (.�. P.) - Em dando que avlües .inimigos 80-
R f t'
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.

E'· 1 t d
..

I I le 1 ace-e" '" l'nlpr'>'l�"" '·re"OL"I·ll· a l'lha' de Laaland, na
.

e ua.naO.l�m. a crOJ?lCa pu.-,' flua Sê ..enOíN.l:.·,e.u. que os

�ilt[l-l (ev.'eres -_ a O as as Unl(aC�S (, cal' :':;'" '0. •• , .... , U v "

blLCada neste Jornal, a 6 dI() all�. dos poc(Lm1t ter uma repres'enta- da fedel'açao. Mac Arthur assinalou hoje Dinamarca, enquanto outras fOl�
d�nte, «desceu da �sfera em que ,ção perfieHa e con�pl'eta. Na�Ca_, Se l.he _inter;�ss� sabe!', di"sO. ',.; que o viol,ento . bloqu21tO mações voam na direçãiD de Ca•.

mll:i;ta, para EsCORRAÇAR>, mara dos Deputaü10s eles fUlO a. lhe que nao sou fliho de um Es... atado· no sul ela China, 011... vinthia e Stynia. Ainda as me6�
'f

.

C' d
.

t 1 I mas €missol'as assinalam qUtõ !(JSqUe.m p
..
en.

sa

. de. mOdO. d.l. erente, te.r:n, p.arque a .

amn.ra d'o.8. D. :?� I! .. tadO.. delTlOgraficame.nte fraEco; .(\0..
. e se acnam con02n- n �

I b'onlbal'f1.el'I""''' if'"t"'·o l'llnlandoO Sor, Herbiert Georg.
. plll{Ldos repr.esenta lO lJOlJOI, ••'» contrario, sou natural do stado das as forças japonesas, es-

I
- 'Vu _U � ',u

Não tive ainda o prazer de co- O unico meio, - dis BeI1lar.. que teve um deputado, qwe, abu�, I tá sendo mais Ij.ntensiíicàch'), P?ra Maclüemburgo, na PO,D1era",
nhec-er o «pensadlOr l1/ICtis serelÍo?) dino de Campos - foi o Senado sando de possuir a maioria na ainda, ma.
que veio 00111 duas pedras na que repr,esentava o Estado, as� . Camara, comparou ....o aluna 10-
111.80, para ESCURRAÇARI fi li.. sÍm se· ENTENDEU que PU" comotiva pucllando vinte vagões
vre manif,estação do pfmsam2n� ; DIAM ter uma l1epl'esehtação per vazios.
to.

.

.

,� feita e completa. <iNa Camara: Não é porem, pelo motivo doe
Expuz, sér.enamente em minha; dos Deputados ê]<es não a tem, meu Estado ser o beneficiiado,rnodesta crônica i o

m.f1.1:.1 p.D..
nto

'I' po. r.qu.
e

a. C:aI.naI.'a dOS. Deputados que v.Ta.'
eu mudar de OP.iniBo,.

.

De ord�m do Senhor Pr�siden-. I
de vista. representa o povo". E digo.lhe ma,is ainda; - Não te, ficam convpçados, na forma

Cita.nd.o Ü .Íl1.sign� B.:ernardino I Q. l�a.
renta anos. de. regüne 1'2� sou candidato � nenhull.1ü �!aga. '..

das dispos'içõ'2s estatuárbs, osde Campos, o :artlcuhsta nada. publrcano, prov,QU que a repre� VoltJe .. querenCío que .aqm 'i.!n... Senhores associados do Cluo3mais fez do que confi,r;mar: o I sentaçãb proporcional, é um, Ira contratá S\empte firme' na 'estaM Blumenauel1se de Caça e Tiro,meu parecer. \ casso, cada. o velho
para se r.êunirem em AS:5'emblé'la«O emicomé{p pelo qual Se PO'",! Em: 'minha· crônica, - que fez JARBAS Geral Ordinária, a realizail>se(�l11de fazer com .que os Estados l'f:Ll- com que o Snr.· Georg abando.. . No bar 'e no leU' data de 20 do corrente, ás 181liZ€IIt éeus direitos üOlU igual; nasse o s-eu «molde para vir cri'" K N O T , horas, nos salô'ês do CLUBE

Idade, é 11ar!"lhes uma repl'esen� ticar e esti1oJ.ar. pmduçõ'2s NAUTICO ANIERICA, para ser 10 Secretáriotação igual, e o Senado, assim alheias>":__.;m nada mtüs qULZ do
.

---.-------�------_._-------�--�-------------

.c.ompost'Ü. f'Üi� en1
..t.o.d.os {JS reg..i-] que pl:eteiar que se dêm; i\gu:'Iis

mes federativos, o me�o pelo direitos, já que tenlDs igpais

Clube Bh;memnunDse de Gaça e Tiro
Convocação de ,nssembiéia Geral Ordinária

----------------�-----------------�--�-----------

tratado da seguinte ordem, do
dia:
Miodifiicaçãv dos estatutos
ciruis

Assuntos de ordem div,ersas, '

Blumenau/ 12 (lê março de
1945.

lkíaJ'Ío dfl Co.sta Mello

• • !iii

A RAF ataca os.alemBes em. retirada, Tanks [ll"mü2s destrwi do;; no bolsã:o de Fala.is-e,
British News Servior�

.&�,R
..
ui

..
I.O.'

..
I�"b... s.oluta.�:nt.. é üíofensi\T(l pará

VO� ..... .. pele. EflClente proteyão contra
.

eízel, PiCADAS DE MOSQUITOS e

--_"--"",,-"

ais pe: ona grata
(l'�tanl'ente, ;apoia as forças alia.

L.ondres., 12(:f\. P.) - A :emis das d<estacadas ali. A transoçiean
sori ·de· Togúio 'anuno.iou qu,,:� o Ü'iforma (h� Toqu;o q1ie o Japão
lapgo est�· �st0hdendi(} rapLL'l.., salientou Lln80ess,idade de qUe o
m

...
ente

... sua.s.·.· r.e.·.I.J.l'€.... :>."álL.·.i.'i.s. con.tra.( ... e.mb.-aiX ..

à

... f.lor....f.. rancês, .s1',. c.osmes, .. j·o r,"pnesentant,e: fra,ncês de Vi:..;! abandone suas ativttlades oÍÍ...

Ch.JÍi. n,: ...zona da flIl.0Íl.fiCÔ/.· sob a I da.".iiS,. '?, :que.... Signifi.c.à que (hew�
Ial!eg:açao d� que o mesmol se.. ._renuncIar ·ao seu pOsto,. ,Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



Precura.se uma menina de
10 - 14 anos para cuidar de
uma criança.
Tratar no Bar Blumenaúenas.

***
f

Procura-se T E C E L Õ E S
Fábrlea Textíl Blumenau Ltda.

Rua Minas Gerais, 19.
J. I �**
CORTIDOR � Procura-se

um, para trabalhar no "Cor
tume Caviunense", em Oavíu.
na, norte do Paraná.
Escrever para a Caixa PDS;

tal, J43 - CAVIUNA.
***

Preclsa-se
.: I

, -

Preetsa.se com urgencía
uma empregada para casinha
e arrumação em casa de ca
sal sem filho'�.
Queiram apresentá!' oe 8Ó

mente que tem pratica e 1'e.
terenctes. Paga se bem.

, Intormacõos a .Rua São
Paulo N. 286 - Fundos.

.-+-.-.�.-+�.-.-�-+
No bar 'e no lar:

KNOT
não deve faltar

'.-�t:E32.-.-''''';;'''':_�-.__;f>'

I:

fmp�gcdo mm reclsua:ess. nas
Tl!IIaUEllBRoHl'ÍlITES IM TODOS OS
SEUS ••AUS E SlJAS MP.I!lfESlIIÇÕtS

,

tOMO SEJAM' TOSSES,CArAllReG,
llROft9UlTES E tQ9UEI.UQlf,

�

Assembléia Geral de Debenturista
Convocação

Pelo presente são convidados os Senhores portadores
de Debentures desta Sociedade, para s . reunirem em As
sembléla Geral, que terá lugar no dia 5 de abril proxímo
futuro, às 10 horas, em uma das salas do Teatro Carlos Go
mes, sito nesta cidade de Blumenau, à rua J5 de Novembro no'

1.181, afim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
lo} _ Autorização para a venda do Imóvel sito à rua

Oel, Vidal Ramos;
20) - Nomeação de representante permanente;
3°) - Assuntos de interesses comuns.
NOTA: 08 debenturistas deverão depositar os títulos

com que legitimam sua qualidade. no Banco Industrla e

Comercio de Santa. Catarina S.A. (Inco), L fé o dia 3 de
Abl'H de 1945.

.
.

Blumenau, 12 de março de 1945:
Ai'-lTONro M. C. DA VEiGA - Diretor Prasídente
WALTER SrRAUCH - Diretor Gerente

Vende-se IllndÚSI�i!�al ��It�on�����:o s, n-t.:��� =��1�����n��r� s.�-��, ,:��:e���nd:mH��
V d.'.' ·"1·" '.T··."f 1

. J .Pelo presente ficam convoca." latórlo da D��'etiQfia. Parecer \ Hanak. Ele natural deste Es-
cída Pereira da Silva. Ele, na-

en e·S8·.· a ona comp e· do' h A" ti d C F'
.

1·I' rural deste Estado. nascido
ta com gÍ'and�. produção tra.f S os s'e� ore� CWnl�S �s

,

a o �n.selho íscal e contas (O lado, nuseído aos 3 de março
t '.' ·"·····J···bn· & C· .L·td' compa,peC>fiII.em a assembléia ge. eX-erClGIIO de 1944. Ide 192ó marctneíro solteiro

aos 15 de abrlfríe 1924, tece.
ar com o

.
18.. a. ral OI'dI' ", "

li o ') El
. -

I r 'IIo F" I

I d
.. i' d -

• • ião, solteiro, domiciliado e
, Rua S. paUI.o, 269 ..

'

n,ar.Ha� a re�
..lz�r�s.e}l

.. - eteno

(0. o..io.ns.�.!
1 ssca . emíetí 8 o e res�de!lte . �m residente nésta cidade, ttlho

Telefone 1375
dia 24 ;de março proxamo vm- 3 - Assuntos de interesse social. Fortaleza, deste Dístríto, Iüho legitimo de .Germano Wirth e

li'" _ douro, as 10 [dez) horas, no es-
..' legitimo de Ferdinando Klítzke

r. ".

d'
.....
***

. . . CritÓl�itO desta sociedade para Ituporanga, 20' de íevereíro de e de sua mulher Anna Klítzke
de sua mulher Henriqueta

em
.. vepnoneto·s� alltm tb•ar,. B

.. l.t.U.�ddo deliberarem sôbre a seg�funte
-

.1945, Ela natural deste Estado n��' Wirth. Ela. natural deste Es.
Q s an e concorrI o -

O DEM
.

.

'. ... . '. ,- tade, nascida a08 23 de .se-'e por preço relativamente .!. R
_

DO DIA [ng') Herinq eida aos 29 de setembro de terubro de 1925,. domestlca,
cômodo. -'- Informações nesta

1 - Aprovação do Balanço, re-
., _ .. . ..

Diretor .Presâ!dente 19.2�,. domestica! solteira, do- solteira, domiciliada e resí-

red.ção:uo*tatmle Metal";'!iicã-it;"pá;à-Ltd�. �ir��gi:t��r��1�:n�1F'e �� iüt�·:1:·sJ:�!:f:!:lri.ll::
Vende-se um, de alto po- R

.- E" d" "d' S"
"

t· I
sua mulher Alma Hanak, Ma::-ja da Silva.

tencial, em perfeito estado. _

eUluao !l;;lhraOr UmfB3 OS OCIOS - quo IS as Apresentaram os do�nl�s Apresentaram os documentes
Tratar com n diretor dêste . 20. Convocaçõo e�igid? pelo artigo ISO do Co. _ exigido p-elo artigo. 180 �o Co.
Jornal.

.

Pelo presente, são convidados os Sra. sootos-quotístas digo CIVIl sob no. 1. 2, 3 e 4, digo civil sob n' 1, 2, v e 4.

I
da l\�etulUl'l!ica Itoupava Ltda. para uma reunião extraordí- Si al!PleIU tiver .conhedmento. de I Si alguém tiv-er conhecimento de

Procura-se narta, a realízar.se no dia 19 de Março do ano corrente, exlstte algum Impedimento legal. existir algum impedimento legal,
ás 17 horas, na séde social, á rua Acre s/n., afim de se acuse o para os fins de :direito. acuse o para os fins de direito.
deliberar sobre a seguínte ordem do dia: E, para constar e chegar ao 00-- E, para constar e chegar ao co..

10) Tomada de contas da Gereneía anterior; conhecimento de todos, lavro o nhecímento de todos, lavro o

20) Eventual reforma do contrato Social; presente para ser aítxado no 1.- presente para ser afixado no 10..

3o} Outros assuntos de interesse da sociedade; gar do eestume i p,ublicadO pe- gar do costume e publicado pe"
FELIX WILLERDINO - Socio Gerente la imprensa. Ia imprensa,

Pi-iih·:-!"'""+-:-d·-G�-§.-�-M·";_+d� +:-:+.-:+-:+ G+:---·':"·'·'�-S�A+
Blumenau, 7 d�i���� ��a�:4ÕIBlumenau,

6 t�c����o �:a!�45.,a PIca B aZBS' B IClnHBS" remsr, .HI
Oficia! do Registro Civil. .

Oficial do Reg-istro Civil. r

A Diretoria do Ginásio da �"8agrada Farnilia' notifica a

.�.I��'::':f;!il�fnl�4l' todos os interessados:. .

$. \! 1° Por ato da Divisão do En-sino Secundário do Ministério
.

a An'tB'·na Gall·}" II � de �?ucaçãoJ .funci0!1ará" a partir de março ,d.este ano, o g-inási.o filial tem Blumenaum Rua 15 de Novembro 68111 fj femmmo, sob mspeçao federal, com as 4 senes, para 'as quaIs I ! �. ii �
. 11

t
'.

.

' ! se aceitam transferências até 15do corrente.
. i EDd. Ielegrafico jéBiCICLfHl"

.

E' a antena preferida para:' 20 Acham-se abertas. em virtudê do, telegr:mia nO 251.500'1_ ___................_ .._.

o seu radio, cOm esta an,; de' fi de março do a n0 em curso, as inscrições para os Exames j

d·
• .. definitivos de Admissão; aos quais p'odem concorrer quaisquer I ai

.

tena o seu ra 10 lera uma •
.

Irecepção perfeita. f'
candidatos. desde que possuam. suficiénte instrução primária, 11·

Peça hoje mesmo uma de-: anos completos ou a complefar até 30 de junho deste ano, e

Imonstração' em sua ea.sa: ! apresentem certidão de idade junto com os demais documentos
I" exigidos por iei. .

..,

Informações com o sr. José: 30 Os mencionados Exames de Admissão ,'realizar- se-ãoGanlani,
'

•
Rua São Paulo. 9 � oficialmente, neste estabelecimento. nos dias 13 e 14 de março

.
..

Blumenau " próximo.
'

(.
. .'

.
. ..

. Informações ulteriores na secretaria do estabelecin:.ento.
®ll�'_.+,.:•.9.,,",��.,+-+.•,••�+•.U} . Blumenau, 7 de março. de 1945.

,. A DIRETORIA

ODIN --��

:/....�·...•
·

.•.••�... "' .. ' ..
,.

.

Agencia Est�ti�t�c� �e Municipal
Para que prestem esclarecimentos a respeito do pre

enchimento dn questionario "REGISTRO INDUSTRIAL", d�
1945, deverão comparecer à esta. Agência (Predio da Pre.
feitura Mur:icipal, até O dia 15 do corrente mes, 08 resPQn
saveis pelas seguintes firmas:

Carlos Morkorz - Henrique Kuchenbecker - Henrique
Linguel' filho. - Walter Reinhold - Ervino Kickoefel "-.
EstanIslau Dombeck -'- Reinoldo Kl'enke - Edmundo Koeg
ler .c'- Reinoldo Halemann - Ervino Uber -.- Bruno Rose
mana _ Ricardo BOfiOW - Erich Sprengel·,.,... LuHpold Kes
te! � Edmundo 'l'reis - Leoncio Kastelarz - Curt Kraa!z
�. Edwin Walter Schneider,..,-. Germano ,Langer _ Max
Becker -- Arno Qaertner � Max Preisig - Augusto Koês.i
ter - Arthur Findeiss'- Vva. H. fieromer _. A. F. Heuer �

Arnoldo Hemnier - Vicente Sawzinski.

DI"... A. SANTAELLA
Diplomado pela. Faculdade Nacional de Medicina da

Universidade do Brasil.

Médico por concurso do Serviço. Nacional Je Doenças Mentais,
Ex-interno- da Santa Casa e do

.

Hospital Psiquiátrico do Rio
de Janeiro, Ex-médico assistente do Sanatório Rio de '

.Ianeí ro da Capital Federal.
CLINlCA MÉDiCA - ESPECIALISTA EM �OENÇAS NllRVOSAS,

CONSULTÓRIO - H li A fi B L I P E S C li M I D' T
(Edifício Amalia Neto)
Das 15 ás 18 horas

FLORIANÓPOLIS

Instituto de Educação "Sagrada Pamilia"

a± .. 4M

Correntes para Bicicletas
"DIA OND CHAIN" VaS.A,
Cr 5, da

I
I

DISTRIBUIDORES:

João Prosdoci o & Filhos

�_��_t1� �:���À s,
Expedições .... Despachos IAgentes dos iã�e5:·

ItBRASILMAR" HSUMARf'�:
com viagens regulares entre ítajai - Santos

Caixa po�tai 36 �. End. Teleg,. "Guido"

fTAJAI' - Rua Pedro Ferreira nOB, 68/72

_
....un..am..�B&�..mRHm�������aB� 7_�

Dr" C A r� IA. R A

I'ESPEC!AILISTA
TRATAMENTO E OPERAÇOES DAS DOENÇAS D!_í;SENHORAS
Mo!estias das meninas e mocas. DisiurbiQs da idade critica. Per
lurbilcões neur_o-gIandulares. OPEHAÇOES do utero. ovarios.

trompas.fumôres, iwemiice. hemias, etc.
Diatl.lrmOCllã!'Iulaçê.o - Omias turtas,

ICLINICá EM GERAL
Coração. pwmõss. rins. àP. digestivo.

'Ilarices - Ulceras • Doem;as TrilPicaes. .

GONS�: Rua 15 de Novem!Jro� 1186 {ao lado üo HatelElítel .

RJiSm.! Rya Amad.:u Luz. 23 ., Fona: 12:&.,,- B LU M EN AU ,"'T

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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;�� Mais .urn grandioso prelio intermunicipal teremos domingo proximo. Tra:
:;1 ta-se do que realizarão Marcilio Dias e Olimpico

�-";��",",,..-:.-.-..��-'.-. o "-4>-+""",+---:.-+-+-+-+-6 o +;-+-Ó'-:-+-+-+-+-+-+-+ o .-+-+_+-'-.-,.-+__:,:-+-+ o $'-+-+-+-+'-+-"'"+-+-.+-+

r
Cartas Patentes-,· Banco ln.düstrla e C.·omércio de Santa Catarina S/A. ,Cartas Patentes,

Dependencias Números Datas.
. Df'pelldCllcias NlÍlllf'rCS Datas t

Itajaí-lVlatriz
.

'1283 8-10-1935
-'- MATRIZ EM ITAJA1' _ J')�llvile 3240 7-1-19,11

Araranguá
'

1730 ]6·3-1938 Lajes 256:3 16-1-1942
Blumenau 2551 2iH2-1941 Capital Integralizado Cr$ á.OOO.COOtOO Laguna �2nl 25-1O-I935
Brusque 1292 25·10-�9�5 (Dependendo da aprovação da Diretoria elas Rendas Internas Mafra ?'241 7-1-t!H4
Caçador 1727 16·3-1938

. o aumeuto de Cr$ 2.000.000,00 para 01'$ 6.000.000,00 Orleães r-214 7-1-1944
Oanoínhas 3243 7-1·19H Piratuba 112fl 1S_1l-1938
Concórdia J729 16'0-1938 fundo de Reserva Legal e Outras Reservas Cr$ 4.000.000,00 Porto-União 32·.12 7.1-1944
Cresciúma 2564 16·1·19,12 Total do não exigível Cr$ 10.000.000,00 Rio de Jaueiro 3f>72 ?1-1O 1943
Curitiba 3071 21-10-U143 RioNegr'nho 32·15 7.1-1\)44
Ourítíbanos 32-16 7·1-1944 filiais, Agências. Sub Agências e Escritórios em: Ararauguá, Blamensu, Brusque, Caça- Hio do Sul 1290 25-10.1\)35
Florianópolis 2561 16-1-1942 dQl, Cnnotnhas, Concórdia, Cresciúma, Curitiba, Curitibanos, Florianopolis, Gaspar, s. Pmueíscodo Sull��'� 25-]0-1935

Gaspar.. 2556

1.0-1-194.2 Ibíram3..• Indalat, Itupcranga, Jaragué do SUl, Juaçaba, Joínvrle, Lajes, Laguna, lIlia.
SITu JÜ1lI1Ullll 2001 1O-1.lf�.12

. ,Lblrama 3247 22·12-]943 - - th Taió 12HO 25-1O·nJH5
lndaiá:l 2552 29-12-1941 fra, Orleans, ,Porto União, Plratubs. Rio de Janeiro. Rio Negrinho, Rio do Sul, S, 'I'ijuoas 2555 1O.1-10�2
Ituporanga 66/SB 31'7.1942 Francisco do Sul, S' Joaquim, Taió, Ttjucas, Tubarão, Urussanga e Videira 'I'ubarün 12D3 2'1·lO·HliJ5 I
Jaraguá .doSul 3248 7.1.1944 Endere.ço ·Telegr..;."...."'" 4'".NI'O"

Urussanga 17Si 1.6..3-19�8, IJoaçaba 2562 16-1-1942 - (UI""" i." Videira 1726 16,3·19<:>0

BALANCETE DAS OPERAÇÕES EM 31 DE JANEIRO DE 1945

AT.·I·VO II PASSIVO

90.596.887,30 Capital
Para Aumento de Capital lDep, Aprov, D. R. Internas i

FundO de Reserva Legal
1.065.8S0.80 ' Fundos de Reserva

76.984.57&,.11.1 78,050.465,20 Depositas em Conta Corrente:
Com juros

18.552.916,00 Sem juros
. 114.084,373,70 Limitadns

5H.336,10 132.G93,625,80 Com aviso
. 1,00 Prazo Fixo

8.174.376,10 Efeitos ii cóbnf de conta própria e de tercet-os
115.638.1<:19,50 Titulas em caução e em deposito

Correspondentes no País
\ Matriz. Filiais. Agências. Sub-agências e Escritórios

5.272.324,50 \ Valores Hipotecários
� I

Dividendos: .

9fl:578,Oo 3.311.U02,30. Saldo não procurado, du i- ao 17'

B6,717.700,:00 Diversas Gontas
10J,4C'6.251.10

1'--2.662.901,70 HJ2.786.852.8Ü
1.296.000,00

1�75101�HO I,22.644.316,00 37.395.331,80
430.925.50 ICr$ U"{j60A34.517,30

Títulos Descontados Cr$

Empréstimos. em Canta Corrente:
Emprestímcs'Hípoteeários
Contas Correntes Devedoras, garantidas

Efeitos a: Cobrar:
De conta propría, do interior
De conta de terceiros, do ,intericl!'
De conta de terceirus, do exterior

TUulos em Liquidação
.

. Carresmmdentes no País .

Malriz. Filiais. Agências, Sub-agências e Escritórios
Títulos. e Fundos pertencentes

.

ao Banel!:
.

, Moveis & Utensílios, Debentnres
Edifícios e Outros Imóveis "

]3L Apólices Federais, sendo: 11 em nosso poder
e 120 no Banco. do Brasil, em deposito

Valores' Caucionados
.

. .

Vaiores Depositados
Valeres em cobrança,· no Bauco do lirasil
Hipotécas
Caixa

"

"

"

.,

,.

"

"

"

"

"

Em moeda corrente, em cofre
No Banco do Brasil e em outros. Bancos

Diversas. Cimtas "

Cr$ 2�ooo.oOO,oO
<l.ooo,ooo,oo

.,

500.000,co
3.500.000,00 4.000.000,00

li5.,s5i.521 ,31 )

!J.(3J9,Gfl7,lO
22.253.722,80
'11.104.191,50
-12.'127.857,50 ! 71.::!·Hl.m·3.20

132.0Q3,li25,80
]\)2. j8i;.852,8il
22.130.4.l\UO
1::7.814.251,70

1.29(:),000,.00

.1(1) 306 50
:1;05;Ú41;20

Dr. Rodolfo Renaux Bauer -(DiretorGenésio M. Lins '- Diretor Gerente
.

' , .. ITAJAI, 12 DE FEVEREIRO DE 1945

Êrico Scheetier
Chefe da Contabilidade Gpl�tl
'DipL Reg. na UEC nr. 22.638

Bonifácio Schmlít - Otto Renaux - lrineu Bornhausen - Antonio Ramos
(Diretores. Serafim F. Pereira - (Contador)

,
-.

sr.-
-

�lf.+{fu' �

i A Capital!
I �-. ii

,A casa que tem todos i
t artigos do m.ais baixo �I preço ao mais alto, i
.. . �

! era.
ode

so.
rUmento para I� m

,ALfIlIITES .

" Prefeitura Muni.cipal de Blumenau
: Rua 15 de Noyembro,505 ! E D I T A L
• fone 1011 •

...._+III+.I!H'.d•.to_9��.Q.

Sempre foi e continua a ser

I .. ..•
.

...
Melhor .•

Instituto de Aposentadoria
Pensões dos Cornerclarios

AVI50

e --

�

Sakx(J; e 80eeiJcae ?

Tenho asattsteeão de comunicar ás Autoridades Civis,

M.·.iUtarOB. e- Eele.Ciastic.as. d.est.8. Cidade,. co.mercio, IndU.Slf
.. ia'lsegurados, Bancos, Medicos e ao Povo em geral, que a

partir de Segunda-Ietea, dia 12 de Março, andante, a agen
cia do INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÔES DOS
COMERCIARIOS, passará a Iunetcdar em suas novas. insta
lações á. Rua 15 de Novembro N° 1369, proximo ao Banco
do Brasil, onde continuará, como sempre á disposição doa

, .ínteressadoe.
Blumenau; 9 de março de 1945.

J O Ã O P O R T O - Agente

fabrica de TinIas IBlumenau LJda.
Tintas e Vernizes - Material para

. Pinturoas em Geral ITintas em bísnàgas para artistas
'

.,

. Blumenau· 5Ia.. (atarina
----------------

CONTR�, 0\.\1
..

GQ,P!
QfSFI>'AOO!
DônES"II=CABfÇA
HEVRAtGIAS i
DÔQf5 ••GfgAI

SÕSEUSA

8nCÍ6da'd� Beneficiadora do Madeira Ltda.
�;

! !

ComJf)ra·e.·Venda
a�a 1 de Setembro

de Madeiras para ·todos os fins
TelofaDe 12t�

Aparelhos de Radio
da R (A Vítor

de todos os tipos e tamanhos na
Casa do. Americano S. A.

Mercado de Automóveis
Rua 15 O' 487 JriAi;4

De ordem do sr. Prefeito, fOI no publico. que no mês de

MARÇO se arrecadam nas tesourarias da séde e intendencias
distritais os impostos de industria e profissão e renovação de

licença, relativos ao primeiro semestre e ano inteiro, respectiva
mente. Os contribuintes, que não satisfizerem seus pagamentos
dentro do prazo acima, poderão ainda faze-los nos meses de

abril e maio acrescidos da multa de 20%. Terminados os pra-.

I zos acima citados, serão extraídas certidões para a devida co-

brança executiva.
,

I Diretoria da fazenda de Blumenau, em 1" de março de 1945.
ALfREDO KAESTNER - Diretor

1-------------: +-+-+-+,-",=+-+-+_...-._.•

Consumidor
(xHa, Manteiga fRIGuR

.

Exista Qualidads que fôr
Mas não é fRIGÔR

/

PUBLICIDADE
Revista de propaganda e negóciOS

1 Faça, HOJE mesmo, seu .Pedida
de ASSINAT(JB1L pagandO pelo
Reembolso Postal ao receber

, I) Primeiro Exemplar.

i . Pesquisas ele op iníão pública;
2 . Inquéritos. de mercado;
3 . IUIormações o coinen tarios

sobre indústrras, bancos e
'

Hgéncias de publicidade; e

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

Preço - Cr$ 50,00 Inuais

SlJCUi8AL DE sll.o PAULO _,. Rua Libel'l.) lIadaró, 4aS:"" 7° andar

MATRIZ: - Presidente Wilson. 298; - Apl.7M - ex. Poslal 3748
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



o prédio que a Mútua Cata- tarinense comemorou, cOlldü'guJ.!
rínense de Seguros Gerais 'está men:e, o término da cobertura:

Comemora hoje sua âata construindo na esqumn das ruas do prédio, oferecendo <em seu

Ils forças, ,I,fmadas precisamo ie UiU ,total de nataucia a gentil srta. Lya 15 de Novembro e 'Bom RelírG{ interior farta mesada de bebidas'

Bate''ri!ll!� 10°,/0 mt!rlüftf da �!lU� liIII fi!l§i!� 'R; J,d�OCYp'e�!el�1�aa. filha do 81'. Pe' para sua séde, constituirá, sem e cornestivals, romparecendo a

IIPi) U SDií!IUIU W!u �M\Jj U 1'l!I ..5- Ui s I � duvida alguma, um dos mais im I 'essa festa, nlsm de altas auto ..

"

embarcado, em laSleirOCl *** ponentes imóveis da cidade e rídades civis, pessoas de desta",

N<5!t!>c;mon' tos um dos mais valíosos acervos que 'em nossos meios industriais
,

' ."
----...; � ques, totalízaram 200 m�lhões. �Õ ,; v

d dessa concsítuada companhia. e comerciais, representantes da

;w'ashingtol1, fevereirn -, (SIR) r Alem disso, aproxsnadamente 40 I

-

0n: o nas��r::.entoa�1.'e� Dispondo' de amplas e coníor- imprensa. e numerosos popula-
'O' ,,' '. llhõ d b t'" ! um memno 00011'lu,0 ,,{o

F
,,...,, . i

"s presentes objetivos men-.: mi oes oe a enas toram pro�, �

iie. d' 11 .' t rnida- taveís dependenoías, o referido i res. A 'esta Da Lunueara, como
ais em pról da manufatura de' duzídas em [aneíro para fins in Oi! em, ,W ,na ma e

prédi-i, [á em vlas do conclusão, 'I é denominada, teve um trans-S
. :. '. , ",,' da i d t

,e.,' . <, :-
'

••

" �

de local, acha se em festas cu .,_,

baterias para a artílízação as

f
us nars e CIVIS essenciais � li Z F'

" d reflete em �1 a próspera s.;tu� curso brilhante, durando o dia
"f

'

da
'. _

, :,'
',',

I O
,

1 t t
' 'd b t

O Te lZ ar do 8?', �nnnan o '-' - - -

, GOrças �rma s'dsao'üderca ce,. em)la9,r4qOuest, o
..
ais e ja.'2�1 Piske e D. Reitzilda Piské, (5.0 dessa companhia blumenau-

I
todo,

7 o mais eleva as "O .que. o nas em
. _

a mg1ra:ll um tO,� _ Um robusto garato veiú ense, que tem como diretores Pelo exíto da mesma, ,:<Cida4

nu�ero embarcado, em janel_:o d'� 800 �hO'es, o� se]� U�Ta me- enriquecer, unte-õntem o dos 81'S, A. Sclrmalz e A. Wi()l��i I de de Blumenau:� que se fez ,rê,",:
- mforma;a J:unta de Produção dl� de cerca de {4 mtlhoe_s p�r venturoso lar do distinto stein, figuras de grande prestí-i \ pr�sentar, �umprnnenta a Dme-l
de Guerra;": ',,', mes. A !ul1ta de Produção � casal José dos Santos Léa gio em nlOSSOS meios €COnom1-: I tona ela,Mutua e �grad,ece, por.

Co11]ient.a,ndo a �iecgssidade �1'- Guerra dísse q�e está e�l. curso âos Santas. cos. I outro lado, as gentilezas de que
gelrte da produçãn de baterias a nova expansao das faciludades

**;lIk I Sábado, dia lO, a Mútua Ca- I foi alvo nessa ocasião.
adiDio.nms destinadas ás Jorças para a produção de baterias, F ....I' t =:

__

a,rm,a,das, a Junta de produç,ão I bem Gomo de artefatos d'e zín- (U6C;men O "'" Prado do Rio, La Menor
.de Guerra disse que os em.:b;:lJ.<., co para baterias, Após submete?' se a me-

I
lIiI CilO III'J

e Rauscdiaiindrosa intervenção c irü/rgi· .. -

a.4I.:+:..:..�.=+�•.4} ..Jt-.!u�••® e 3>$>�,��ii>_�ijj;��.��'1li�:�.'ltli��;t,'Íi>·�e ca veiu a taieeer em,' São �'fJ,.' I=�' e�u;���ng"�® a w�m�a na�
IJ

I 't-t t M 'd· De»' DiU A IJ Dn
i� Paulo, dia 9 dêste mês o L lha Lo!. f�r�BU1íi�1ffi§ ® [Br���i'ia$.

�, riS I U O, e fiCO f. flil.\V t'iL.mib ::. sr. Antonio Tavare.s do Ama-,

--=__.:�-- � ral, consÚl de, Portugal em
- Diagnósticos Clinicos, - �� Flo7''lanópolis,

� A infausta. noticia causou,
Metabolismo basal - Eletroüardiogi.'afia - Ll!bora· � profunda consternação mn

tório da Análises (Ba[!güe-!ézes�m-xna, etc.) .�

Fl
. �

l' d t' t

j� {01"ta:nopo 'tS, on e o ex 1.1'6 o

Clínica especializªda de S�nhcras �; gosava de geral estima e

i aprêço,

I(Perturbações menstruajs, esterilidade, aHenu;.õeE Stl· (; ......"""""'...,........-_...""""'''''''''-....._-

xuais, incômú�us da a�olf'cência e da i.dad::j C!'WCIl, :m�R mUl:l'l:ftlllsS'O DlrlIlSIlI�mUam.açoes genitais, etc.) + I tlJ •Alnfun DH itl1B

I Alameda Bio Branco. 3 - �!umenilu - Telefona, 1202 �'I Diplom, pela Faculdade
,... '"' NaciO'líal de Medicina da
.;>:��.:.«...��.JIt::�A:.t:.�g.+_.=�:��UiiSloi)�:4['.:.:»";;;�Ji+��-��.,_��ii-�'iI>-��'�€:;� !iii Unive'i'sidadt, do B'rasil

J1 k':llillll;fi i\1edico ESP6�ialista em

fflJld Doenças da� Crianças,
� da 'éie

I tn�m®�auJ 13 de

flhuç® Ile 1945de

I
,

slrla
Elaborado um plano para fixação dos I

das aposentadorias e

pensões
minímas

Rio, (A. N,) - o 'S{Orv��(o
Atual do Ministério do Tra-;
balho ·elaborou ;um: plano para
fixação dos ID'í.ninos das aposen�
tadorias e pensões conoedidas e

a conoeder pelo Instituto' d:os 'Co:'.
merciários, As aposentadorias
não serão, '\em qualquer hipot2se,.
segundo' o plano, inferilor a se.,

te,nta por oento do salário m�ni,
mo regional e as pensões ll1ad.s
baL"as ter8:o um: limite na me.

tade daquela importanciE!, Acre
dita.se que leste plano será posto
em e:xcecução até que se pfioce�
da á reforma g,el'ul do sistema
de benefici,os da previdencia S{J�

cial, abrangendo todas as insti.
tuições,

8anco Popular, e Agricola do Vale' de Itajai
Depo8ito li àispOEiçi'Zo .

Deposito Popular
CfCtlS. com aviso de 30 dh.i:'1

., I} t' '. 60 diai;
Idem [d g,., d!as
idem ic: m ,t a@

'C/Cts. Prazü FiJi {} fi meH'fJ

Idem ia�m 12 JP

z Oio
5 O/O
4 O/o
5 O/O

El li:! Ojo
6 O/o

512 OJo
Ó O/O i

.' !

���e_�_l!IS!l_�__����}�� ,

Estará ausente até II dia 15 de· alnil"

Aniversarias

Cursos especializados 50..

bre Alimentação das Crian
,cinhas, Puericultura, Hi.gie.
ne Infantil, Clinica lvIédíca

Infantil, Tuberculose Infan ..

til e Doenças da Pél:e das
Crianças.

V�eef.. : 1101 e 1099

No bar e no Im'
KNOT

não deve faltar

PÀ IrA fEIU DA'S; j:
E c Z EJ\.{ A s.l�iI N f L AM A ç Ó E 5 I !�
C O C E f R A 5 e l��f
F R i E I R AS, !r.�

,

�' i: r D j' .,.! L_' j; S r T r k..� c- • .) � } �� ri i�. I r:�' �. !li
�:;;::::::,__:�:;_,:;,:�:':.":;::.-;·,:::=���=::::,����:::"':-;;"r.:�":i

Aluerica (Joi,nvHe) x Palmei- I' as �os:ibilidade! �o
�
til;te d,o

ras (local), sr, uêlmano qeau::;c!ll paHl

\ 1945 e que se apresentou com

Jogo realizado no estadio da varias valm·.es novos e em co.,

Alameela Rio Branco. I n.hecer o atua.l conjunto do Amé�

PrimejJo tempo: 3 x '1 pi'Ó Inca,. que ��tlmamen"t� t'em con�

Palmeiras. Gnals d'e TexerJnha s,egmdo bnlha!1t,es }eItos conte}

2 e Doquinha para o Paln1'2oi:ras I t�nes ,da parana: E l'H'llie,no propo
e Cocada para o 'America, I

sito ue pr,es'enor'1r um Dom p;'( �

lia, foi que numerosO JlUbll,C(!
Segundo p:eriodo: 3, x ;2 pl'Ó compareceu 2-0 campo do OHm.:

América, Pontos de Joã;.o 2 e (Cap'! pico, Aliás, diga-se de passagem
cada para os joinvHel1SeS e To::;- I que muita g'ente foi! a Alameda
xerinha e Zezinho para os locais,l Ri::> Branco, pois com o calor d�

J 'p" I domingo a arpecadacão a!c[mçad:l
Final: 5 x :.. pro - alme:Jms, i pode ser consideraclu bàa} levan

Os dois tlimes formrrl'am as- I do.se ainda em conta qu·e os SD-

c:im . I cios 'do Palmeiras gozarmn fie
� .

'[I dnCo2Ilta p:01' cento de abQii�
América: Schmidt (Altcmú.ro); mento oe o pr'sço foi d·e três Cl'ild

Janjão e Currai'e; TeirO, P'iaz<:"I'a
\ zeiros.

e Baldo; Bida (Cocada), Cora-I
da (Jofo), l3adéco (Zaboti), za-t'bati (Bedreco') e Otavio,

,

Palmeiras: Luiz; Juca '31
Schram; Vico, Emiüo e Tiul1'a;

,

Lino, Cafézj:nho', Texerinha, Au

gusto e Doquinha (Zezinho ).,

E quem foi (lO campo dp OHm';'.
pico clev,e, ao tlOS�'O vér, ter s'!'i�
do satisf.ei;to de lá, O jogo rU1-

lizado entre rubros B alvi�.v,en:es
cmbóra nuo foss·e ele prim2dra,;
conseguiu agradar e dividiu.;l'B
em duas fases intel'essant'es. A

primeira, em qu:e o Palmeiras
foi senbor absoluto do gramLdo
e outra em que () i\.merica fO'i

superior no tempo compL�l11en ..
taro Uma unica coisa desepdo�.
nou, E isto fO'!i o jogo viole'lto
posto em pratica por varias ele"
mentos joinvdlenses, :Aliás, isso
foi o que empanou o melho11
brilho da tarde espürtiva de an'l

le-ontem, E como resultado d(i

Juiz: B�!1'edito Campos � re�

guIar,
Preliminar: Palmeiras 1

moré 2 (Aspirantes).
Renda: Cr.s 2,150,00.
Ocorrencias;' Emi.Jio e João ,lo

ram expulsos do gramado por
terem travado luta corporal,
quase no finaL

x Ai ..

A convit'c do Palmeiras Es- jogu pesado ele certos jogadC\TêS'

I
porte Clube, camp::;wo da LBD, do América é que Do.quinha es,,!

excurcionou domingo ultimo á tá no hospital, ao que COllStr.,
esta cidade, pr,eliando contra O

de perna quebrada, oe varios ou..,

time representativo do alvi.\'{ôr. tros cuida.m perto de lá ch\;ga..
de, o fori'8 ·e aramado esqua�. rem.

drão do America FUf.eból Clube, I Conlimm ,no proximo numem.

legitima gloria do peból join. í 4>-.-�-q,�+.�._._�_ ..,_�
vilenS'2�

'. , ..
'

Grande foi o inf'eress·e r::i� No har e no lar
nani:e em nossa cidade em t-or. K N O T
no d,esse intermunidpaI, em vêr não eleve faHar
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