
Enlace das
�

forças e americanas AlemanHarussas no centro da
fé .

Müscou,27 (A. P.) - staun,} .•
que fi�alme:nte S� ·veril�mlU.· °lr.orÚô..,li1U1er1Ca.nas'. I te

- Eissenl�firmou al'anglO�amerkanas tfr.ii-:1h1i
I. numa ordem do dia anunciou enlace entre as forc.as russas e Londres, 27 (A. P.) .� Urgen .. noticia segund'\J a qual as forç?-s OOll1p12ta junção hoje..

mães.

feitpi r
t

W.í1shirigti();J1, 27 (A. P,)�;
OS círculos dlploma.Icos la".
tnn.amer ícanos Informaram

que
.

O' encarregado dos ne"i_
gocilos da Argentina, nos

Estados Uni!d9S, sr, Rodol-,
fI() Guenche, coníerencrou
com o representante da Em.,
baixada Sovíé.Ica, visando
entendjmcü'os para o ínter.,
cambjo de íunclonados con

sujares e dÍ;pliO�náticos en;.

tre os doís países.

dos

r�a França oGal. Petain Pr�cura reatar as r�la·1Par1s, 27 (A. y) =: Iníor..' çoes com a RUSSI8
mações aqui chegadas dizem que
Petaln já se encQ,utra em terrís
tÓrio francês, tendia se aprest.n
tado as autpr1Üuci-es.
Provavelmente o velho g,eíT::'

ral, que panjcípou da guerra!
passada, sendo eognomínado ü

«HelOii de Verdum-, em breve se

rá [ulgado por um tríounal .íran ..
ces, respondendo peja sua cola»
co-ação aos nazistas durante a

ocupação da França pejos ah�

� virtude e li lea!dJ- D'.ue se retiram. quanuO
II crime e ti traição
são premiados. LU!tf

Dii'!cio Matutino
anual
semestral
avulso

01'$ 60,00
Cr$ 35,00
01'$ 0,30

o ·Grauto d�s aspiirdçõés do Vale do It�jai

BLUMENAD. Sahado, 2.8 de Abril !la 19lf5 - Dr. Achilles Balsini Diretor Responsavel - Ano XXI - N. 155

vejiamos permanecer sempre vi
giJaotes na luta afim de que o

Bras]! partkIpe do mundo me-,
lho-, para cuja conquista os pn
vos lhvres do.mundo não pou
param sacrríklos, nem o nosso

homem do povo, embora priva-
do de Iibej-dade, negou a con.;

..

' ....

�.
_.

,. il Dia Pae-americanotríbuíção de sua PObl'2sa e do frao.,CO .sera obr1o
...

ado cm l.tillI1Idres
«o brigadeiro é, com licença

seu sangue. .' Vi YRII do Sr. aror�bispo d'e Mato .Grosso,
Realmente� nada smla múisfuZ a deixar o poder Londres, 27 (A. P.J ....,.. Os r[� uma dákuVil do céu. E' figura

nesl0 para nós si por simples Lo,ndres, 'b (Á. PI) _ Urn . priesenlantes . Ü'iplmnaticos e ou.. mOraL pr,"!destínada a grandes r��

indifelenjSlnO, comodismo ou líder r.epublkano espanhal aiLiI� tros das l1açô>es amel'icanas ce.., fOrmas nOs nossos costumes po
•

l' '" .

1 b "1"t fi ."- D'", pa!1
•

1'1' J·L·t.i(:O� e adnü.nistrativos,peS.SIm SIr...O, p,emjlilSS�mos que çou. que �nJ' breve Franco s'::,rá te raram OI ,e "1 '" ... 1"" . -i'\_ j é- - r

J!()rças reaojlGnarias entravassem obrigado a abandOil1ar o poder" l'Í'cuno no restaurante cíe UHl ha" Alia a um alto senso uma:
!Esie magESjJ�p 1110vim:eniü âemo em: face das ptio!fiundas trans� teI. (;0(n1.o s'" sabe, a COmenlOr.3-1 vontade e uma abnegaçào invul
crat1w que faz vibrar o Bra�il fprmações poliücas que estão se çB.JO do Dia Pal1..:Al11ericano foi

gares. E' honrem de espirito pu�em iodos os· seus quadrantes. verificandlO 11:0 mundo, que não transferido de sua data ,nonnal bHco e d'c grande h�Jldade. E'
DaL a n�_tes.sida-de_ -absolu,ta d.e cO'nlp:ortará nla'is' unI: sistenla d·v para ÔnteuI.

,
_',_

-

_ .;;"
-_ .. _- -------- ---------.- ----- - -�-

�:�1;�����1��iacle i�����b�6�;a'��� I
gQV!erno fascista. ", Is atividades do P.SIIO: Inauguraçao do Centro de

�, br��;1��:n�����e o: govedio n6 Moi V I C 1'1' ini���el?t�l' <X����at��f��t;-e �. o alo terãEs�a�:mpaf:c�����n:od��e�::r:i:sFederal no-P'R poder, para garanHr seu can';';
.'

,

Sr. CirHo JunIor conferenciaram Finalm2l1te no proxilllo riía 3 I ás '10,30 - Inauguraçã,o' do

d.�cla«o· oe �111�a �Onti!lUl.::lrd� iJ�-i Igual �u me.'lhar ..
que o hoje

_ c.om .0
Sr, Aga,m:euD!.l lV�.. de M.,aio 5.erá maugurado o Cen�

I G�ntr{) de Saude, devendo falar
disfarçavel, e amda maIS mdl'" similai' (nHranb�eírb galhaes sobre as allVídades (10 tIO de Saude de Blumenau, l1la� soore ,() ato UJllI orador local;
cliliavel esta nec,essidaüe, exigin-,' >:;)

Partido Sodal
.

Democrático. O g�stosa obra local-m:ada na rua ás 12,00 - Almoço oferecidtl
do,...s-e, tamt.em, a convocação de I falir. C. IlNTWflUft 8r. Cil'Ho Junior seguirá para Niriinas G�rai:s e que, par sua; I aü S111'. Interventor Federal portOdO

.. s.!ey�iitores,. S0111.
.

QUaIQU'.2l' Rua '1 de Sesimbra. 100 - Cx. 56

I
São Paulo, UH,li. d� IJUrtidpar

!Í!ll1POT1a.
nte finalidade., profilat.,icLl, i�d.a� as class'es s:Ooiais do. m,u...

abst2nçw, afull de que nOssa I B L U iii! E li A U dos trabalhos iJnms da dabo!d. trará enmmes benehn')s para a l1H\ClplO;iÜrça numerica leve de rold5.o. ção das estatutos e pwgrama do coletJ.vidade blumenauellw,..

E t" d d I"ei PSD
. ás 16,30 � Programa hlir.efiO ...."quatsqU2r o.lJst�c�l.os qUe se an� S a seu o emoluo i

. . . Est,� mo terá o compareCi1ll2l1..i
munical nlO G. E. Luiz Delfino�teponham a

v.'ltona. O mnuUm!&utn ! Im g)iLir'!:llm "li aVlllií'll't'l!tP�Il'iI.. tn do Snr. Int�rv'211tor Federal
C0111 o concul'SO d.e r,epres'entan..N&o d·evemos esque{:er' nUllca VII "l1li UI rr-fUliliSLl U li I5AI"UII nya:;u no Estadu, qUé� 1naugurará o U:J",
les d'e íodns os estabelectilm'�ntosqW!

..
, demo.ocraoi.u e.' go!\.'ernp. do R.·;"., 21'; (S. E.•) _ Já foi in·l'oi.a.� de.lnm'!Jltas n.§at'!\'l til Dia vo edificio, tendo sido ürganj-i"" _U

II U ii ti p�i! i.!I U nau de !ens�no da cidade;pO"\;O, para o pov.o p'elo povo <e da a clempli!çâo do mOnUm811tO sadO' pela Prefeitura Municipal
qu'" SUl (f c, do" 'e"'o 1 't '

.

R.';�'., '�7 (A. P:,l -- N;)ti(ia�s'ê .

')0· "() Grando ""'nir<> t.""
.," 'b'''' D pr li,. S e 'f�1 OTalS

. qu'c seria erigJdlO' em !romena..; 'v - o s('.guint� pl"Dgrclma: as -,,0 -

'. L Cv,.o-,-,r u
sua bOa ou má qualidad'2. gem ao Sr. GetuHo Vargas, na que aIS aUl'Ü'l;ijdndes de Süo .rau�, Dia 3 ele Maio, ás 10 horas re., ofereoido ao Exmo. Snr. Intel'.i
Nós é qUe fazemos o governo Avenida que tem .o seu nome, lei. prorbiram a exportação d-s cepção ao EXl1lo. Sn1'. Inté'rven- v:entar Federal pela SooiedadJ�

e nüssa açã;o digna ou indigna.. no trecho onde estava bcalirZa� tl(lmal-es para o Rva Acr:ôscenta_.3�

I j!{)T Fed-eral c.!efrcmtê ao 02ntro Dr-amatico;.,.Musical Carl.os Go;-
é respünsav,et p.or ele. CahE';;�lOS, da a antiga rua OÍlze de Jui1ho, que Qo Gel. JesuinJ de Albuqu'cr� d-� Saude;' mes.
assim, .a respol1sabi;idade pelos infOrma um matulin;o local. que, Chefe do Servtço ele Abas� .

f' f
.

f. F b' ddest�no'S 11lJelh�res ou não de Ess'e münunrento, que seria fi� LeCÍl.nento t.omou :conhecimento '1 C ru·ze i ro I Pro lum a annn3 a rica anossa Patr'iâ. nanciadü pnr contríbuiçõ!es, em
do assunto e esta tOmando as I I

I 1I0lllU0 JOIUVllLEMoed_H,em nesta cartilha demo� grande par['e arranqadas ao po- Plo::idencms ,�ecessadas.. I pS O m rm i1c.raÚca 'Os eh:.hores do Val·e do vo, iria atrava:nqul' a Av,e_tüda Sao Pau}o e um dos matores
,_____ _ _

Ita.iai, mas meditem.· mui'Q bem P
.

V . fornecedores de iomat2s ao Rio

R' t dE· El 't·
.J < t"25:iaente argas, que s'egm1diO

rgla O rIcao m€sl11O matut1no em breve SiS >ê.a a.tual .. d.eCil.sãO das �utc}Jida.. aCIOnamOn O B ne u·rá demYn1ilnada
.

Av,mida L.iber� des banden'antes causara uma

séria crise desses produtos.

AVISO N- 2/11 P./45_

bem' a face
candidatos !

em Sofrera um colapso as forças alemãs na Italia
[Os aliados, em seu rapido avanço, atingiram um ponto situad� ,8!

1A15 ks da· B.us!ria
. ! da.d,e dO.s patr íótas Italianos, OS! Iítado seu aVU11ço,. que atíngíu..:to •

.. exercites aliados tiveram Iaci- 40 ks. nestas 24 horas.
c ..

, .; .

..

"
, Roma, 27 (A. P.) :- Prüs�e.\· _ D . •

pOlqll� aep,Ol:s_ de passauo o p,!?�� guínoo _-em sua üf,el:slVu. as for O Gen.. Panlaleao pessoa ap,na a candida-to v:l-ertoral na� adlant�m qUub� l ças do 00 '[! 8° Exencltos avança- • :: E:d ali Gquer lamentações. Então sera ] 11a111 cerca de 45 quuometros nas tura da BrUiadefiro L�uaru9 ornes
tarde!.. .... I ulümas 24 hÔl(:1S ;; oonquístarnnu Riio, 27 (S. E.) - 'Mais um! um prenunrío de felicidade pa�

M"�lil�m L{�dOs nesta verdade 1 Fnaccl1i:epe.' . ,
o' ondal superior do Exercito, o ra ü Brasil. Tem coração I:; 'cjjg.J

que ai Iica GHa. Lembrem.se W'- Símultaneamente anuncía.se general Pantaleão Pessoa, acaba nídade para compreender os de-
dos do governo que tivemos du- que as vanguardas aliadas atín- de manifestar-se pela candklatu- Iícados problemas que o após.,
rante quasí uut ll.is�W ü olhem giram um ponto distante 14ô ks. na do brigadeiro Eduardo Go..; guerra vaj Impor nos domínios
bem a face dos çancllf:iatps e seus da Austr'ía. Com as. defesas nazis mes, São suas, as palavras S'ê_ internos oe internaríonais ·e temi
rabos ,e1,eiJtorais! tas em franco colapso e a atívt« gulntes sobre o candidato na. .: modesüa e patríotísmo necessáa

clonai: .a rios para oercar.se
: do escol da

nacionalidade ;e enfrentar cora

josamen1'� ,a resolução daquel'é)s
probl'f:mas.
Nunca os po i:ilticos acertaram]

tan1Jo .na escolha de um l�der�
e 10 povo não deixará ele sagtID../
lo nas Ul'llüS ou {�.m qualquer -ou

tr,l man,lfiestação da sua vonta-i
de. E' mu\�ta, é verdadeira sotrte

que assim aHollem um homem:
ele verdadeiras qua1idad.es.�,

ode

A ',FORÇALUZ> avisa a todos 40) - ,Quarta�f-eira - dia 2 de

dade, t'eve sua deUllolilção auto"l
dzada há meses, mas só agora
í�ranl iniciados os trabalhos. A No bar e no lax

KNOT
os seus consumidores que a par..; maio, e111

til' ela elia 2U (dümingo). a) Blumenau (excluidJ() a lbba
do couente mês, vigo�, do bairro da Garcia}
rará a s'eguinte horlário para o h) Itajai (Gaspar e ltajai)
fornecimentn de energia elé", lLUMlNAÇÁO: - Das 18 ás 6
tricca: ho.ras (madrugada), ha'lfierá.
Haverá FORÇA MbTRIZ evrrente sómente para ilumi�

DIURNA das ti ás 18 hO.ms: nação, não sendü permWfdo,'
(suj:eHIO! á int:,,�rrupçü.o ao meio durante .esse per,i!Dido, o uso

dia, de uma ho['a ,para mais); de quaisquer motores ele..
,

1°) .- Do;m.i'l1go ._ dia 2U ele trico1O, soh pena de suspensão
abril, em: do fornecimento de energia
a) - Blumenau para os contrav<entores.

b) Brusque OBSERvAÇAO: - Este hOTárlO
20) :- S�gunda-:f,"ira dia 30 de fúl'necimento oontinuará a
de abril, em; t�L' aplicação para os dias sub-

a) Blumel1au (€xc)uic1o il linha
i s'eqU"2!1t-es aos acima menciona.-

do bairro da Garcia) I dos, emquanto não houver

b) � Hajai (Gaspar e Itajai) avi:so em oontrário, fundo.,
3°) .- Terça�;feira - dia 1 G de nando duas linhas cada dia, al

1 maio I >em
..

ternadmne3.te.

lu.)
- Brusque (in�lusi::� a UM BlumetlilU, 28 de Abl'H de ;1.945.

nha do bairro da Gmua) ,

I b) - Inlel'.iOl' (Ir.ldai.a.. lf Timbó, I, EM:l?R.EZA FORÇA E LUZ SAN.'"I!jl"lí'•••'1.!'I!li.IIS••iIiíI._•..�IlÍi1_'.!I[Ei',I"IIIIJ.'iiI'•.IIIlI.lIlll;.s.nlllll't••;mm.!IlI'••J'J"$....!a!.1IIII.i!ll22)í!1j!l"·II'IiIli!i_......._.il!!b!I!liiW�%ElFPff""E�·�.•..�.i���iIiilll.I!Il.il!i.•1_�<Ilf!.1ôllil�'9i'iiii_il.5i1 Ro(:leio1 If.irama r Rio do Sul} I

.

TA CATARINA S/A. < ,_

Outra recomendacão, que
Brlgadeíro Eduardo Gomes
em sua recente entrevista ao
ViO brasileiro. foi de que

MUDAS
Frutiferas e Ornamentais
Peçam caüiIogo Nusfrado

LEOPOLDO SEIDEL
Corupá

sua COl1st{'uçà;a ,estava hem adian
tada. não deve faltall

iH i'

Radios Je 00e
A maravilha
E' um radio

da industria
ao alcance

nacional
de todos

Bela apresentação - Dlima seletividade ... Som inegualavel
façam-nos uma Visita sem Compromisso

Di8t1'ibuid01'es para 08 Estados do Pm'aná e Santa Catm'ina:

Prosdocimo
FILIAL

RUd 9 de MM'cu. 126

CURmSIl
MATRIZ

Praça Tira.dentes, 2PO

filhos
81Uf�ENlm

fiLIAL
Rua 15 de NovewbrG. 687

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



p a E c IS o J TE. I UE. E
de grande tiroclnio e longa pratico nó Ramo de Tecidos aprenda todas as danças modernas:

c:1ue já
. te!1ha viajado nos Estados do Sul. Deverá viala; Swing ..Conga· Rumba .. Tangos Irgentinos, eU:"

com. caminhonete.
RODOLPHO

São convocados os Senhores Acionistas da sociedade
anónima "Casa do Aruerícnno S. A. - Mercado aa Alito

móveis", para uma Assembleia Geral Extraordlnár!e, que
1 .

. a···· p.OIN'r "JOU·R (rt; \
.

. I deverá reailzar.ss na séde socle], à rua .15 de Novembrc,
1

. maqmna e
_.

. �n .::;�nger) em perfeito no 487, desta cldude, às nove (9) horas do dia dez (10) de
estado, 1 motor 1/4 H.P. I Maio li.) corrente ano, afim de discutir e deliberar sobre

T C P
a seguinteratar na "Casa aulista" - Río do Sal O d d

.

O'r em o la

(em frente ao Banco Inco) 10 - - Refurma parcial dos estatutos Sociais, tendo em

$,,�,�.-.�-,,-<d'-,,-,+t=;•.-.+.,-.• O +-._�_._�__.__+_.__.+.�. vista 08 seguintes objetivos:

V da)
- Alteração do objeto social e consequente

Terreno para en e-se modítlcação do artigo 3".

reflorestamentoI.
b) - Aumento do capital st.clnl e consequente

D· ..... 1 fornalha econõmíca; modtücação do capitulo Il.

.e

I roemo Um t�rreno,com .

ou I·máqu!na à vapor para .locomóvel de doze HP; c) - Reergauísação admtulstr ativa e eoneequente
m cas3,n0.,ralO de 5 qutlo 11 máquina para cortar Ilambres, marca "DAVTON"; IDodificl::.çãO do capitulo IH.

r6eili�.aS./;oml�.h.�dc.asa: que po·,·t caminhão Internatlonal de 4,5 tOD., ótimo estado de tun- d) -- Remuneração do Conselho fiscal e dtsteí-
" S iun os ua estrada clonamento: buição do lucro liquido,

�

.:ps..,e.gr.a•.m...d.eent QUalq.u.etr qualidade 1 caminhão Opel-BWzj de 3,5 ton., ótimo estado de Iuueto- e) - Díspo stçaes transitórias.
a O a VIS a. namento:

. 20 - Renuncia uo Diretor Gerente e imediata eleição
ARNO! DO K1R···.TEN :.'

... , d h üt •

...
� I ._ carroça nova, sem uso, com 1,40 m. entre rodas, 2,60 ID..

e seu SUI}@.l uro.
-�-

-I
entre eixos, eixos de 3", chapas de 2 1/2" x J ". rodas 3° - Eleição para cargos da DIretoria que porventura

o
. traselrss com 1,{5 díam., dianteiras ! ,00 m., com caixão

forem criados.
� racura-se de sarratamento de 1 ID. altura e 3,5 m. de cumprimento

40 -- Sl1gN�!.9éS de interesse Social.
. " -

3 1· OBSERVACAO: - Chama se a atenção tine Sines. Ac!o-
�=���==--,-..-- 1 �h��aá���Oc1!;�Olc�a;:��n�� :oú�C�perelho de gbz�.ge

Distas para o disposto no artigo 33 dos estatutos vigentes.
Procura-se um. torne iro {para] aio Iuncionandn em .·pe.r"el·tas. condições;

. -',

brll d 1 5
,t. '). I'" ,�_, J. � ·�u Y c- Blumenau, em oe A )f!. G lH.

nau!2lrRs}:· I! CODj.U.ato fl'jgO.fifiC.
o

com.
pl

..

eto

novo,. se.�m uso,

par.
fi

20.0 kg.8.'.1� bR,Odenheber & Oia. Lida. I de gêlo em 8 hrs. JOHN. L. FRESHEL
'fl orrea de ESCO"3S e PI·,.:ce'I·S! Vehr e tratar na D

'

• •
_ L Iretor.Prestdente

Joinvile - Caixa Postal, 64 I

.

COMPANHIA JENSEN - Agr., Ind. e Com.
""�,""",,",";_7'�,,��-=-=-=_!

.

Itoupava Central - Blumenau

11-"...,..""""""""""""""-_
.......""""'''''''''''''''''......,'''''''''-'''''''''''''''''''''' .....,'''''''''''''''"''''''-='''''''''''''''''''''''''.,..,.

ve.nd.e ..sell·-·��HG�do--.H�I��ês·-·-#-·-· DL�O�A!t'RS�I�All�\�AUSB3 CLIN!� E
I

��'.""=C'�'��'="'7""'"'"'�==.�-"�-�__��.�. I .. i

I
Pãl as!to.cgia fntes.lnd

.

I•"
1

..•..
- 1d"' '.

/

_. '. . ._'
�

..

m8PO�u
..

s. ' sempf.
e

..
d.
8 vez

e1'.1'08 maChQ.Sl d.8 PU.
! fi cruza Provas func!ona.s .do e�iaJ!lag!l a .lio fi!lilda .

.

t:L. � se 2 cDoes oe Câsa I e pura pedlgtee.
Exames !lEi umVl

� lollPrOfUtturas. .

1tuados na Rua Maio, Grosso, I COMPANHiA JENSEN _ )\ a 1 ti.
HaIDoculturas e SIll"il"rElii.caC de W.ida!. Ill.l.ãNahvll

�0!1tt?ndo 15 metros de frente I
I

'Houpava Central _-Bl�ineDn�ue C�Hn. Rua BrlsQue s/n. - T1r.!. 1319
>or 66 de fundos. .

,
". .

...
.

"","�","g....;."" J"_", ......._.�""'""�"'"

Informações com esta Gereneia. 1 i>�·_���_·1J-!ti·_ ..

'·.-Pr��1;0;� :5;
..-+=.-.-,.-� ..

'ln BLUMENAU o pn::cHó situa·
lo á. rua 15 de Novembro, €S-

de t.uxiHares de escritório, que poE,suam noção de escrHu-

luinR com'� Rua Bom Refiro, rução me.rcantil, se-jam datilógraloRJ e tenh8ill caligrafia
l1ldefuncicnou o <Hotel P!1uli. apresentaveJ. Trf.J.tar pessoalmente na COMPANHIÁ JENSEN
A rderida proPI iedade que fi- Agr., Iud. e Com . ...,.- Houpava Central - Blumenau.

:a
..
ao lado do Edifl.·cioda Mut.ua

-

!
.

+.-.+.-.+.-.+..-:+:-t.;.,;",_-t-+-.+:-. o
.-...-.-."""'..-;cIi.-.-..-."""_+

:atarinense tem as dimr:osões
!e 17 meiros defren!e pOr 28 I
��.f�ndos. Interessados queiram. Edital. Edital I
tJfígl�-S€ á piopdetaria ! Faço saber que perante ü sr. Fayo saber. que pretendem ca·

'.!lUVa AUOUSTA PAULI i Oficial do Registro Civil da Séde sar-se: Walter Aluis fPlodek e

_

.-----

'da Comarca de Rio do Sul, na, I1ka Junges. Ele, natural deste
Vende se um� Bümba com biiitam-se para casar: Bertold{l Estado, nascido �aos 16 de no-

rlotor em_ pelfel�O . estado de Wallinger e Wally Hochleitner. vembro de 11:119 mecanico, soHe·
:onservf:çao. Eie, natural deste Estado, nasd- iro, domiciliado e residente nesta

Tratar cOm Farinhas. nesta do. aos 8 de fevereiro de' 1922, cidade, filho legítimo de Artur

{edação.·
.

soHeiro,domidliado e residente Plodek e de sua mulher Hete-
===�==_=�= .nésta cidade; filho legítimo de Plodek. Ela,inatural deste Estado,

I José \:Vaí!inger e de 'sua mulher nascida aos· 4 de fevereiro de
flida Wal1inget. Ela, natural de&· 19�3. domesiica.�solteira, domi

� te Estado, nascida aos 13 de ciliada e residente nesta cidade

,Ixii.8 Ma.D.·.t
..
oina fP�c��a. g janeiro de 1926, dome[)tíca, 501- filha legitima de de Francisco

I
* . e .i",,,,.

i
I (eira. domicíllada e residente Jnnges e de sua mulher Olga

'.Existafinai,·,fl.a..

�Ip' ii.i!� tnr j 6111 Matador, Distrito de Lontí8s Junges. IVtt•• i .LU.., �u'" � U i filha legítima de Alfredo Hoch Apresentaram OI! dOCm4"'en�li

I,�(i iji" & r
...
iueân. Illeitner e de sua mulher Selma exigido peio artigo 180 do Coo,Ui",!} �.d" � f .•• êJilW.. j Hochleitner. digo civil sob no. 1. 2, e 4.

,_..�......;,��......,__�"""'"'__�� Apresentaram: os docrun.enWs exi.. St algaelll tiVêl1·oonhectn)er;Uo d{i I
No bar e no .1a.r gidos pelO artigo 180 do �_I erlsth: algmn hnpedbllento legai,

. K NOT diga Civil, [';ob n· 1,2.3 e 4. Si aCU:Ilé (I para {}lf fios d� :dire1to.
lião deve faltar I alguem Hvell conhecimento de E, para constar e chegar ao 00'

,
_ � _ @_�_� _. "-§'ii.B."--tI'-.

existir algum lmpe!1imento legal. I
conheCimento àe tôdo!, lavro o

acu.se 4) para Oli Íms d,e direIto. prellente para S\!ir lúb:ado DO IG-

r R, para constar e chegar ao ce.. I ga� do OOf!tum-e c p.llblicad� pe-
"

! nhecimento de todos lawo o pre.. /1a iwp.nel18a� '" , _

i ! sente para s-elJ afixado no loO"a.! Btumenau, .,.ó.-? de abnl de 1940
·

I do costtuJ;J,1!: e publicado -pela rm� I

...
ViCtorlno Brag� I

I pr,.ensa. . .... . ....

Oflcinl do Registro CiviL I! Blumenau. 24 üe :ahrU de 1945

I ori��frà�oR��i� Civl!- ' J �-;;:��;M'��:�'��������r�·1

KANDER
Blúmenau - S. Cal.

Caixa Postal, 14
�:-'-il!���.C. � .. �--�. {i-�. o t:·:..;_· ....-�-*-_+.-.-.:t""""�-�-ilO .-�-,..-_..-....-.+-_:t; ......_-.f:..,..-'"

lVende ...se diversas

reteteíras e Armarioschaves presas a urna

torrente, sobado no centro
ia cidade.

Gratifiica-ee à pessoa que
1'rlt1'ega-las nesta redação.
:.....::....4{-:�-+.-'�._�-- .�,.,.__�._.j;.��

com vidraças, grandes" Proprios para lOjas.
RODOLPHO KANDER

BUliliar de fscriiorio
COm pratica de ct.ntabtlidade

.

�. correspondencía, dando de si
ss melhores referencias,·oferece'
;e para trabaíhar em firma do
nterjor, de preferencía industrial.
Cartas para O. I., na Alfaiata·

'ia Paulista. Rua i 5 de Nevem-
)ro .....c BLU.MENAU. .

c>-.--..-+.-.•-.-�_._+_+

n

no curso que inaugurará dia 3 de Maio, no Clube
Nautieo Amcriea, o Professar IUonso Lerche.

Os inlerreseados deoerão apreseniar-se COin müecedencia
na Rua São Paulo} 270 - Itoupaua-Seca.

"---§'�·""'''-•.-�-.•-''-.-:-.·o •.-_�-.-•.-".-"�.�.-.�-+

caSA DO -aMERICANO S. ·1 ..

�;ercado de II!ioiliíveis·
fllUMENBU

Assembléía Geral Extraordinária
Primeiro Convocação

,---""''''''''--...•.I
A Verdade éa Filha do Tempo I
Poderoso auxiliar no tralame,üo da SifHis, formula
Õü l10iavel sifiligrado inglês DR. FRED W. RO
MANO usado há mais de sessenta anos em muHüs
Hospitais e Casas de Saude. do Brasil Foi classifi
cado prepilrado cientifico pelo jmí da Grande Expo
sIção Brasileira, distinção qUe nenhumsimiiar obieve.
F' o tratamento depurador-tonico mais eficaz em to
jos casos de impurez-a do sangue, A verdaáe de
seus triunfos é filha do tempo de sua criação. Hoje
mesmo prirlcipie a usa-lo e colhen:is seus beneficios.

,No. 30 EO)

:" ,.

.1('"0 ié�oçl'VO AOS ANIMAiS oo�..��sncoz
'$1111,",,··

'c· ..

·rÉ. ,.;ímlitsJun ílJIIíIJ1!a& ..�w
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Dr. SANTAElLA

tros spectos a temporanea. Lei graria(De um observador agritola) com os rigores, do, 'decreto- atente para 8 Jacu11ade que para criar o artificialismo seria facultada a coexístencla
De todos os recantos' do lei .n. 7.449. Afora 88 tncon. possuirão os "prefêHos.· sôb nas associações agradas. On- de' associações agrartaa, mas, Estado chegou ás associações venleneias antes apontadas, a vlgencla do dee,retú.lei em de os prefeitos julgassem reservando. se ás organizade .�Iasse da capital apelos isto é, fi Jnterterencíe do po- em causa, de cz:iarem assoei- conveniente, ai surgiria da ções tuteladas pelo poderlif�ltos da lavoura e da pecu- der publico na escolha dos ações} onde não houver or- noite para o dia, uma orga- publico direitos que velhas

aWi,. Desejam os, produ�?re_s mentores das associações re- gantzação espontenea da nízação que passaria a talar agremiações conquistaram,paulIst�s OliSO de um �lr�l:! gíouals e a 'idéia de que o
classe agro paeuar!o, para em nome de uma região cu' através de anos de trabalhoto ele.n: entar, 9uerem,i1 tacul estatuto prece eivado de que fique mais patente o [a lavoura cu cuja pecuaría assíduo, na' defesa das mais'dada ue oreanrzar se seaundo '

•

,

11.
,

. objetivo governamental de nem síuuer desejou n' , '" " ." �., l·t· t d' '. '! ,hv co. g, f,e- Iesttímae esotracões da agrí-as conveníénctas do meio lã LUiS po 1 lCOS, OU 1'08., ISp081- exercer influenciá politica gar se t Iv I 6 Ou y.... u

que 'dedicam .o entustssmo ttvos ainda agravam a ex decisiva sobre o meio rural, ela de' a�ha��s�eu�tJan�1:1e� cultura e da pecuarla. Dlreí
no seu trabalho, lavrando a temporanea lei agrarm agora E' que seríamos: .presidentes unir-se a asscclações de tos. que tão justamente, lhes
terra, criando, produzindo ri. publicada. e os tesoureiros das assecla- .outras zonas, mais prestígta- assistem, por tt'f7m. perante
quezlis, Não se conformam, Com ereito, basta. que se ções, indagam os produtores das, melhor defendidas e a classe, oumprído deveres,

.. _, paulistas, senão .outro 'meros muitas vezes mais aptas pa- trabalhado com pertíaacía na
delegados do poder publico, 1'1} amparar o interesse da defesa de conquistas recta
uma vez nomeados, pelo go- produção. marras pelo amanho dá terra
vemo, que se reservou tão flila.se, ainda, que no re" ou pela proteção dos re
estranha Iaeuldade. Só con- gulsmento do novo estatuto banhos..

Medico 'por concurso do Serviço Nacional ia Doenças Men.tais, tríbuírta a lei dessa forma,
Ex-interno da ,Sa,nta Oasa e ,dõ' Hospital Psiquiáteíco do Rio l�iE•.EDr.'I'_li>:E��:E€.q.�§i!2>�� �.���:tq,�€_�.€����I",.:F�� O ®.�·$ilfi4>:.IIi':'''lI.�.:::''<f[�.â:�+.B1!

, de Janeiro, Ex·médico assistente do Sanatório Rio de
fi €) E' t d d M d

·

S IJaneiro da Capital Federal. � H A, ntnna G"'a',,1'11' II iI"k�"'.'l·�,�" xpor a ,Orla n a O'Ir,as . a."

CUNICA Mtf.H:A - HSPBC!A�IS'l'A EM DOENCAS NERVOSAS, : li u � ""

! U .

CONSULTÓRIO· R O A F B L 1 P BSC H M I fi T <ti I � �l 12' -I d
.

,

(Edifício Amalia Neto) �, E' a anten.a oreíeTida para I.� � �IOCn permanen.le e :
Das 15 ás 18 horas �

.. � M dei d trucãf L O li I A, NÓP e L i S � o seu radio, com esta ano � � a eiras e cons ruçao em ge·
,_"""""'..........,_"""""" T__�-.......-...""" ..,' � lena o seu radio te!á uma � � ral, Forros. Soalh'OS" MoldurasI recepção perfeita. I � ,

l

I Peça hoje mesmo uma de- � ; etc.� rnonstração em sua casa: 1.:: !l
� •. ?'i1_ fW'i
� Informacões com o sr. Jose : :tii!I Gal1lanl, $!i
� Bua ,São Paulo. 9 ��,

I Blumouau , Gl�U:·HI.:..::..::•.::4i..:...,�+:+�.:._,I.�•.®O���."j>>>I.�§.K.�.�.:.D.®,
®.it+�.:.:..:§jíi.:.:..y�:€.Ku:.u.:��í

�.'

A.
DhlInwado nela Faculdade Nacionai de Madicina da

Universidade do BrasiL
'

Aparelhos de Radio
da R C À Vitor

de todos os tipos e tamanhos na

C�sa 'do Americano S. A.
MeíCado de Automôeets

Rua 16 O' 487

fabrica de ladrUhos e Oficina de Escultura

arnuldo Puelfer
BLUMENIU

Rua Duque deCaxias, 8 (Ex-Palmeíras)
Telefone, 1081 . Caixa Postal, 48

EspeciaUda:de em, imitação de Executà..s.e com presteza e per

Granito Escadar4as. p'av(ment>os, feição Colunas de G�ento Ar..
. 1"

"
" mado, Ba1austres, Cruxas para

Soleiras, Pedras pata Plas. BaIM Agua', Ta:n:ques. Capiteis, Tubos
cões pára Ann.azens, Cantonei� para Esgo\os, Ba:n:cos para Jar..

. ' • ,," ,," dmsl l\t1esas de Oentro, Fl!Orei..

r�s para FJiltoos e Radios1 FIO'"I ras,; v�o, F:iIn�ento de Ma.
roes, Go.las de Gesso, etc. d te] r.a te Pe d ra, etc.

----

I

Sociedade Beneficiaoora de MadBira Ltda,
Compra e Venda da Maneiras

8ua l' de Setembro
para todas 08 fins
- Telefone 124\�

Cólicas do fígado .. :: �)iiis ""':". Dôres no estomago({1
4-1, r-�--

Tonteiras 'Z;:' Enxaquecas
".

Máo bahro ' Flarulem:ias
Indigestô�s : Palpitações
Pesadelos

'

i ,Dyspepsia
Lingua suja �' Gazes -'- Azia

Dôres de cabeça - Peso no estomago e

(Hltra5 rúanifesi:acões as

PUnias do Abb'ade
muiras

com 2.cGão dfiAectR soBre'o -ES'r�MAG('\ .i:i'�.O/..DO E iNTESTiNOS ellml·n.atn
as caU!12:8.t e ... it.,a.m. -.�bs.olu_t4menlf!" � b)l'ts.".<1.<)' de \1ClHt'eJ_ prop:'.J'!"c!onam .. "dt':'st1e
O ..;oree�o•.�c.m -esta.r g-aI"'al e. ta.20em. déc--üPP!:.I"{:Cfl"t; f.!� tH''i.Zcrmldaães do

� ES'WMAti.O, FIG,ADO .. INTESTINOS ' f{""_. .-._

+:_�..c..:�_..:_.�_._.-�_._�
NIl bar. 6 n� lar

r; KN&.T,
�ã(\l d�v-e falr.all

! �.....:�-:��-:t�-.+.=��-.-.•-:"l

,.,':

Telefone 1337
B L U M E NAU' .. Santa Calarina

.======================.

I
Encarrega-se com Eficiencia e Rapidez de:

Titulos deolararoríos - Naturalísaçães - Retificação de
Impostos -: Registro de Comercie - Patentes - Defesa
de �l\U:toS - Certidão de Renda - Serviços em todos os
Minístarios � Registro de Diplomas - Procuratorios -

Serviços na Policia - Permanencía de Estrangeiros - Re
gistros de firmas comerciais e industriais no D.C.I. - Re-

gistro Civil - Retificações de nome e filiação -

Certidões para embarque.
Registro da Criadores - Serviços no DI P.
Recebimento de cont-as no M. da Fazenda.

•

fãiiriê'�a-d-e·-r--i-n-ta-s---IBlumenau LIda.
Tintas e Vernizes ... Material para

Pinturas em Geral ITintas em bisnagas para artistas '

.

alumenau.. Sla. Catarina

t-:-�-.�9;;oit': ......:-� .{�-1t:-.-. a,o,-�'-""'-'��-��.

� Casa ue Moveis Rossmark Lida .. i
1- A.ceita,Ul noyos pedidos na estofaria �
1 e refoemaUl lllOVi3is estofados •• I

� Serviço fap.do e perieilo ;
l'i Rua Amadeu Luz n TI ,�
� .

1i-"�'''''i!:-·'ê:'''-lIllh �=,�a .•c,'it'X ... ,,,�.�-li�-!S-�����-�. -1

IPEROGY VERISSIMO
Despachante da Recebedoria da Distrito Federal (M. da Fazenda)
Escritorio: . TIUWESA DO OUVIDOR N' 21 . lo andar· H I O

f
11-

foto AmADOR (8. Scholz)
,Recomenda-se pelo
Esmerado Serviço

Rua 15 de Novembro; 596

Dr. C A M A R A

'IESPECIALISTA
TRÁTAM EN'l'O EOPERAÇOES DAS DOENÇAS DE SENHORAS
MnlesUas das meninas a ;mlllias. Disturbtõos lia idi:ule crifica. Per
'urbaçõss neuro�gjQ.nduliu·es. OPERAQ ES do ctero. ovaMos.

lrí1mpaS, tumôres. i!pendice, lis,mias. etc.

I',
iJiatermucoagwação - Ondas Curtas.

CLINICA EM GERAL
Coração. pulmiies. rins. GP. digeslivn.
!ladees - Ulcerils - Doenças Tropicaes,

COMS.: Hua 15 de Novemhro. 1186 (ao lado da Hotal BUle) •

RESIU,': Rua .limillleu Ll1z�,23 - Fgn0: 1226. - B L U ii! F. N AU
mr.;; Vim? ?f i

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

nr. Achmes Balsinl
DireLor.Responsavel
ür, Affonso Balsinl
Di reter-Propríetartc

OnCb13 Propria
�<m2 4 de fevereiro, 7

Assinaturas
'< ,. 1 C'IL"$ f',-O' ,O'f,",.;I,la ., J

,
'

1 (jil·.� 3'5,r\�).'St'lllêStl'<i \"1' u,

Colonial o-s 20,00
Numeres

I!l1'l;O lare'�a des -�, v ulso Cr$ 0.30
.4f1!.p' 'f:;"r �

I' .. 1 J 1',;'-0ll1t.lt,·· W \il' • �

1.'<
t r;t;'�;HiO tr�:; 11,;).

O E��f;;;��w� I,IU�WO" Colaborações recebidas não
, �.!9 �.:� 1;�"-'l f:lilJ ' >
, � ... """�.;,�

I serão devolvidas e rica sua

PU'lDa entrevista reeeutemente conce dl- blicação a crilerio da direção.
G!!!. Goís Moutetro, extraimus o SG- "Cidade de Blumenau'' não

Rio, 25 (S. E.) -
da á Imprensa pelo
gutnt«. se responsabiliza por conceitos I

"Prometí. já, contar toda a historia do golpe de emitidos em artigos assinados.
1917, do qual C1H!sd de dizer que fui o UllÍCO respor-
savel. EeoHc'; fui eu o uuíco responsavel pelo'_- +-01>'='.-.-+-+-+'-+-+
gOiP8 "milH�l''' Jô. 1937 O resto não foi comigo. U'gn depols I No bar e nG lar
fui "V.iHjf:f, passel mais de ires meses, Icre, de modo que K N O To
não ler;ho nuda Cem fi advento do lf'gimb<' Naturahnente o pão deve Ialtae

golpe propicicu o apare clmeuto do Estado Novo, mas isso ;t-�._�-@>.--',*-' -'Í'__"'�--�-�

já não foi comigo. �\j�ff1 n��tíHI��.ft.- E o senhor ace ltcu o Estado Novo, general'? ii! !h>lil'i.\:� U'{(J:�'<l�Ii1Yv
- ü Estado :iOV0 desvrrtuou-se, e roi per Isso que vol § r.i '�"

lei agora EO Brasil, para destrui lo. Atías, na míaha respcs Uma tcsse ou
ta á carta do dr. Eobr al Pinto, eu d'go que fi Brusí! preeí- �;)I
Silva pelo menos dez anos para alcancar (I amadurecímen- tJrl1 Resfi'iadoto das 8U�S elites (o que está sendo mal compreendido -,
estes dez anos f:ão eram para (I eproveítamento da dltadu
ra) e (I golpe de 37 vinha em couse quencía da revolução
de 30. O golpe dar-se-Ia de qualquer msneíre. O sr. oetu
lío Vargai,' roi o beneüctarto.'
�:- ��-4;"""�,'- <l}- ,I}-,�- ..Ç>- 'l-'(t o �-,t-,ti-.+--�-,t=t- _+'-,+-+

,.. �
J

Im 'li � n.�ím�!lI�p� 1�.Hffi�ifii� �It:!) n�p�.H. iiI U�U�U�í!i ljAiU�BSyUU �k.� �a�

II Rio, 25 (5. EJ - Um vespertino djz que já faz 4(3 diftS
que o presidente G ettiHO Vi:ugas pi'Dmeteu reCfllU' bEl por-

I tas do OlP, mas que este con.tinua firme, com os seus
censores marcando os jornais com lápis vermelho, de ac<)r-

!i do com as tendencias e H� ol'dens recebidas.

g Acrescenta em seguida que I) OLP pal:·ec�.'. que não
serA mesmo extinto, CúffiO afianç\lra. o cheIe d; nnção,
transcrev6ndü, pan testemunhar, li porL:Hía pubUcadg lW
"Diario OVeial" s;,bw o OLP e que é a seguinte:

'I "Pel;: portaria li' 26, de 16 de abr-il de 1945, o H. di-
. I I tetor.gerB.� d�ste r:epartamento dfc"!grw1 (! chefe da ,�eçãolOMt,b� .! de Gomumcçoes, CrLn;"veU Couto CllsteHo Brancc; o chefe�ii�� �r.S;�r,i � I da _sec..ào dü Pe�.3g0Hl,. Lair. C,ouliuhu Rocha. e I) chd� ria�;êI'1��ii4��" I I s.eçf!.\}

de l\��t;:�fl�i, Llné�Ho.Hocha, p;�rv" em COilllggaO Fi

"",. I sob ii OfeSldencla do pl'lmelI'O, orgamza!'em !) orf'alllGoto""I'i'I"'lJ' � y
•.,.,""�.�_�"� __"""",,,,,:,:::,:,,:,:,,._.i ! para () eX81'cicb de 19:16 deste DejJiÃZ'Li1ment(;'·.

o :!"-""--i'.",,, .. --�.,-- ti-""-."..,,,�-!fI\ o ;P-�-"=<!>-.-�-.!l'-�-�-. o ��i>-.•,-,+--,"-*--=$o�"-�--�

��� �!
';; v v;..

..

t:�<:i

DR. LECXO P�ETES
- MedICu -

Mad::.;') af;slst-2nte. do
HOSPiTAL S;\NTA IZABEL
Ciüiica .MeJlea e t1(;:8 creall·

ç:.ls$ nar{üs· e o_pe';;:'uçõeB -

R3diudiagn�lsHcus
BLU!�\ENjW

."===�-�'!"""'_"""""'="""'=i<>_:���...--=--:,.,'.':V:"'JI":'�

CIDADE
DE 8LUMtNAU

EXPEDIENTE
fi{;tt 1099 .. e, Po�tal51

.lI'$ittif"."" ._tü ..d611 quo ptlern
:s:I':4 pt;r:!t'G' 2 uau.d. do a "Vida, come..

� �ur ii,UUS .shnples tõsse ou res

!'MUo. F� m.ah:.ai! embora pareçam

_ 'l!l!J<!Ha",,,a; a""em .e. tratado.

i!d"" I.<:d.. .. ..uidad" para que não

� D.1:&YS'TQ:W3 d. ..a.anmra a ceusar

Wio. "horr.",;w�ntO>l 'l.d"" as af

""'ÇÕ1;Il dQ appauJh" eeaprratorio,
'3.m!l �tVlO!' .riippe, bronchite ou

i�rrilldo... p!:t".ci;tam de Q.ID remed.c

,'''vid" .,. "WC"". 'O Xaropo Silo João
, ... ,ndioád" t,>Ma es tea V-..l
�1lOL. g um: !cmetdIs::
�. whur &ulld:t'>lal,. parlf>
..�Q-';O!!: .. �dhulI " �teauc·allt-

Rua Maranhão
N' 27

A tratar cum

r

'1 1'1 , ,

A íníantarts aérea hritanica em ação 118 Holanda -
Observa- se na fotogi'ufia o Major Ji.ck Neill (a esquerda)
que apesar de feridos duas vezes em ambe s as peruas e

braços, continuou lutando, A sua direita o Tenente .Me
Cartney (já ordens á guarnição de uma metrathadoru,

British News Service

rJrt SX\G et!iIi>iBK2s:r.mrwwmmJ$1&t.'1!lb'2défl!i:fudU'i!EU&!Ji5!'íE

S"iS63til[���!J�II Aços ao Carbono: Aços Cimento Amer icano; Cha- �1
I pas de Ferro pretas e galo �
I'

finos: Açus em Geral: vanisadas; Folhas de Flan- 11dres:
"

.. �� rs r'f'....,_·'··�· i�,._ ... , f1.; ame em ,;'::["', �jAços Rapidos: Bits; 0'<10"')0" nara cerca: Ferra- �
! '�n��l;)-� 'i�;;;} L,j�'l)Un:·;· �

Widias. Ferragf:l1s. �
A}� ��$.1}.13'U�.(�\ FrailTh!,�r����.(:.;J;;' 6'�e [iê;:�_ It -;;;_ ii iai<.Il> <i� .1l;i.> ,;;.g >:,,$ J' - - ,""" " _.� ..._. '-" 'i6: � �..__ . =. �
Impoli'íaJd�re§ Ex�;wr�a!!!ore§ �

Represtmí6;çÔeS

IR��f�5���tac�o
Hm lU JINEIRO Cau'los M���rai;iliHl jâl�a��y

BWMENAU - Caixa Postal. 133 �
Rua m iÍ5 Nllvem:lu(!, 823 - 'fél" 12ílS ��_J;W.. :!:!!í·..:··%??"t���"',C.��'t;;;,��""",...�_ci-�';;::;;::..��35l:'·B""

fis
Clt

lO!n·,� ...'liii>"
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BALANCETE DAS OPERAÇÕES EM 31 DE MARÇO DE '1945

, A T I ;o�=�"�=-�=���-===w=�' lr�"='
��-----=--����,=-----=---==--=-=-�=-=== a1mÕ=��_-���-=��=--=�--�--------���

102.SUl.312,oú:; C�pHal Cr$
l! Pil�'� AumlJnW �e f;tmita� (Dep, Aprov. D. fi, Internas:
:i fl.mdíJ fie Reserva Le§êll

1.023.9R9/1@ I Pundos tia Reserva
86.3S3,1U3.�O 87,41 J.ü92,20 i DS!lÓ5Hos em Conta Corrente:

I Com juros
.

Sem juros
I Limitados

138.897.195,60

II
Com aviso

1 00 : Prazo Fixo
ti.151.150;liU ! RÍ2iios a cobrar da conte própria e as terceiras

138.725J3121MI : Tiiu;(!s em ci'l::!<;ão e em uep!li:liio
! COl'resPE'mdentes ne País
I í\�airiz, Fii!ais. A�êm::ias, SUll-ilgêm:ias e Escritórsllll
'Banco tio Bras!l CrEsPlicial

•• c� ., I V����es HipotecáriOs

i).::lclOj.6'1iJ,4U! D!vl!áé1ndo3:
I Salde, não proenrado, do I: ao 17·
I DiV51'Si1lS Contas

204.173./.136,30 [I=========1.2E16,ooo.oo I
!

15.nJ7255,30 II15.nÚ)97;40 3U.721.35�.7U

II1,387.1\51,90
ICr$ =--=�=;'T=r=.Õ=U=7.=8=lg=·:(=j{) li ====='�===== o.s -717.m'I.848,(JÜ

u���-= =-��_��__=-�������� -==="��R������==�-=-=-==---===-__�-=�������

Emprésümus em [i;mla Corrente:
Eiuprest imos Hipotecários
Coutes Correntes Devedoras, garantidas

Efeitos a Conrar:
De conta propi-ía, do interior
De conta lle terceiros, do interior
De couta de terceiros, do exterior

TiMos em Liquida1,;ãó
Corresp;mdeuteS!ill Pais
fvIatriz, Filiais, Agêucias, �i!INl!Ji!mI:Íiis e EscrHól'iim
TituhlS e fl.mdl1s PElrâencentss ao 'Ba:m:!:i:

lIli:.veis & lJ t.ensilios, Debeutures
J�díficios e antros Imóveis
UH Ap61ices Federais, sendo: 11 em' nOê150 poder
e 120 ])0 Banco do Brasil, eru depósito

Vkii!ílreS Cauci.rmada$
Valeres Depositados
Valaras em cobrança, no Banco do Brasil
Hhu.liéciilS
Caixa

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

Diversas.Ctlllltílil

�Carlas Patentes-
D�pendencias NÚnHll"JS Da t as

I
Itajai-Matriz J 283 .'l-1O·1!135
Ararangná 17:30 16-::!-W3S
Blumeuau �551 ?H-12-19H
Brnsque '1292 25-10-!9::&

I Caçador 1727 16-3-1938
f Oanoinhas 324'3 7-1-l�44
f. Concórdia 1729 lH·3.l!lB8
I Oresciúma 2564 1(j·1-1942

ij

.,
Ourttiba 3071 zi- \0-1943
Culitibanos H2JB 7-1-1944
-Florianópolis . 2�?1 16-1-194::
Gaspar 2DDG tu-l-lfJ42
Ibirama 3247 22-12-1943
Indalal 2552 29-12-1941
Ituporangn o6/SB 31-7-1H42
Jàraguá do Sul -3248 7-1-1944
Joaçl1ba 2562 1(1-1.1942
�_ r�"':I

Genésio M. Lins - Diretor Gerente

Banco' Indústria e Comércio de Santa Catfàtirgr Sllt
- MATRIZ EM ITAJAl-

Capital Integralizado 0$ Õ.OOO.OOO,OO
(Dependendo de aprOvação dr> Diretoria das Rendas Internas

O aumento de Cr$ 2.000.000,00 paJ'a Cr$ 6.00U.ooo,uo
, fundo de Reserva Legal e Outras Re8el'V;�� Cr$ 4.000000,00
.

TótaL do não exlgível C�,oo
filiais, Agências. 'Sub Agências e Escritó!ioS em: Ararenguã, BiJllH3lJl1U. Brusque, Caça

. dor, Canoíuhas, Concórdia, Cresclúma, Curitiba, Cur ltibanos, florianapoJis. Gaspar,
. Iblrama.: Indaíul, Ituporanga, Jaraguá do SUl, Joaçaba, Joínvne, Lajes. Laguna, Ma.
íra, Orleães, Porto Unlão, Plratuba, Rin de Janeiro, Rio Negrinho, Blo do Sul, S

Francisco do Sul, S' Joaquim, 'I'aló, T:jUCHh1_ Tubarão, Urusssnga e Videira

Endereço Telegrlhiico 6oÇINCO�!,

rCartas Palentes-j
l Dapondenaias Números Datas

II
Joíuv il le 3240 7-1�1944
bjP!': 25t13 16-1-1942
Lnguna ;'291 25-10.1935 i

I
l\íafl'a [1:3·11 'i'-l-lB'H

tOrleães 3244 7-H9H
Pirutnba 172(1 ll1.3-1938
PI!l'to-UIJÍão 32:.!-2· 7-1-1944
Ri" ,lA J'1lleiro �072 21-10 1943 I

i Rio Ncg rínho 3245 7·1-1!l44
I Rio do Sul 1290 25-10-1fli15

i s. Franci5�o do Sul 12!l4 25-10-191)5
t 8{lu Joaquim 2557 10-1-1!'!,12
i rrail' 1:WO 25�1O-lfl35 i
i Tijucas 2555 1O-1-lÇj42 i

!, 'I'ubnrão 12!í3 2·1-!O-Hl35 1
Tlrnssanga 17:31 l6-3-1g38'

� Videira 1726 W-B-1938 I

I
wm

5üO.(l0�. o

H.5Ilt�.OÚ{),���

I
2.000.000,00
4.000,000,00

Cr$

"

"

1647'1.'153.00
12:Ul71.nO,IO

5(1.7("3,50

"

'I 8.7i)4.ú65.40

4.000.000,00
,/

73 7RIl gRI� ('O

IÚltÚi:!,1:HO
22.7il'f,8!J,lo
1l;3.HB2.721,f:!1
4FUi2i.91·kí'·' 1 fHI.320,fí3J.40

128):,97.1 es.co
2iq.l "i3.4BH,SO
21.4WJ.�U .so
U6.-t46.89i,2(1

G38.S44.fi()
1.29(i.ooo,00

9�\578,Oo
" \-1.1.0(;4.700,00

1 (16.622.753.80
3A85.�18'2,5U

.(-)2.686,50
4.211.979,60

Dr. Rodolfo Renaux Bauev+Iüíreíor

..

"

"

"

lTAJAl, 11 DE ABRH0 DE 1945

Rio, 25 (8. E.) - O p:,eSi-! SHHf do ímovel pare 8t'U pro�
rlent� da Repblica. assinou (\ pr lo UGO ou seus ascendentes
segutnte de ereto lei, alterando ou descendentes ou, ainda,
a lei que dispõe sobre [1, lü- tratando-se de ínstltuto ou

cação de Imoveís: caixa de proprtetartos de
íruovets, désünados aos Sf:l1S

"Artigo nrimetrn - No de-
creto-lei 6739, de 16 de junho

mutuar íns, quanco os ç;xigi.
. r.um para proprío uso dessesde 1944, 6ã�) feHas as seguln- 4

\ mutulirios ou ussociados, quetes wudHicaçÕ •.\s: 11) I) para-
. SEj«lli prnmitenf8s eom lJ!a-grafo pl'imeíru do art!,!Ú te.!'

dores dos aludidos imoveis daf1es municip'l1S competen� ieito pela propr!i..'tario deceiro passn >l te�' a tH'guinte i\rtigo t"'rce<�o E' asse-
- CbSO em uue o inquilino de· teso um ,ios l!leus iawveL�. IN�ad{j& 1 - ,-.li. -

redB.çãu· Para ereitos deste .

�! g!"1,ntia p. prf!r�oga(>'io utévBni ser ü[)Uficado"; C) o ar- TOillr.udo·se por b1S6 (} pa�H seu ust) (lU 8"U �j�F'en. .1. tb , ,'� V'-'

artígn, EIS autoridades munjo 1915 du pra"o tie doie unos
• . ligo nono Data a ter a S8 va.lor· anterior da focação ou dente ou deHCGm.ier!f", nilo

-

ii.'>

cip;ods al"bitl'ação o vr.:!í;!' lo· �

da lo· 7'I"RO do imwi�l ocupa
-, 'u � t �d .

u P' f �
•

- gui!He redaçi1,f,; .,AS C3FI!El de propOrCi(H13.1 ao VHjÜl' (10 fUS- 1 poderá i't'pelir se senão de. �. , c ... y t '" ••

Ct1.l>O Cl.O U o II ,1:r.'CS au do por serventia ou oHcio de
imovel fi B:_;f l::lUg!ttlü, t{jnJlm- ju"itiça.
do por bf..l;_;e o vaiar do cus

'

to do imo'Ff:1 d.entro de dez
dia:..; contra t. exibição do
"llab;h:.t".e", 8Gb pena de sus

pern;ão por igu!ll praso dos
fU.'lclmJárws ql.J{� df''!'em csu�

sa á i.kmo!'a"; b) a letra e tio
arti,zo oitriVO fICa assim redi·
gidà': "clí3 ti pE'sí!ma física' nu
jurídií:a, proprietada, neces·

ti} do ímovel, [lOS lermos do 'I corridos dois anos, mesmo

parfigrtlto primeiro do grUgo. que se trate doutro Imovel.
terceiro do de cret« 1(,1 6739, I Paragraío único - A dia
paragrafo segundo, rp.cusa!)· posição deste urtigo aplica- se
dO-i:H3 o prnprtetar!o a eretunr I 8')S processos judíciats em

Iocação, incorrerá TItãS penas curso, sendo nulas as notíü
do artigo tere-Iro do decre-] cações anterlores á data des
to-lei 8Q9 de 18 de aevembro te decreto desde que feitas
de. 1 U3S. com viüiliÇâü do preceito
Artlgo seguudo - O pt:djdo nele estabelecido.

apartamentos ou Iojes que
estiverem Ie chadas por mais

de sessenta dias ficarão SU�

jeitos á locação, desde que
hr,ja pretendente QU0 O!81't'ça
como gHfI'W!i'l ti ímporsenots
correspondente a tres meses

de alugueres, Paragrato pri
meiro - O cülculo da loc<:
ção será relio pelas aut;!ri-

CK 25 - O FlREfLY - O 'Firefiy Fairey é um nOvo caÇa de fé,:=orJhecimento da
Marinha Rritunica. A sua envergadura é de 44 1/2 pés, seu c0mpdmen:o de 37 péci e sua �litura

l de .10 'Pés e 7 polegadcls. E; dOMdo de um mofor RolIs-Roy:,cs Oriffort e armado ccm quatro
I canhões de 20 mm. As suas azas são dobravds e a sua tripubção se c,!mpõe de um piloto e

I de um observador navegador. BIUTISH NEWS SER�!ICE

Artigo quarto. - O praso
a que se refere () srtigf>

! primeiro do decreto-lei 6739,
fica prOrr{lg13oo p.té 31 de

i!gostns de 1946.
Artigi) quinb - Este de'

'creto entrai á em vig(,r na

Il1ut,s d'" SIm pl.lIb;k'IÇ�ã(l. :rello
I glhlns :';'$ disposíções em OOIl�
17''''''1'0I '_!'-I!..5 •

I
I ;t--IJ>-$"""�-.--§.-��"""'�-.

i

I
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Pleféifu�E!UJt���,d�. l!lumenauCompanhia H
. Dispõe sobre o imposto predial. Neste. progressívo munícípío Diímil1uido 1) meio de trans�. Sigam.;na as 'Outras industrias,
,,0 Prefeito Mumcrr�al d,,: Blumenau, na. contormídade habitado p&r vinte e cinco mil aI portes, sua dj:ret?ria procur�u pois o S, E. N, A. I:, te1_ll S_�bldOdo dtsnosto no art. 12, item 1, do Deceeto-Ie! n: 1.202, de 8

mas acham-se instaladas nume- suavisar a sttuação, conünuanuo corresp.Q,nder st)a� fínalidades.
de abril de 1939, e devidamente autorizado pelo Senhor rosas fabricas, 'entre elas a In, a servir as seusínumerus fregue...: Sígam.oa e, assim estarão C411l
Presidente da Republica.. dustrâa T,extii ela -. Her�ng, que zes d€ todo o Brasil, da melhor duzindo- o. nosso Brasil yara <t

,
.. DECRE_TA :

. . já conta 67 à.fins doe fel�z exísten-, nraneíra possível. .

fila da frente, onde estao. f9�JAl't l' � O Imposto Predial, previsto no art. 28, n., II, ola:' Agora a Industría Textíl ela. I mados outros países d� pnraei...
da Constituiç�o Feder�l, incidirá s?�r� todos os predios Iniciou a Companhia as suas Herlng henrou um beíe tento CO� ra grandesa.

· situados na Cld�d� e vilas d_o MU?1.<J1P10•. .

dí I atívldades numa velha e peque; lesando em seu escritório uma Blumenau, 4/45.Paragrafo muco - Estao SUJ�hOS ao Impoato pre Ia
na casa e h,1()'j!e é uma das mali:o"; sua operaria preparada pelo S.

todos os prédios que possam s_ervll' de. habítaeão, uso e re-
res do Estaelo.· E. N. A. I,

'creio, tais c�mo cases, barr�c,o�s, cha.caras, garages, �l'm�. Os 'inidant,es, «papás Hering»
· zen� ou quaisquer o�tros edítícíos, seja qual for a denomí-

oo;mp leram. chamados pelos pl'i. t,-�-il-...-iti-�-*-,_!i_"�-� o +--.......Ji-.<f.-.�-�-��-. .-�
náçao, fq��a oudestmo... .

. melros operàríos, foram' Incan-
Art. 2 -- qJmposto Predial sera. cobrado na raz�o saveís nas lutas diárias para o

de 10°/0 (dez por pento) do. valor loc�tlv� �Dual do predío. desenvolvimento �da fabrica, tra-.
Paragrafo �OlCO -. � .tmportancta nnmma a ser cobra-

balhando até altas horas da noí
da será de Cr$ 20,00 (vinte cruzeiros).

.
.

. te €, 110 d1a seguinte, etravesa
Art.. 3'

- O i�n�a�.(:lnto do Imposto Predial será íelte
sande a escuridão, embrenha;

em nome do propl'let�rI�. ..
.

,. vam.se pelas colonías, conduzín-§ 1'.- Se os p:e�lOs perten�er�m a_ herança, espólio do seus produtos a..f.i:rn!--de colermassatellda, ou sociedade em Ilquidação, o lançamento ca los
. ..-

será felto em nome dos represent�ntes legais. Conto é sabido a .sítuacêo
�

.

.

§ 2' - E;n_se tratando de enflteu�e,. ou usotruto, o anormal que atrav'essanios, críouImposto será lançado em nome do enííteuta, ou usotrutu-
I d'f' ld d deí d. '. .. ." domlní

..

d ··d 10' . numeras llCU a es, eixan D
ano, e, em caso u8COI? omimo, em nome. e um, e 8 eUDS

as mdustrías em! situação c:rI-iou de todos os condomínos. .-

Art. 4' - Para o lançamento do Imposto Predial ser. hca:. .

virão de base a declaração _dO inquilino, o recibo de alu- J.\C�n�pa�hla, dotada de bô:zuel o contrato de loeaeão ou arrendamento .. quando adm�l�stIaçao e camposta de

exibidos.
.

.
'Y ,

'opel:afllos_ compet�ntes, oontonou

Paragrafo uníco - Se houver motivo justo pãra se
a sítuação, fabríoando agulhas

suspeitar das declarações ou da legitimidade dos doeumen, e ��tr?s equjpamentos mais n€",

· t<?&:., o valor locativo anual será arbitrado, para o que .ser- :::;�IrJ�s�.__._,""_T_"�_'A"",,,
••

Vl1'80 de base: .. -. .. -"... "'- . - y. �

I - a situação do prédio e o seu valor venal: . ,

No. ball e,� 1"
II - os preços de alugueres de predioa visinhos, ou r' . .

.

.I! N Q Tt
,

de zonas equivalentes.· de valor .venal ídenticos.
..� _ ,_!H.f� ��":, f��,. . .

Art· 5' - O Imposto Predial Urbano será lançado em �-�-�..•.-�-�-*-.l.-.�-.

Uvro pl'oprio, no qual constarão (I nome do proPrietario;
natureza e localização do predio;. valor locativo anual;
importancias do imposto, das la. e 2a. prestações, das

... multas e total; data do pagament.o e observações.
Art. 6" - Sempre que houver aumento de aluguel do

pl'edlo, o proprietario deverá comunica·lo á repartição
competente, sob pena' de multa de cinquenta cruzeiros
(0'$ 50,00).

Art� 7'. - Os predios novos, não íncluidós no lança
mento ge:ral, ficarão sujeitos ao imposto predial, desde o

principio do semestre em que lhes ror concedida licença
para ser habitados, cancelando.se, na mesma ocasião, o

la.llçamento do imposto territorial urbano correspondente
·aó imóvel.

Art· 8' - O lançamento será obrigatoriamente comu

:nicado ao contribuinte por aviso direto ou por publicação
DO orgão ofici&!.

.

Art" 9' � Do lançamento, será assegurado, no fprazo
de trinta (30) dias, a contar da data do recebimento do
aviso, ou da pu!>licação no orgão oficial, o direito de re
curiO os Prafeito, que deciderá em primeira instancia.

Art JO' - O imposto podera ser pago em duas pres
tações iguais, semestrais.

Arr 11' - A importancia do imposto, não paga na
ép,)ca oportuna, será acrescida a multa de

. 10°/3 (dez por
cento), cobradas executivamente esta e a importancia de.
vida se findo o exercicio, não for efetuado o pagamento.

ArL12' - O imposto Predial grava o imovel sobre o

qual recai e que responde pelo seu pagamento, como onus
·

real (Cód. Civil� art' 677. paragrafo unici».
Art· 13 - São isentos do Imposto Predial:
I) os predioB pertencentes á União e ao· Estado;

. . II) os predioa de instituições religiosas utilizados ex,
clusivamente em culto.

III) os predios adquiridos na conformidade do dispos
to nos arts. S', §§ 11 e 23 do Decreto-lei n' 3.200, de 19
de abril de 1941.

Art. 14' '- Este Decreto.lei entrará em. vigor trinta (30)
dias a.pós a sua publicação, revogadas as disposições em I
.oontrário.

.

Prefeitura Municipalde·BIumenau, em 10 de Abril de 1945.
ALFREDO CAMPOS
Prefeito Municipal

Publicado () presente Decreto lei nesta Secretaria aos
dez dias do mês ãe Abril do ano de 1945, e afixado no

logar do costume.
BRUNO HILDEBRAND

Diretor do Expediente e Pessoal

NDA
Expedições ... Despachos

Agentes dos .iãles : •

"BRASILMAR"
com viagens regulares entreItajai

.

- Santos

Caixa posiii:� �6 L End� Telegr. "Guldo"
ITAJAI' - Rua Pedro FerrÊ:Hra nOS, 68172

-,ia.! !!iB

9�··��.[I].··..:t:"••-:-�.G

"I A Capital I
•

A casa que tem todos

I� artigos do mais baixo
� preço ao mais alto.

I Grande sorlimento para

I ILfalaTES .

i
� Rua 15 de Novembro, 505
•

ti fone 7011 êIi

.ê4l:'I}.�""III.".;i!IoJU'�.I!II!I!!!.

frigor é Sabor
Das Manteigas a Fina flôr

Oficina RADIO fURKE
.Mende todos os serviços de

Radios receptores
Serviços Rapidos e Garantidos

I
TELEFllNB 1395

Rua 1 da Setembro. 13
"_...___!

I
frnpreg:::!do ..:a?7l �{)1 St.�O-flQ3
tRACtJEceRo�çrJlit5 fM Teoos os
�tuS fiitUJ$ [ SUAS I't�!llr�aES
{OMO SElAM: TeS�,ls.CA.TA.RROSr
�fiO��uIfES E (O�UEL.UCHõ.

\'
.

.,

ln

Bernardo Rauit

Prefeitura Municipal de Blmnsnau
Caixa .de Esmolas aos Indigentes de Blumenan
Balancete da Receita e Despesa referente

ao mes de Janeiro de 1945

I �DITO
....,.,..,..,.._ ::a1S:�

I 739,20
1.725,00

172,50
758,40
141,00
289,00
125,40
82,30
115,70
769,90

Hisíorico I DEBITO
-

,Saldo do mês anterior
Mens. arrecadada neste mês
Pago ao cobrador sua comissão
Pago a Casa Carlos Koífke
Idem, idem, a Manoel Zeredo
Idem, idem, a Alberto Soares
Idem, idem, a Hellmuth Hadlích
Idem, idem, a João DUI'val Muener
IdE}m, idem, a Delerio Russ!
Saldo verificado neste mês

SOM A: Cr.,;.$;;..-._2_.4_64.;.;,,2_0..........."""'�2."""46_4""'·L_O_
Blumenau, 22 de fevereiro de 1944.

BoraGÍo Cunha VISTO - A. Camp(.is
Tesoureiro Presidente

Municipal de
EDITAL

BlurnenauPrefeitura

De ordem do sr. PrefeHo, tOll10 pubiico, que no mês de
ABRIL se arrecadam nas tesourarias da séde a 1axa de Limpeza
pública, referente ao exercício de 1945.

Os contribuintes, que não satisfiz�rem seus pagamentos
dentro do prazo acima, poderão ainda faze· los nos meses de
maio e junho, acrescidos da multa de 20%• Terminados Os pra
zos acima citados, serão extraídas certidões para a deviàa co·

brança executiva,
Diretoria da Fazenda de Blumenau. em 2 de abril de 1945.

ALFREDO KAESTNER - Diretor

A V I S O
De ordem do !or. Prefeiro, faço publico aos interessados.

possuidpres de apólices municípais, que durante o mês de abril
serão pagos na tesouraria da séde os juros vencidos em 31 de
dezembro de 1944, e resgatadas as apólices, das leis n0 t 73 e

no 196, abaixo relacionadas.
.

Lei n. 173
N°s. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12, 49, 59, 64, 65, 8i, 87, 88, 89, 94,

151. 155, 157, 161, 162, 173, 180, 193, 202, 203, 205, 215, 249,
251, 259, 278, 291, 293, 299, 305, 309, 318, 319, 334, 336, 338,
346, 353, 356, 372, 379, 382, 406, 407, 411, 412, 419, 425, 438,
443, 445, 447, 449, 45], 474. 475, 471, 483, 488, 490, 492, 503,

l516, 518, 521, 52�. 528, 552, 564, 565, �70, §71, 575,576, 585,
667, 671, 677, 68o, 686, 688, 692, 694, 699, '/02; 707, 70s, 710,
712, 716, 719, 721, 722, 742, 748, e 149.

Lei n. 196
N°s. 3, 5, 6, 8, 18, 19, 21, 29, 32, 39, 47, 48, 53, 62, 78,

109, II o, 117, 119, 123, 133,138, 151, 152, 155, 163, 173, 176,
177 180 186 188, 190, 196, 200, 206, 207, 209, 210, 215, 222,
223: 224: 232: 233, 240, 243, 245, 246, 250, 260, 261, 262, 269,
270, 276. 277, 278, 280, 2M, 289, 293, 297, 298. 303, 304, 3C5,
310, 319, 325, 331, 333, 334, 335, 341., 342, 346, 351, 352, 353,
355, 358, 359, 360, 362, 365, 373, 375) 381. 385, 388, 389, 3�J2,
397, 398, 414, 4!5, 419. 422, 426, 432, 436, 438, 441, 447, 450,
455 458 464, 469, 476, 480, 485, 493, 495, 501, 506, 513, 514,516: 518; 523, 525, 536, 537,538, 541, 552, 567, 570; 584, 588
597, 601, 603, 604, 605, 607, 609, 611, 618, 628, 640, 643,. 657'
658, 660, 666, 668 e 675.

Diretoris da fazenda de Blumenau, 2 de abril de 1945.
ALfREDO KAESTNER - Diretor

o seu RADIO está f8Ihando,?-1Leve·R:\D�Õt�8iõ;;�oficina
G sará prontamente aten!!ido

L:pamento. mo.der.
no

d.
e alta

p.)..eC.'i8ã.O' ..

té

...
C'tÜCO

formado e diplmnado e/li. ,São Paulo
Aiameda Rlio Sr€n\CO, 10
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�'gundo a "lHazeta", da .FIorianopolis1 o IntaI'ventor Faderal auaba de Gonteder ao G. E. Olimpioo, o

auxílio da Cr$ 10.000,00, para fi prossflgaímeuto das obras de sau Bstadio
�l����,������",!,:,,==������������ ������������������! .-:f-_��+-'. -�-:t-§;.- ...-. 9 '-���""""�:-'\'_-"'.-�-!f-.-•

. C R o N I C A I •

. .. .

-",'
Espiando a mare .. II"

.

(Sob o alto patrocinio li' liA Capital")
Mano j€il!fjO

Domingo passado. Iestej.rndo o seu ro: antversarlo de
� existencla., o Bnnãeirantes promoveu um tornelo "amísto

!� 80" no qual o "pau comeu" amistosamente, ..
--------_--..;...-.-'-

.

...,..-.=-=::-:,� E. o mais prejudícado rol n juiz que. segundo consta

; d
I

j " d··
do seu relatado, fieou algumas horas sem juizo devido a

eSCala
..

o pa ra "g uaraar o e n
...

Ia = um ponta-pé desferido por um jogador do. BandeiJ-antes
..... que achou que ele _. j uiz "._ não estava "certo", ..

Laz i ta Inte.fssSe pelo Ch�ijBH� iUm�ré x GHanmi E tudo pnr que? TtFl0 �Iürque o pobre arbitro marcou
......

eHi UO��ilva .. N�U'I� um goal para c: Progresso, adversarlo df� Bandeiranter.
,

Para muitns o Guars n! lalá um. Iacll adverssrto no I. . '. -"-I, ..
Agor» 8. LIga vai l'BBolv:,y ..? abac�xl. Esper� que faça

!uMro do Aíraone, na peleja a ser disputada amanhã em ,ViU ter emita. S09r8 ..•..
�. ']USHça e que note as contrurlições havidas no decorrer da

toupava-norte; .' O Palmeiras esta no firme partida.
�. Preeíssmr.1'! "oram díz: r "I·· .

"bu •. ; " .. " ,
.

7' 1 proposito de brilhar no certame Pímeiro é um jogador que acha que I) j!�iz não esta
,.

. l..,u. �'-'!.1 � ut e llJ8.0S. g,,!ltJs �erao quei >
••

�' :I' n· ,,', li" t·" T I">·'·ã t' rtutar mu i�. peisa turma ,I, �u·.b'. bl G·.�.;'· . I dl <.,.' que se JnkJOU (om,".go. �epIJl;, ,-,81'. ú e raz com que ete - que ja n () es a cet o -

_'- ,�u •. ",$" -cs l • " ... ,) €; ur 10 th�Hl eB.8, lSj){ISü'l· C f 'h L' d
..

\xtreu" de Icrmn brilha It· nA" nu
.

do-
. '.,

-

11' -I ne a ezm o e 11i(). qUE I e- pena o JUIZO, , '

f

. -.

-, .'L t. .1 nte, reaei uan o-se assim ;tOS U 1-, monstraram qualidades para I E st'.gundn é que os B.andeírautes de Blumenau, aouos revezes. J., Paí
..

t trarí B
...

h'" j h ',1 S são
'.

. I mregrar o r a rnnras•. ou ros eon rsno aos euuerzantea istoricememe con eciuo , ea

Na verdade, para a pugna de amanhã, OB ranazes do! novos elementos chegaram pa adversãrios do "progresso", , ,

:!Ub.e de. A rnc..
.luo

.. Hael.".eJ. su:g...f'.. :� c,omo fr
..anco.,

·f
.: a'i'(jfHosl.l',�

o

cam.peão
de 44. �aU.l. Amo '-?-- ...-.-

•.•.::-<jo�<0'-{> ......""-:<íf--;! fi �._,o*.,.....jj-"!í!--�
.._·Il>-_g._.--il-.

uante de s �Ui{S melhores ex,brçoes nos uíumos.tempos. 11m, que ext�e0t.t domingo agra- Autentica Realidade oOs atvt-celeares querem se 'reabilitar e pur isso a dl-] dando e Babãoziuho, que nos
1 ,

,

81
'

ação tecr.Ica tomou pr,{�viilenciag para. que a ofensiva I treinos tem sido um demoruo Futebol de lumenau
!:mgrinn" seja anulada 'por completo, tsntu a8�im que A!'l

solto, O futebol em Blumenau, já não é ma's um pensamento,
re�i,��hfl�' será o. z(;gueiro esquerdo, afim de I'gui.l.rdar" o A, verdade é qu� vai ser p<Jr� mas sim, Uma autentica realidade que se elevou e se impôs
'!}.;l!aúú,do L!1Zlta. C li B {) o c,lmp!mente da Z30'H\ o PImenta, o tecmr.o {perlqul dentro do ttrre!10 esportivo de Santa Ca�arina,
.lví Cé!fl;l.,te con8i�'a n seu objetivo, o XI de Honpava NOl�e i to", um problema bem difidi Bluemat!, já não é mais, apenas. um grande centro espor-
rã

P0SS��. m.a�B..rW.C8dílf.i, P"l� é subido que tazHa é o ho-lle�COlher.dentr8 lVleirel.is. ,Cafe- tivo mas 3im, o maiCi HItre os maiores!
[}eill nHlI� perIgoso do qumlew. Zlnho, Llno, Sauf Amonm e Qu.ando se fala em futebol, forcosamenie tem que se abrir

Como sepode verificar, é um ioga que está ff.tdado a i Babãozinho, os que irão for- um capitolo a parte para resaltar o nome dessa cidade admiravel,
rrastar 80 üstadio dú OU!!'{j lado do rio, urna 88�istenci81 mar a ala direita, que sem duvida a!gt:ma, constitue legitimo orgulho da terJa
urnerOSfJ,

.. . .' .,.
..

'

I Mui!a gen._:e I�rá que sobrar .. , barriga-verde, expoente m3ximo em todos os sentidos!
*** . .Quals serao ; Blumenau possue diver::os titulas e nenhum deles foi Cf'n-

PreHmiIi.annel,lte jogarão os Quadros aecundarios dOSj' Aguardemos o trabalho de quistado de favor, mesmo porque não necessita. Os foltos bem
lBsmos ciubes. .

-

Pimenta, . " o atestam: TrES divisõ�s de futebol e 20 clubes a disputarem

\-a�"··u··a·····r· ··d:�·:'�d�-:� �-<} {}

t}:-·--�-Itl>-�
__ .._:,_+_�_�o�s·e··-e:m·9:-·-ROl>; o··-+d· 0* I �:sd���e���clil�l�,�e�o;���a� �f:�����a!s�:ra��:\��la�� a���

'" ..

.....• �.. Q vOm Invu 9 a r I n la te", J \ i! . I que garantem .aquela, cidade a pO,sição. invejadaq�: ocupa,v.

·S·
. . ... - .'

h
� Temos alilda ah. sob a presidencI3 de Sebaslmo Cruz. e5-

.

.

... ui a eXfblcao de.. Telxerln �a portísta cujos ,trabalho�. d.isp�nsam adjetivos, porque_já se tor-
'.

. , .. .

�
. .

.

.. nafam conhecidos e arlmlraoos por todos, uma entmdade que
.&J,m �rs,!deinterJlUtlkip?l se Palmeiras e Duque de -Caxias .. o zagueiro Schr�m, que �� .

en' sabe fazer jusiiça e sabe' trabalhar pela melhor harmonia entre
�nro;ara amanha em RIO do realmente possuem b ô as! cor.tra. com ,0 pe contü?wdo... os clubes e pêlo sempre crescente desenvolvimento esportivo.
ui A efetivaçãô do confronto equ:pes, podEndo fornecer no 1 .Asslm o tlm� dever á Ir con�q, , .

.

E' por isso que vendo·me distante desse meio. tenho sau·
!1rre as eqUipes de Palml'iras embale de l'Ilannã. um futebol: tmdo, por. EU:f�O; .Juca e TIUf: dades é bem verdr..de, mas sírio-me orgulhoso porque esta
o Duque :ie Caxias, sem du de p:imeiro grandeza. ! ra; VICO, �m!110 e po;qumha, provado que nãO foi ere vão toda aquela campanha que estas
ida renhuma • .foi bem acolhida I DESfALCADO OE LUIZ E j S�ul ,AI,flonm (ou. Mem:!tsj. Ba' mesmas colunas empreenderam pela fundação de uma Liga,
;j cidade serrana, porqu;,mlo, I SCHRAM I baoz�n�o" Texermha,. Augusto e lambem nãO deixou surHr efeito os exempios e o caminho
s f8:1S de. lá t.erão· QPt)rtuni.d;�. En: sua exc�nsão

..
de, amanhã I'

(ou cate�!.Jho) e Z�::::llnho. certo, apon !âdos para que o.s n?5S0S clubes marchassem firme
e de pi e�cnú!af a um

sugeSil.j
o ahrl verde nao po,:era contar BLR�O, O J��Z .

na certeza de lima grande vllona!
:J {nCOlilro, co .qual pode· com os COI1CU. '.505 do goleiro I C,O?}O arbHW SE'gmra � Tte. Tudo isso hoje esta confirmado! Blumenau, nasceu, vivi e
i sair amplamente satisfeito. tuiz, que esta cem malada e ��nsn��o de Campos Bergo: VE.nceu!
�_�__ -.t-_._•._.�=-�_+_.._+(l.�+__+__._.-:-._.;, ......--'-+_. !Ulzr�flclaJ daIJBD .'.....

.
.

.;
. Não tem Blmnenau titutoio de Campeão Calarinense. mas

� rEX.:<,RINHA,
..

A A !RAÇAO ;5'-;0 pouco lmpcrta, porque iodos sabem onde é que resid� a

K� ,
. SeF't.wdo nolIclas p:o�í�dentes força mnxima do fulébcl de Simlu CatalÍna. E si não' otern, é

�� loe Rjo) d? SU.l, a
. eXI�lç,ao do pfJrque. como já disse, B!umenau não pode f' nem necessita de

_�n 1'- ,....... b d ,fumo�o chanrelro ,Texerlll�a, do; favores, pelo con1rmio, sabe auxiliar aos que lhe chegam.'
'i! �"'" ,..,d':. - �a· ao, ás 8,15 hs. - HOJE I selt'cli'nado �atar:nel1se, e, espe-, e, sabe impor-se como cidade ce primeira grandeza, Infelizmente

fi';>.nehot To:ie - O;ck P0weH - Ma:y Mal'Hn em I r:�a cfm� j�VUlgar "�n�n:�,.,ade" tl:'m que e,nCOf�tr�r todo ano um Avai bem apadrinhadt1 (este
LLf"S.i'i> .. '

S'�
"111 '"

a. .... .... ..... 1.!JO.lS. t,:J.do;:,...q..<I.ere.01 L\:n!.ec:.r�) la.no. <I C3rlllha rOi a

.. mt,'-'.·!TI,,,a.. ) cc.,m doze meses d
..
e pre0.;...�ro.,. sem.lI.I�f!..'1:l'ii""��'�..� "�"."!'>�íl1�.�.' .�. IA pmmf!!lS'""'.

. '.b-J
v

!1\�U�� b�i.�m� �iiJ 5 II U I ({H!e�hlQ "'��. oUto» UO p� 0·1 ter os seus cf;:,ck" perclClo ,uma ,gota de energIa na d!""p�Ía de

I barrJga'vdd�, . um campf::onato. ao cüntrailO, ate descansados á sombra oe bons
Ur?a n,omBdia desop.i!�nte .

e enC!'ellc.e�a, repleta de 1--
,_ .. - "

fO..; ! I e polpudos ordenado,; e aS3im ansiosos pela revalidação do
�J.�lE::t{jS J'>Cí}::f��.; �'illmal1�lV�,{;B_!:.,,,,7 Um filme que voee J Schram

.

Icara aa" !contrato; não se to.ma difícil, com. tudo a ,seu favor, ve�cer�j(\ .��illp ...um",7°·�·,ls·Jxt.nm�nellt,: _ ',.,.
.

_..
I gum temoo em luma 0:1 duas partIda:; e ássenhonar.se do htuto... Mas ISSO

. ',",? _ �?g��mt<,_;--, vom�hml:n:'}.Naclu�31 _- !�Jx;. Jornal,j • .'.: não sérá sempre. .. Um dia a "maré ha de secar" e Vamos

0. In. a;:;. UHlrn.Lí.,," novldd.de.s (,8.gl1eq'tl e {1 IJHer-el:)Stl!he com'l �na�fvsnf.adp 1""lta-.o· ver cor""o e' ou'" "l'-c::lre' va'" se arru··mar"!"':m'�t)Í'j "IJ.\foPú'R.iO RRITA.Nlno" . I
e

..
u,,, ,""'.." .....

�,

.

'�' " ... _'" .,_

..... . ' •

,_

';';i"'t'< l "3100"
•

I' ,Lf2'e .' '1· ·2-Cll'O' p"J ,'" -100· 1 50 .
Podemos informar aos nossos 13f'fes esse �la i�ao _esteja mll!ro longe.,' .

, .e> _e/... ,fiI.. -

•.u, çao G, e. r· .

.. '. .
. . O

'

o e "1 " • nua'.2. ....
.

.

.. .... . ..

'

..' leitores, que o eXcelente zaguêl· que e preC1S !ir O esmorEcer, ..·onll 1 sempre na

T&11anhã "'"' DOrViINGO ás 2 horas ·ro Schram, terá que ficar um. mesma,r0:H;. com am(i\.... de�Hcação, lEaldade, fora do gramado, ,e.
:
.•
: I.,' r

..

, '.. ..
. ,

.

• . 10O'ro l1;;:riodo em inatividade. com disCtplma e vOníaGe de vencer, dentro da cancha, pOIS,
I !LL;AM BOYt), o meg�alaveJ ':Hop�ICH?g�C8SB1:dy" e {) feu E' �uel o demonio louro

estai
assim. não sÓ se torna mais facil alcançar o objetivo. almejadoHls�llúmvel COm}1an�81:(.l «C8!1Í'?fDI.!l". no empo(gante e

com o pé direito bastante con· c�mo será tamben� respei.todo o grande publico apre.ci!l�Orf que

m.,, ..�Vlm.
I ntado «Í:"r�we&b

fundi,do, semi.o. que .se r:co!�tra I
afmal de COiÜ2, e. o �al<:r. r�ropulst.::r de t.e,das .�s ,:,t,.;nas.

.

Ilfi Drni��nr. em rigoroso tratamento mcUlCO, Qu,� o certan:e Ora m clado seJa dos lá, di�pUtados e qne
V a.· lUi'iI.�l'U' tendo tirado qu!nta.feira ultimaj no seu nna.

í se veja hasteado no topo d.O mastro o estandade
() «Rl:'l doa Cüw·B')yg,) no seumais empolgànte e 8r- uma Radiografia. da disciplina e do valor in�ol1��stavd de sua força, como recoll1'

8,-�a;jü filme: A;lão! LuhlS! SeDsação!
_._-

! pensa aos trabalhos de tOGa ma dessa grande 'falange de es·

{l programü: .COl:úpIemento Naeiol.ià\ - CompL Americ'illo, " I portistas, ..
e a conH."'. u.r.'; ça.-.. {.).o

j

...
emPC

.... l.g...
8

.. nH�. e. süns.a(�iorlfl.l serie: ··1 I j TELE'CO
"AVENTURAS DOS CADErrES DO AR" , (I Imbiruba, 244·45
Pla�é.'j 2,00 - 1/2 e mil. 1.00 _ Balção 1,00 I :

"

'... ·· ..... · .. _� .. ·"·'Íi'....9,· _._�.,.",.,oj[\ •.•_�--... (} iI!>-.. - ... - .........�_.• �-&._'II>-�_.-•.-.

�rnanhá ,: DOIVFfNGÓ-:-ás ri,30 e 8,15
...

'

S·..

' Com mna franS�3tmm;ã� ti] ��adrodt] Guarani �filhara!
L��ng HCrG6 - PiU Robin8m: - Nicho1?ll.': Bro.f.berB f'il1!. .

.

.
.

.

Nfio faz muito tempO dissemos que o Guarani Futebol
e;i ,FI�� , �. ; t;W1;'Õ:"it-;fíl .� ...•... ·d..

· ··�':t.·,.·<> "
t

A�iviada. e� Poucos. Mir:ut� I
\'lube é um àos n:ais seriüs concorrfntes ao titulo de campeãoe- rn� �.:. �!o� .�� ��e,- p � � . 31l�O Em poucos mmutos a nO«,:R. receIta -

d"sle �no I.::to (l-'VI'�'1 a"s r-.,..··)�I....:,,:;S \r"l(·�t·p, .... QUe I)OI.""5;l-l'e AI' d.... iJllií��.1�",vlâ,ij,ii>�.a .". " � JJ:,,� i!ir�Itl.i Mendaco.....:. começa II circular no sangue, t. ,,_,,. � :1: th ".' �'(d "'" " .... _".' .. ....... • n.a

......

.!l .... .

aliviando �s aceSSilS e os ataqu.es. da a��a lontem p:dest,an(iO com craque do nosso peíJo!. no Quartel Oe-!\. m· "irl''' ('''1',..."",,.,.,, ,.J.q t·'m;}"radpl " Sin""'�'I' n Na ou bronqmte, Em pouco .tempo e possHel I 'd 1:<'.., 'h·l· ... ··'... '-"';,_.--�-_ �-J:: 1-".1 ,_�...r:.tq _ln. .�. t ';_ - "-�. 1"\. ._ J - LU.t� a �- d�rm.ir bem.- -respirando liyre o faci1mellt5'_ nerat OS LsporHstas .. SODie as POsS:tri iuades do ll"Uaranl no

::� ,:� � }il��<qUL�� iiP:e:,\;:::t',
...

�!.a !J.{�va e ful.:nil,lnute pe�.! ���tc�or���'iaor��o��·1UeO.ri(:�(l\?� n;�:lll�i[!� Ijcamp,:crmíO q:\:: o'a !e ink:(l, I.' me::omn teve ensejo _?e dí�cl::uar
,,.,<ih"'l,I<, Lem!. K·;r.nt:', u e"tre.a cor de éOalll.! -- MU&l-' que obst1'úe .as '·ms. resjJlra,onas. Iflll1!illi� Que o Ouoram p,n:ie. ti c:,)<;,Cgull' Q cetro de carnpeao, pürem.. ,l,·'''nt;, p I';"n'·cl" ")"1' J ";1,,,· qu "l�e u .... e10 1 I ti sua eUCI'glEt. arrumando sua saUlle. a..

" '-'.'
-

I d" _

•

t). UI'!, '." !< • .u,"-ln ... t< """e u.. '.' IJ, zendo·o sentir·sc prematul'umente velho. {stc Sê él dlft:an ieCíliCd ti:!!::;; se a!gumn mo l�lcaçao no quadroNO Prr 'l""�l!J)fl'
-

A' IN .jtc>· rw"'nl N-,ctoo"l R Mendcw. tem tido tanto êxito que se ole,

j N
.. - .

!
' .... , ,,. 'to;, '" : ' -. '.',v,'_", i.uF'· • I,. �. -. í rece com a garantia de dar ao paciente a sua opll,mC'. o tal1e :i \"''''e::;(o l:t'.'ena ::er eonstHUldo porK,Q. Jum, I -' BAI'ALíi.'\ O:: ;-.\TALINGRADO e i �espiral;ão.li\'le e ft:cil rapidamente e CQ1U' Curí' B'ite, e R"ài' R'!"h� fdo..·y (. Kf-1er' Lucio Amorim Sa-'''''''''''' 1.",-" ... �, \f,. ,li '. , 'h· 'pleto aUYlO do sofrImento da.asma elllpou'j .•.

' "', � ' •..
_•.

:. ",ú" -, • _)
1. "ill"· .. ,18 ü� , ,1ft;. ,dei:1en O). ! cos dias. Peça Msncklcg, hOle mesmo',em . <J:Ulm. LHZH2. n�·nelCi e Zezmho.

P'a'éa 3(10 1/·'2··· ··'1 "'f'e .. qunlqllcl' farmácia, A Iwasa �al'entia e II IL. '.... . .. _

0'-I. '_ ,". ..,,' e Im., ?-,�u I l'uu' muior proteção,
.

�(\
" Acha ele. que co;n essa constltmçao, �,j o Uaral1l nao

Ba1çao ,2,00. -}? e, 1.,�H ,!,DO , I eH .�.�.�.. A.· Ae".blI. com 11 conseguir o .fit:l!ü de camp�ãO. ab.le.rá, pdG menos, um posto
Â NOlk. Phnea, Numert.du 4,00 ! "'�M_. 'V G Q$mR. . homo:-:o, POIS Jogad{)res nao lhe fã1tam.

�.·.·i···�

�f
'

E.

-

, TI
Direção de I.V EL,A SI O VIEIRA

�Ifredi riho
brado
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Aproveitelu as DOIDEIRAS das Casas Pernambucanas
30 s de Preços Malucos - fazendas quasl defiraçal
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E r�·y.����� Colégio Sagrada famllia
".. Blumenau,28 de �: CIDIDE Soclal:1 A data de õntem foi das mais téo do Colegío, missa campal,'

..

:-::".t.,� .'
:.,::,;: •.,:.!,.... :.•••:;

expressivas para Blumenau, pois assistida por autoi.idades Iocaiss
Anlversanos assinalou o transcurso do 500 pais dQ'S escolares;. professores

A efeméride de amanhã f:l,U!bversarío' de Iundaçãn ,do já te alunos, bem: assim como por
assinala o transcurso demais tradãcíonal Colégio Sagrada F�.. nUll1:eíOSDS populares.

.,

um. aniversário natalício do miJia, modelar educandái lo

que,
»:« 1.9,30, COll),O pa_rte fLuar (�?

sr. Dr. Alfredo Hoess, diretor durant.::.; seus longus
..

ano� de l.)l.O.grama (��m-emor.at!vo, �."���I�do Hospital Santa lzabel, des eXilsi'!enckl vem conníbuinoo pu. zou .. iSe sessao solena 110 "ale,O',
ta praça. derosamente para,a formação elo estaheled!IT1::;l1tD, a; qual r-e;j.

Bastante conhecido em lo- mora! e intelectual da [uventude vestju-se de gra�lde brtü,,;. ._

da esta região tanto pelas blumenauense. Agradecendo as dedicadas ir ...
. 1" • -

suas qualidades de cirurgião Di:r4;;ido por um grüpo (N� at� mãs a convjte .qu:e 110S orngi-
como pelos seus dotes morais negadas religíosas, cuja dedícr., rum para assistir essas cerrmo ...

a c�dade sem luz e sem teleíor,e, e espirituais, o itustre naia- ç&iO! â nobre tarefa do ensina já nías, expressamo:,lhes nossas COI!,
causando pesados prejt'izos., lieiasu» conta com um vasto vem se tomando proverbial, o gratulaçõ'cs pelo exlto das m3S..t

�� ....�;�'::'.•':�.�;r:::-.��.-':;-:����� circulo de admiradores, que Colegío Sagrada Família desde mas, bem assim Ü(}Jl1,G nOSSOS VO!

lhe traâueirão amanhã, pela cedo: conquistou a simpatia. e CQ�l tos de íelícldades no futuro de::;:.;
passagem da grata data, a fiança de nossa gente, que se empenho de suas tlobilitanbes til!

estima e apreço em que é sente orgulhosa de possuir um ieías.
tido, oom tnequiuocas mani. estabelecimento de ensino dev�", .-.-.-.-+-:6-�.iEe�-�--,.
testações dr! simpatia e ami- demente aparelhado, para o rim

LU·II C�rlos Prestesztuie, ás quais. da melhor que se destina. Justüíca-se assim li 15
bôa vpntade nos associamo� If.. jubilla com que fol comemora- R!�o, 27 (Prese Parga) - Rc ..
unteoipando nossos cttmpn.! do ôntem o cíncotntenarío de vetou-se aqui que nos uHimos
mentes, com votos de dura- "I' fundação <.!:,i) Colegío. dias d sr. 'Luiz Carlos Prestes
douras venturas.

,

, .

Celebrando a data, realizou- vem se encontrando com altas

I
. --� � . se, ás 8 horas da manhã, no pa- Iíguras da Oposição.

O. FzzerJJ�. ln anospont�m: .-+-.,,-,,��-.+,-_,,-.-�-,. O .-+-",-.-�-�-,��.-.-�
sr. ioacur ereira de

.

Olive�a;rta. Helga [(ach, fi Banco" Popular e agricoía do
lha do sr. Rodolfo Koch. V I d II"

III

- A sra. Joanna Oliveira. a e o 31al
- o sr, Ouri Jacobs, resi

dente em Brusque.
Aníve-saríam.se hoje ;

O sr. Robert:o Bater, De acordo .poro D disposto nos estatutos, ficam
,- O sr, Feüx Salgado. convocados 015 senhores associados da Sociedade de Coo;,
.� As srtas. Gisela e Rita

pera.Uva d.e Crédito de Responsabilidade Limitada "Ba,n�Koch. ,

_. O sr. Viüal d,e Azevedo. c') Popular e Agrícola do Vale do Itajaí" pai.·a a àsserr.-
._ O mell!rnO Max Hackla:ul,-i bleia Geral Extraordinárià que, havendo numero legal,

dler. terá lugar, em prib)'sil'a convocação, ás 10 horas do d'ia
Amanhã: 1 � de maio do corrente ano, nu .l:!:dificio do 'l'eatro
Q sr. ;\1Ji_illy Paw1o:wski, coi; Carlos Gomes. à Rua 15 de No"embro, nésta cidade.

merdanÍ'c nesta praca. N' A b'i ,. ..' ..

t f',. I essa S8em ma oe.rão trata.aos os aS8un tos cona ao �eB
-� O sr.. Pecho Ohv.eLra.. . .

1
'

- O sr. Alfredo Metzner, d� da segUinte ORDEM DO DIA: .

Gaspar.
.

l' - Dissolucão da Sociedade;
�. A sra. D. Maria Bornhop. 2' Nomea�ão dos hqúidantes

.
.*-** í3hü:nenau. 24 de abril de 1945

NaSCimentos OSWALDO MOELLMANN

de Ibril de 1945

Incendio
'

nlim e
pavoro'so sinistr.o em Irês

de ga.solina
Corações, Minas

neíra, provocado por íaíscas nos

vagões carregados de gasolina.
O v;ÍlOlentÍsúmo sinistro deixou

RitO, 27 (S .. E.) - pavbroso si,
nÍlstlO ocorreu em Minas, na mu

nkipio de Tres Corações, com o

trem: de. cargas da Viaç[o Mi'�

6anco Popular e Agr icola do Vale de l1ajai
Deposito á dtsposição
Deposito Popular
C/Cts. com avíso de 30 dlaa

;' " I' 'I 60 dias
Idem Iii 'H gi> dias
Id0ID Idem !tiO diss

C/ets. Prazo Fb'Íll 6 mêses
Idem icem 12 :i)

2 0/0
fi Dio
4 O/o
5 O/O

fi i{2 0;0
6 O/O

512 O/O
I') O/O

1 a, Convocação
.ri ércio

Serão criados os bancos' Central e

Rural.
S. Paulo, (S. E.) - O sr. Mar estabelecimentos i{)ongeueres, ati�

ques cos R1eis, presidênie (�D Ean vida.de esse que Jestá sendo cxer-:
co do Brasil, qoo se encontra cida pela Superintendencia da
lllêsta ca.p�talf dedarou que vàQ ]\(Ip,é;da >e d.O Cré.dit'O. Por sua

s'er c11iau'Üs, em brev'e, os Bancos vez, o Bianco Rural representará
Centraloe Rural. O Banco Ctn" ü ap�rfle>i!ço:amen�o da Carteira

trai. serial. assim, ü org:'Ir:ismOi de Créooto Agrlcola e Industria
-aul>orizado a fiscalizar os demais dO' Banco. dQ Bras!ÍlL,

,,-,,�.+�,+""';'+-.-+:'_";"+-"� •.. :.-+-+""_+-+-+.-+-+-.-. O

Exl,'3'·0· ,

Prado do Rio, L� Menor
e RapsodIa.

EL· encontra-se a vanda nas
Farmacias e Drogarias

�,�.!t.��--§.�� ........��..._�.�-�: ".-._-.+'-" "-�=:'t.-,"-�-.• Diretor-Presidente

EncOflf:Ia�se nesta cidade o sr.

\TergiUo F.ont,eneHe, Chefe de

Vendas da :impqrtante e Goncei�
tuada firma: Moveis (h� Aço.
«Fiel·) Ltda'l (pro séde em: -:_!ião
Paulo.
Os pvodutos da referida orga�

'l1rzáÇ�!Of·· já pelO acabamento e

segurança que orereceni, já pela
sua tndispensabllidad·e ás insta

lações de 111,odernos escritórios,
sãto largamente conheaidos '811)

Wd() o pa:1s, includve em nossO

Estadp, -oncIe' têm tido grande

oveis de ilço
aceitaçto. A distribuiçã:o dos pro
dutos «Fie!» em Santa Catarina e

Paraná está a carg� da conheüi."1
da firma J'Üü;o Prosdocimo & Fi"!
lhos, com Hlial nesta praça.
Ao, Sr. Virgil�o FO'l1tel1'elle, que

est'eve �nr vlsita a esta !'edaç[;o,
expressamos n.ossos votos de. f·E.�
Hz e PI!Oveüpsa estadia em, Blu"1
J;nenau.
.-,+"-"'-+==+'--,.-+-+,-,+=+

N{} bar. e no. tal)
KNOT.

não deve falta!!

"Fiei"
Co,l1l! o nasQj_n�ento de um; 1'0 ..

busto garp�i;nI�o, dia 25, ach.a�l
se em; festas <) venturoso lal�
do: sr. Dr. AnbomiíO Vitorino
d'Av:ula, ilustre �ngenheiro aqui
I!esídente e ,de sua eXUla. esposa
D. Eun:]ce Avila.

1 a. Convocação

Achal·se ·em; festas com () nasciJ..
me:ntQi d'e um !indo menino o lar
do. .sr. 'Angeli Cont'e e D. Irene
CO!nN�.

De acordo com o disposto nos eH�atutosJ ficam
convocados os senhores associados dR, Soeiedade Cooperati
va de Crédito de Responsabilidade Limitada" "Banco
Popular e Agricola do Vale do Itajai", para a Assem.
bléia Geral Ol"dinária que, havendo numero legal tel'i
lugar, em pl'íiueira convocação, ás 14 horas do dia 12
de maio do corrente ano, nos salões do 'featro Carlos
Gomes, 11 Rua 15 de novembro, nésta cidade. Né8sa
Assembléia serão tratados os assuntos constantes da

seguinte ORDEM DO DIA:
l' - Prestação de contas da Diretoria
2' � Aprovação dos balanços e dos demais atos de

sua gestã,o .

Blumenau, 24 de abril de 1945.
OSWALDO MOELLMANN

Dil'etDr-Presidente

Um: ti!llt€r,essante menino vciu
enr�quecer dia 25 o feliz lar do
casal Rodolfo Hahn�Rosa Hahn.

**Jti

Viajantes
EsteV'e ontenli ;ent npssa ddade

.o sr. Dr. Francisco Gottardi, dis..
1'i11to! causidic,o residente em Rio
do Sul e Hgura muiw relaciona..
da naquela SO,ciedade.

PAR.A FERIDAS;
E C Z E MAS,
INfLAM/\ÇOES,
COCEIRAS,

FRIEIRAStl·
ESPINHAS, ETC.!
\!:::;;;;==-=�

o sabão

"VIRGElVl ESPECIALIDADÉ"
elA. WfTZEL INDUSTRIAL JOINVILLf (Mal'CJi Registrada)

oonserva O . tecido da roupa pnrquB lava facilmente e com rapidez
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