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�� Os generais brasileiros leriam se reunido deliberalulo assegurar elei",

§. VIrfnd.� 8 a leaIEa" I (}' I
mula Ma!l!lwtl ções livres e honestas e a posse de candidato escolhido - Nada de gol ..

u& ft retiram qUBuda 1 o $ g h S "!f I"''' iii" I d .. II ..

o ;i�;r�:I:d�ti6 ,i.
:�:Btral é�$ S5:: pes e manouras - 8usaCIOllab n8dc�a arlVlhgau3 por usn Jlrna� eaneea
avulso Cr$ 0,30 RIO, 22 (S. E.) - O Jornal

I Em. reunião realizada no dia fiadoras. perante a Nação da

o �!f' �
-

t d _
M'

� "Diretrizes", desta CapH81, em 29 de junho, na resídencía de realização em plena liberdade do

��....- _',,,=-__

tf�
....

U
.......G..,.,.., 0A� aS�!lpaçõés do VtUa do It1fdcd seu numero do dia 14 do cor- um dcs generais mais em evi- pleito e nada farão que impeça,

. BLUMBMAU - Quarta-feira, bis de Julho _ Dr. Achillas Salsmi Diretor Respcnsavel _ Anu XXI- H_ 19[& rente, publicou a seguinte no dencía no momento e figura da altere ou perturbe a marcha do
- ....._

. ...

...........
.

_ .............."�......_.,,.,',.""'...__ ticia: mais alta responsabilidade nos proces:;o eleitoral para esse fim,
acontecimentos que se vêem ial como está sendo encaminha
registrando no Brasil nos ulliu do, isto é, de perfeito acordo
mos quinze anos, os generaís com o que estabeleceu o Co::1igo
brasileiros acordaram unaníme- i Eleitoral, decretado pelo governo;

menf� fixar o ponto de vi�:a � 2) P. manutenção das duas
das f rça_s armad,a;s em re!,:9ao, candidaturas já apresentadas. d?ao problema POI!t'fo brasil ... Iro.! general Gaspar Dutra e do bri

E",sse. pont? de, vista resume os
j gadeíro Eduardo Gomes, o que

s_gull1fe� �tells..
.

; não impede a apresentação de
1) Eleições hv�es e hOl1es�as outras, desde que isso não im

par�. a� presidencia da Republicá parle em golpe ou manobra
� Plir)étment? �a data marcada, para afastar aquelas a qualquer
�sto e, a dOIS de dezef!lbro: As pretexto ou impedir, por meios
rorças armadas consideram-se violentos ou fraudulentos, que

as correntes que lhes deram seu

apoio as sufraguem livremente
nas urnas;
3) As forças armadas não se

opõem a que o Sr. Getulio Vara
gas se apresente candidato, des
de que se desincompatibilise
para isso no prazo da lei e se

disponha a concorrer em igual
dade de condições com os de'
mais candidatos"
Nó dia seguinte, "O Globo",

procurou ouvir o Oa]. Góes
Após terem tomado posse de Monteiro. a quem se atribuía a

seus cargos Os medico .espeoia- reunião de generais que resul-

Río, 22 (S:IiJ.)- Entre as se divulga, �E8S� m�8f!gem do, jà rio leito de morte, listas nomeados pelo governo tara na declaração acima. Com

mensagell,s 'env.. iadaaao Brí- diz o seguinte: , a'
,

'

Ti',
•

'd'
do Estado, o nosso belo Cen- sua habitual solicitude, o antigo

dei E·d
.

uzaa. - .s; O't a pTOVZ· encta tro de Sande já se encontra Chefe do Estado Maior do
: ga erro

.

uardo GoiU8'S, de - "Ouvi o· Seu. discurso que nos deu nesta hora em pleno Iuncíonamento. Exercito declarou ignorar abso-
congratulações pela oração e me orgulhei mais da mi- Eduardo Gomes, de cujas A maioria das seções está lutamente o falo, do qual só
do

.

Pa?aembú, .' destaca-se nha Pátria, Tinha razão o (moças 'morais precieamos. atendendo a t?do os. s�rviços tivera conhecimento pela leitura

Uma do sr. Periclcs da SUa Bispo ele Lins. D. Henrique Salba. V.S. dessa refereneia sob _3 escla�eCl.da dlreçao. do GAL. GÓES MONTEIRO I do jornal que o inserira.

Va Pereira, médico na ci- Oesar Fernandes Mourão, ao seu nome, proferida pe- �e�u;oo ��llItans�� Dr. Cfo�o fi·· Il!lt· I Idade
.

de Lins �ü qu e
.

agoTa
.

meo cliente. e. amzgo, quan- Ia boca de l�m dos mais f��n�. T�v��:S,Iji. !P:;Cy Bor�; I . e I r. s: n S· ,

..

_"

DI
santos .• bispos brasileiros". e Dr. AffOnso Balsiní atendem I

.

III U, ...

". nas suas respectivas éspe�ialida. Sob a epigrafe acima anunoíamos dias atraz que tne

. .... .

. Molh··o· V. I 6" I
dés a todos os 9ue, privados funcionar anexo á redação des e "jornal um posto de fila'

._, �e recul'�o, neces itam de auxr críção eleitoral, sob a direção de pessoa autorizada.
lios m�dlcas. POf, o�tro lado A este respeito, cumpre-nos anunciar vgüra que o re-

Igualou melhor que o
o se�vlço. de vacmaça� contra ferido posto já 6e acha em funcionamento, atendendo os

a vanola Ja
_

atendeu ate agora interessados durante as horas uieis .do di�.
similar extrangeiro cerca de 2,000 pessoas. Convem reoordar aqui que tedas as pesaoas com mais

de 18 anos, homens e mulheres que trabalhem para prover
sua subsis!encia, que não tenham feito o alistamento ex

Dficio, por intermedio dos Institutos, deverão fazer a refe
rida iüscricão no Juízo Eleitoral local ou no posto quõ ora

inauguramósJ sob pena de muHa.
.

Em outro local desta edição publicllIDoa o AR1'IGO 15
DO DECRETO-LEi ELEITORAL, reterente aos documentos

com um dos quais com que se pode requerer a inscrição

uçstões .. que·· .. esfaria sen�o �iscuti�as e
TDA

e

:_.i . ,:,. Problemática a. enitada da URSS na··guerra conlra o Japão
LO:�DRES; p2 (s.�,)-_ Qua,�ro· grandes;pre,blema,e devem ma declaração de guerra da União Sovíetlca ao Japão, em

estar S?Ildo l"{;solvido� pelos "I'res Grandes na Oenteren- consequenoís das negocleções de Postdan. Acreditam, en
ele. d�d?o�tdan: -- l")_O papel .da Russía na guerra contra tretanio, que dali possa resultar o estabeleetmento de ba
o JfJ,pap; 2 )-A,s relBçoesdos .sovtets para com .e China; 3') ses em íerrítorío sovíetíeo para fi. guerra. contra o Japão.

.: -O _co�tl'(lle <los Dardanelos; 4')- A retirada das tropas da Do resultado dessas deliberações talvez dependa o futuro

,.PerSl08':: _

r.
. ,.. ,... •.

.

das operações de Emprestimo e Arrendamento para a União
�, Clrcups polítlcos ,deBta Capital não acreditam nu, Sovlettea. .

,
'.

foi :,> . 'a,:' . Pro,·· -deRcia . Divina' que nos·
Ed do Gomes

enviou lá se encontra em

,

funcionamento o novo

Cenlro de Saude
Conceito el,Dilido pelo Bispo de Uns. em seu leito de morte

Chegou a. hora de todos. verificarmos os elemen
tos com qu� có�ta�os para a bat�lha, em que mais
uma vez saIrá vItorIOSO o abnegado espirito de peno
samento dos habltantes do Vale do Hajaí.

.

. .' �em de l�ve nos sombreia li duvida de que,
aSSim como fOI ontem, corri. muito írmis razões o será
a dois de dezeü1Ql'O, .qmmdo depositaremos nas urnas

o . nosso voto, como· expressão bastante do nosso
VERID1CTUM dos homens e das cousas que nesses

quinze anos nos fízerám jC!guetes desamparados frente
á: nacionalidade.

Para todas as afrontas chegou o momento de
redenção uos inocentes. Pois, bem, temos. agora .. a

nossa aportunida1e. (J dia. do voto que ninguem
pO�E:'rá prorrogl1r a não ser que se extingam os pún
CiplOS democratwus histories de nossa Patria!

Para está inconfundível demonstração de ueidade
cívica em que embflteremos, ,vamos cuidar com quem
cQutamos. Cada um de nós olhe se sereno, verifican
do si está em conq.içôes para a luta das urnas e,
isso· feito! o mesmo ao lado com todos elementos
ainda disponiveis.·

.

.
..

. Homens e mulheres, maiores de 18 anos, saben�
!lu ler e escrever, são aliados para �a batalha eleito,
ral do Vale dQ�ItajaL Que nenhum deles falte para maior
significação da .nossa detérnfoúção· que derrotará 08·
�tgjzes de nOSSas conciencias.

. .. p_ara começar, vamos ao balanço SILENCIOSO
daqueles com quem oantamos. Si não forem ainda
eleitores pelos Institutos ou departamento oHciais�ou

aut_on�mos. ;el'ão 9�e f�lzer se eleitores, requerendo
u titUlO por mtemer.ho dos postos eleitorais ou direta

ment? DOS Juizos das .COm!iI'cas. Não po·teremos des
perdiçar nenhum eleitor possivel. Quando mais elei
tores tivermos; mais fragol'osa "erá'ti derrota· doa
nossos. adversarios de todo os tempos.

Chegou, afirwl, c!elHãjs de 10 aU,lJs () momento do
preparo para a pugcta daB urnus; ... Cada um tome
sentido ui? que terfi que" fazer para que- ne. hora "h"
mio .falte, a�tS s,e,os, propriOS bric8, nem á cOllsagrada
tradIção_de:umaa<46 G ,yo12tade das .popúlações do
Vale de Ita�.!:I,.i.

.

·NOSftUilolabs.oluta?1�nte
..

ino.fensiv'O.. para.. ........ .. .

..... pele, EfiCIente cpl'oteção contra

... Wetz····el .'PICAI?At; D1J.1 MOSQUITQ$ fi

.

". .' outros Insetos.

Falir. C. IHTWEILER
Roa 1 de Seetmbro. 100 • ex. 56

BLUMENAU
.>

I ';
No bar e no lar

" KNOT. ' '

não deve faltar

MUDAS
Ft'U�as e Úm�tais
B:&�. ea� .�lustradQ

LoEOPOhllQ iEIDEU
êeru'Dâ

Enforcados
feFort Leaventorth, l{ans8s,

EE' UU. , 24 ( A' P.) - Dois
•

• 'lO prisioneiros de gUt"rra ale,

Dr III Iflonso BalslDI ID.ães-RudoU Straud e Erich
.,

Gau8s-foram executados na
Comunica a, seus clientes que forca pelo assassinato, come·

já reasumiu sua clii:1ica de Cri- tido dia 5 de abril de 1944,
anças e Doenças da Pele, em de Horsth Guenther, que alles
s�� novo, consultorio no' Edi' liquidarão 8ôb a acusação
t1C10 PeIter. �onde dóravanie,J de ser "um traidor á bandei
dará c.o.n.sultal:;pela .manhã daSj1ra

de sua Patria."
10 horas em diante e á tarde
a partir das 14,30 horas, diaria-
mente. 1.NUNCIEM NESTE DIARIO

e e
1 Locomovel "Lingerwood" rerormado 24 H.P.E
1 Locomovei I<Lingerwood" reformado 36 H.P.E, com

com movimento separndo,
Motores Trifasico'3 "IEB"

.

Canos Galvanizados 314 polegada.
Tubos Conduíts.
Cobre Laminado em Bobinas.

KoHke & eia. Uda.
Rua João Pessoa n' 126 (Velha)GCaixa Postai, 151 - BJumenau

1610-4

Prefiram a Farinha Fabricada
pelo MOINHO JOIHVILLE

Cpuzei roIndenlilicados os larapios
da Base Aérea doSubtraiam gasolina

.... Galeão para venderem 'ao "cambio negro"
Rio 24 (S.E.)· - Foram identificados pelas autoridades

militares os autores dos desvios de gaselina verHiuados na

Base Aérea do Galeão e no Serviço Central de Transportes do
Exército.. .

I .. O combus.tiVe! E!ta desviado desses estabelecimento para
ser vendido no "cambio negro"..

.

I Acham-se· implicados no desvio da Base do Galeão. os
I motoristas Floriano 'Escobar, Waldir da Silveira Dias e Euclides

I de Oliveira assim como o comerciante portugues Benjamin
Afon�o. todos rf!colhidos presos naquela Base; no d. S 'lia ocor'

rido no S.C.T.E. o servente Joaquim Batis!at soldados Luiz
Pereira dá Silva, Manuel Artur Campelo Lemos, JoãO José
Quitome e Euclides Tosta, alem do;; civis João dos Santos
Spbrinho, comerciante Manuel Vead·o. motorista civil e NIaria
Isabel de Jesus Teixeira proprietaria de carros de praças,

Os processos iOl am remetidos li 3 a Auditoria do Exer . o Rei George Visita As Tropa's Britanicas Na Holanda - Os
habitantes de uma pequena aldeia holandesa saudam oHei, B.N,S

GrandeVenda Semestral na Casa Jóia,
qurante o mês de JULHO,

Grande liquidação de calçados por preços,
niJnca vi�tos, Aproveitem, . esta oportunidade.Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



I
Caixa Postal. 110
End. Tel. DIOGO

�__o_........:' Casa Barra do Rio
Com urgencta uma empre
da domestica. Informações
; Alfaiataria Kellermanu c

Rua 15;'de Novembro, 681
,

.

3VI

Comunicamos aos nossos segurados e ao comercio

II em �eral, que acabamos �e mudar nOS80 escritório, co
{mercíal 1:1 rua 4 de fevereiro n' 5 -1', onde, C0210 AG

__........ ......__......
I gente Geral da Cia. 'Naci�n&lJe·'Segllrcís Ipíranga, con-

E L E T R E C 1ST A
I tinuamos a, atender nossa distinta freguesia,

Procura-se um, competente '.
'

.; Neitzel & eia: ,
1555-3

im enrolamento de motores e .. �_:+.����.;A ':,'::',:�._;_.-�_:_"o�-.�4i-,�--�-�-�......,...,....�jl

:r:�o:�fo����e���et�rr���f�r�a 1__-_'
'

;;.i,�':-','. {;,_,- ,�" ...
.

'inOrdenado mensal Cr$ t .000,00
mpreza de Terras [ensen S. A,
[tuporanga - (Ex-Salto Grande)

1626-6

�Sedas, Linho:;, Casemiras,.�.

I
Riscadas, BrinS., sapato.s., ·.1:.'.Camisas, Pijamas, Capas,

Meia.s. etc.Faço saber que, perante o sr,

�
•

,IOficial do Registro Civil da
.

Ghapáos RamBllZOni, Gnry B'Helsa.
. ..

'

,Séde da Oomarca de Ibírama, .
.

- .

lhabilitam.se para' casar: An·
I LUM!!:uIIU R·· 5.r aI la 505 f 1107

; tonío Pedro Bertulíno e Elybia B.
.

"fUi.";_ ua 1 ue nOvemufo, .
• oDe:

,

1 da Oonceição. Ele, natural -_.

I deste Estado, nascido aos 3

j de maio de 1922, operarío, �.......... li .��_�
-: solteiro, domiciliado e resi· li!
'dente nésta cidade. filho 'le- T Aos Senhores Proprie- J
gitimo de Pedro BerluHuo e rtl tarÍos de RADIOS TI N D U S T R I A.

B L U M E. NAU _ Caixa Postal, 98 25vl de sua mulher Ana pedroso
..+ A inst.a.lação .

de uma �i'Vende·se uma bem lilparelhada. Bertulino Ela .natural deste.
.

• , Ou Q

I"':'
ANTENA Gil.LLI, ..""'.:lelhores informações á Rua 15 iai:!__IIlIIi!!!IIiI!!lllll!lIill'llll__!lIIII!IIl!!liIIIIIIII!I!I!I!iIl_!I!!!iIl!I! I!I!I!liIlIl\!l&!IllI

·, Estado, nasoida aos 15 de ...
"'"

e Novembro no 7'f!B. 1630-6 junho de 1922, domestica, sol· , reprezenta as seguintes J
Iilllllll!!i!lIliIII_II!!IJ!IiIIlI__iiiIIDl!!lllllmI!ii!II!iI!im!llPJDl!m!ii__aIlIil!II!ilII_rmi'i_B!. teira, domiciHar!a e resIdente , vantagens ),

em Ibirama, filha legitima de • facilidade. de instalação. TArgenes Mario da Concelção·� Economia Segurança �
e de sua mulher Tertulin8 e melhor recepção. �da Coata.

..

i lilformacões com o sr. José �i'
Aí).restmtlfram 03 dl:cument�1 e::d- ; � Salliani :.

gidos pelo artigo 180 dOi 'C<ld[gO Rna São Paulo. 9 l
Civil sob n. 1. 2, e4. Si alguem I J Blnwella1l •

tiver conhecimento de existi:c aI.. .;_:'i--fj-��.-1l-�'_'_"_�

Ignm Impedimento legal, acuse o

I
Vdfâ os fins de Ilfrelt11J.. �IÇ'parà Oft""I'na RADIO f·UHlIE rconstaI) e cheg:aD aill wnbeciJ11ln- &li H 1\
to de todos, lavr�o_\presente 'p.à..
ra �r afixada �. logar do Atende todos os serviços de

oostnm� • publicado. �la imi-
.

Radios receptores
prensa. r ' i .l�
Blumenau, 23 de julho de 1945

NltO:rl!nlQ· 'Iha.
Oficial do ffegfstNi. CMl. l

���-.-����-�-�-���

Cebola!
Casa 25

I
R E :I,U::':: , A IAluga-se uma casa nova, com I!IIIii III'IllIlI_mlll

�arage, escritório, instalações
sanitárias, 3 dormitórios, grande
lerreno etc., á Rua Baía, defronte
ao ultimo ponto de Onibus, em

[toupava-Seea. Livre de enchentes
Aluguel mensal Cr$ 500,00.
Interessados queiram dirigir.se

ao proprietario
, Henrique Jensen

Ituporanga (Ex-Salto Grande)
Fone no 3·

1627"':'6
��-����-�-�=�-..-.

Precisa-se

AO COMÉRCIO
Precisa deprodutos agrícolas,
mo milho. farinha. feijão etc.
Está interessado em uma tran

ção comercial em ltuporanga
x-Salto Grande).

Dirilà-se á
npreza de Terras Iensen S. A.

Negócio
tuporanga (Ex-Salto Grande)

Fone n° 3
1625- 8

Procura-se

'"---,-,-

PROCURA,SE um Torneiro
lecaníco na Oficina Stelnhoft,
undos da Cuníeítaríe Socher.

1589-5
lfó,,'*

Vende ..se

BICICLETA
Vende se uma, marca "NORD·
'iARK", em estado de nOvO,
A· tratar com Harry Jensen.

Ituporanga
1628-3

Vende'se diversos terrenos
10m casas e comados dentro
lo perimetro da cidade; Uma
�hacara com casa de mora

lia, com galpão para gara�
:e, mais uma casa para o

lmpregado, com clima muito
laudava!. Informações com
)tto WilIe. 1622-8

***

Telefone 220

Rua Blumenau.s/n

Secos e Molhados.
Sucessora de João Santos

ITAJAí STA. CA.TARINA
1624-3

e
1 Eixo de Transmissão de 90 mim de espessura e 4,75

metros de cumprimento. artigo alemão, com mancais.
Informações com OTTO WILLE, Telefone 1099 - Blumenau.

1623-6
+.�-.-. .-:.-.�-.""". o •._;_�-.+:_..'"""'�-::�-�-.4'-�="'Ji

Ao C m cio

Cia. de Terras Norte do Paraná
A Maior Empresa

"

Colonizadora da America do Sul

De passagem nas zonas Blumenau e Rio do Sul,
o Agente autorizado, snr, João li'erral'i, efetuou ven

das de Datas, Ohacaras e Lotes por mais ou menos
1 milhão de cruzeiros, provando esta o valor das
terras da COMPANHfA por ele, representada.

Para obter informações mais detalhadas, dirigir 136, por
carta ou pessoalmente ao sr. JoãO Ferrari - GRANDE
HOTEL, em LONDRINA, ou ao sr. OTTO WILLE,

, A Sifilis Hereditaria
Os filhos dos sifilitcos têm uma debil consti

tuiÇão e apresentam pouca resistencia a todas as

afecções. O Mal Hereditario, corroendo silenciosa
mente o organismo, lhes destina uma vid:t curta em

duração, porém longa no sofrimento

valioso auxiliar no tratamento da Sifilis é o depura'
tivo indicado para revigorar e vitalizar as' reservas
defensivas das crianças debeis, fracas e raquiticas. O
meio mais segUro de combate capaz de influir de
um moda decisivo, é as Mães extrémosas darem o

"OALENOGAL" a seus filhos.

(No, 34 EO)

��HI!!;�.D�'W�..tillí.«>�f!l o Q) ..�+!II•.:..ID!Il•.IIl._.JlIi��J!!:§�e

I Expo dora da Mad8�a8 S. A. �I�.

Stock permanenfe de:
Madeiras de construção em ge· .

ral, Forros, Soalhos, Molduras Ietc. í
Telefone 1337

. =
B L U M E ti A li.. Santa Catarina Ci

•§�.,..�o.�.So\i)\!F�l!r���16"'..�\1>�2

G. MI ANDA
Expedições ... Despachos

Agentes dos iátes: ..

·jSUMARE'��

.com viagens regulares entre Itajaí - Santos

Caixa postal 36 - Enet. l'elegr. ·'Guido"
ITAJAI' - Rua Pedro Ferreir� nOIl• 68/72.I

CAf r CO
Sernpre foi e continua a ser

I eIhor

, : N::�!fl::r·· Cline usch
�_�-:+:"""....c..�.....��_�_�..,_. HOJE _ 4a.-feira Dia 25j ás 8,15hs.Edital '

Jim Bradlea � LiLa Ádams e Don "Red" Barry 6Ill
Fáço gaben que prefJé.nde� CII·

"J
,c

t-
III.'

Oculto"aar-�e: B�ltazar .. Reicbert ...�.
. OS ICelra

.

... ... ..Mana Relehert. Rl�. natural
O. t f t smagorteo e sensaeionaHiliue da Republlca Ação

deste E�tado. nascido 80S 6 L�!OROa:'a�ce: Comedia: Misteríos:
..

..... .....
de J�nelro d� .1915, lavrador h pi Nacional _ Universal Jornal e I) .desenhc
solteiro domiellíado e rest- Acompan li com .

à t 't· -,:3 ·d· ·f· 'Ih 1 "Posto Avançado". .

,.ep e nes a ema a,
.

I o e-
PI tê 200 _ 1/2.e mil. 1,00 • Balção 1.00

gtumo de Alberto RelChel't e a ea ,

de sua .mulher SoüaRelchert. Amanha- _ 5·a -feíra Dia 26 ás 815 hs.
Ela, natural deste Estado, ",' ,

dnascida aos 7 de junho de BasH Rat.hboue •.Nlgel Bruce e Gale Sondergaal em

19.2�i_dO.mesttca, solteira, do- "She.. r·lo·ck H·olme.s e·· amíctlíada Ia residente nesta .

.". ..

ci?ade, mh� le.gitima de Do·

Y·u·lhe·r I·raoba"msngos RelChert e de sua

mulher Emma Relchert,
U I' ta1 d . emoções ..

fortes e intensas. Misterios,' Ação .

'A r€se!f:itaram 03 documentos m po reia e
tI.�. ': ..

.

e emoção apresentados de um forma original e ce IVcSnte.
�xJgrudo. I?'elo arügo 180 do Co..

No Programa: _ Compl. Nacional- Paramount Jornal.digo CIVIL.sob n.. 1" 2, � 4.
Platéa 200. 1/2 e mil. 100 - Balção 1,00

Si alguém tlven oonnedmento de '.'

existir algum Impedímento legal,
IIm --------------.acuse o para os fins de direito,

..

. .

. I;he�!n�n�:\:d���garI:v�oo; C.. ·A··.·.

.

.

-. IY·. ,A··'L·
'

.

p,rceSle'nte para ser afixado no lo..

gar do costume e publícado pe..
Ia

.

inlflrre'lisa_ .

Blumenau, 21 de Julho de 1945
Vi'Ctorino Braga'

Oficial do Registro Civil.

Editai

:�.:��••"::t;�

friOOf ã Sabor
8as· Manteigas a Fina flôr

=>===> .•. I
Caixão Junebre
Snviços de primeira

ordem

Rua··Maranhão
N' 27.

A. tratar CÇ}ffi

A. Lubow
Serviçal! Rapidll3 e G:llranUdoll

TELHPONil 1395
BDa '1 de Setembro. 13

Dr. A. SANTAELLA
Diplomado pala faculdade Naclo�a!· de MedicinA dil

Universidade do Brasil.

Médico por concurso do Serviço Nacional .ia Doenças Mentais,
Ex-interno da Santa Casa e do Hospital PsiquiátHoo do Rio

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

CLINICA MÉDICA - ESPECIALISTA EM DUBNelS REDVOSAS.

CONSULTómo '. B U A F ii L I P 8 S C H ti i n t
..

(Edificio Amalia Neto)
DáS 15 ás 18. horas

PLOIHANÓPOLiS

Rua Dr. Amadeu Luz
. \t-�-��_;.�-,.�-..t-�-�-�

...

fabrica de Tintas IBlumenau Ltda.
' ...TIntas e Vernizes lO Material' para

I ' Pinturas em Geral ITintas em bisnagas para artistas
Blumenau .. lia. Catarina

IIH-·-;=���-·-,117i;TaM_;;R;;kLtdJ
FRACOS. P :{

AM@MI.CO.S t� Dormitario.S .. .�lTOMEM. t: Salas de Jantar �J
�',fU��!,' P .

.

Moveis Estofados r
Grande Têrtiço· ��. Serviço .b

..

em perf.eito ,e be.m .a

..
cabado ,;1

"Medicação auxiliar í� Grande estoque de Tapetes'
.. �jno tr���m�!!lO da t�;. Rua Dr

...
Amadeu Luz, ti.

.. �l.A.:_'dL_ I'iRIIi'.A;;.;.,.._A_ _·..,.;;_a:�:;&.�_:a.: ••••• 11.• '

_••.11'41 �.", " " •• � _. �."' of_ '

,. ;til "' ;1,.., """, ,r, ,,., "" "'" ""'. ""c-Y. ,,," .........,..._�_..."...,..,...��......___,__ .. .}

I: Dr.. C A M A R A
.

...

··1ESPECIA.t.IS1'A· ..
.

TRATAMENTO E OPERAÇOES DAS DOENÇAS DE SENRORA8 ..

MIlle1litias das

..

mero

..
Dii.S.....

8

....
m

.. ()Ç.,a.s.•. D.is.
lUi'bi{j

.. S.' ..
dll

..
id

..
ii.d9

..

·Criuea,. pe

..•

r

....

�

.•..•..•......
'

..turbações n8url'HllaJldulares. OPERAÇÕES do Hter�. nvario$., .

trO!IWiis. famõres. ilpsnrlice,·nerruas. etc. ..... ..' .'

DiiitermocoftlJulacíio - Ond'rurCurtas. ..

-

<I
. OLINICA EM G$RAL .

.

Caraelo. pUlmões, rlifi;. ali. tUgésUvll. .

.' ;.

CONS.l 8�:�:�e-N��::::r;. ?:::ç{�� ;:::i��!l��l&i aUlal. ...;
RESID.: Rua Amadeu Luz..; 25 • Fone: 1226. � B L IIM B N AO

"Medicação auxiliar
no tratamento da

sífilis')
J;.--�"""'::-ii-&-,..�!t:_�-:t;__

II
-

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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- _Cárla$:Patellte$�rI DepeIideneÍaS NúmercsDataa
.'

_

"

.

Joinvills 3240 i-1-1944
Lajes

..

2563
.

1.6+1942 .

Laguna 1291 25-10.1985
�Iafra. 8241 7�H944
Orleães 3244 7-1-1944
Piratuba 172� 16"3-195Ç!.
Porto-'União 3242. 7_1�1944
Rio àe-Janeiro i 0072 21-10.19411 _

RioNegrinho 3245 7-1-1944
Rio do .sei 1290 25-10-1�35
S. :E'ranéisco do Sul 1294 25-10-1935
São Joaquim' 2557 lQ.,H942
T.aíó Ó, 1290 25-10-19$5,

Elldereço TelegriAlico: Tijuca.s . �1'il)5 lo·n942
'I'ubarão 1�93 2HO-1935"

«. I· N ·e - _O··.. » --.1 Urussaaga 1731 16-3.;1938,-
Vjdeira 1'(26 16,3-198S

�-=------------------------------�------------�------�. -��----�---=..-��

HOVIMENTO

r�=---------�--�------��--A--T�I--V-O-------------'--------l�l-----=-----------P-A--S-S--I-"'-O--------·--------·----�-:=-�__--�-= _= =-.� n===v=_�� � ��·�--�---------------------------.--------------.-----------------------�I Imobilizado ;

I Edificios, Terrenos, Move.is e Utensílios
Disponível imediatamente:
Caixa. em moeda corrente
Em depósito, no Banco do Brasil:
No Rio de Janeiro _

Em Curitiba
Em Tubaião
Em Florianópolis
Em -Ioinvile
Em Blumenau, União da Vitória,
[oaçaba, Mafra e Passo Fundo
Na Caixa Econômica Federal, em Curitiba
Em outros Bancos
Superíntendêncía da Moeda e do Crédito
Correspondentes no País

Realizavel ii curto e a longo prazo;
Titu[os Descontados
CIC Devedoras, garantidas, c/caução
Empréstimos' Hipotecários
Apólices Federais, Obrigações de Guerra
e outros Títulos

Participações:
Bónus do Estado de Santa Catarina,
Apólices Municipais e Estaduais
125 Ações da Cia. Siderúrgica Nacional
Cota da Mútua Oatarinense de Seguros

Nlio Realizaval:
Títulos em Liquidação

Contas Transitórias:
. Matriz, Filiais, Agências. Sub-Agências
e Escritórios

Contas de Compensação:
Efeitos a Cobrar:

.

De conta própria. do Interior
De conta de Terceiros, idem
De conta de Terceiros, Exterior
Valores Caucionados
Valores Depositados _

Valores em Cobrança, no Banco do Bra:;lil
Hipolécas

..

8õv'.4d...441,n"{f,·� -= - � �--------------------�--�-------------------=-------------�------------ ._�__�����__�.J

Demonstração da conta de Lucros e. Perdas-Balanço geral em :iOde Junho'<det945
:.

.
- -

.. ".
- - -

.

- - -

': .' :: -�.:'

D É B I rr o I C. R É D I T o

_Cartas Palentes..;._
. Dependencia� Núme�0s Datas I

.

ItajaVMatriz 1283, 8-1-0·1935
AI:.arangná �730 16-3-1938
Blumenau 2551 29-12·1941
Brusqua 1292 25-10-1935
Caçador 1727 16-3-1938
Canoinhas 3243 7·1-1944
Concórdia J 729 16-3-1938
Cresciúma 2564 16-1-194:l
Curitiba 3071 21·10-1943
Curitibanos 32..1.6 7-1-1.944
Florianópolis 2561 16-1-ll142
Gaspar 2556 10·1-1942
Ibírama 3247 22·12-1943
lndaiál 2552 29-12·19'11
Ituporanga 66/SB 31-7·1942
Jaraguá do Sul 3248 7-1.1944
Joaçaba 2562 16+1942

I
.

Banco lnd6stria e Comércio:de Santa êafarina S/A.
MATRIZ EM ITAJAJ--··

Capital Integralízado
(Dependendo de aprovação da Diretoria das Rendas Intel'nas

O aumento de Cr$ 2.000,000,00 _pa:ta Cr$ 6.000.ooo,oo:�
fundo de Reserva Legal e Outras Reservl:l,s Cr$ 6.000.000,00
Total do não exigível

.'

Cr$ 12.000.000,00

Balanço geral em' 30 de Junho de 1945

2.555.106,80

17.210,861,40

!0.8'66.899.40
1.765.570,80
1.500.000,00
1.389.025,50
1.072.126,40

1.897.985,00
t .014.666,00
1.925776,90 21.432.044,00

1.144.639,30
8.656.82�f20 48,4:'4.370,90

124.6\8.614,30
88.456.849,70
1.031,�5s,60

693.288,60 214 S(}\),211,20

279.470.00
25.000,00
25,000,00 329,470,00 215129.681,20

1,00

14ê,558157ó,20

31.529.511,00
143.123.930,80

17.611,20 174.671.053,00
102.737.700,Oa
116.408.543,40
2.603.409,10
1.296.000,00 397.116.705,50

80"1.404.;141,60

Despezas Gerais.(Incluid.os os Honoráriõs e Bonificações aos

Funcionarias)
Impostos .

Instituto de ApDsentadoria e. Pensões dOs.Bancãrios
Gratificação aes FuncionllriQs
Juros pagos- li Terceiros

Creditado as seguintes contas por balanço ':
a Dividendo nr, 18
a Fundo de Reserva Legal
a Fundos de Reserva
a Fundo de A.mortização e Duvidoso)'!
a Fundo Escolar
a Móveis e Utensílios
a Material gasto neste semestre
a Oas-teira ele Aesistencia aos Fuuoíonarios
a Gratificação Diietoria

Juros e Descontos ii Vencer. que passam para ° semestre
seguinte, e previsão de fundos s/C/Prazo Fixo e C/Aviso

a �-- �-- --.�------------------------�------------------------------------�--, 1

Dr. Rodolfo Rena�x Bauct'-(Diretor

3.692:60(1,40
202.%2,90
112.487,10
808.867,90

3.323,944,80 I
360.000,00 I150.000,00
50.00°,°0

1.79.o.oGo,OO
10.000,.00
47.844.00

. 43.067,70
50,000,00
18.0.000,00 2.680.911,70

2.108,385,20
12.920.150,00

Genésio 1\11. Lins - DiretorGerente

Érico Scbeetíer
Chefe da Contabilidade Geral
Dipl. Reg. na DEO nr, 22.638

c-s 6.000.000,00

Não Exigivai:
Capital
Aumento de Capital (Dep. Aprov. 1). R.
Internas)

Reservas!
fundo de Reserva Legal
Fundo de Reserva
Juros e descontos a vencer, que passam
para o .semesíre seguinte, e provisão de
fundos sôbre C/Prazo Fixo e .C{Aviso

EXigivel ii curto e a longo prazo:
Dopósltos:

.

Com juros
Sem juros
Limitados
Com Aviso
Prazo Fixo'

Correspondentes no País
Dividendos:
Saldo . não procurado
Dividendo nr. 18

Contas'Transitórias:
Matriz, Filiais, Agências, Sub-Agências
e Escritórios '.

Contas de Cowpensaçã1l:
.

Efeitos a Cobrar de CíPrópria e ue
Terceiros

..

Títulos em Caução e em Depósito
Valores Hipotecários

2.000.000,00

4.000;OOO,O(J

650.000,00
5.350.000;OÔ 6.000.000,00

.

2.103.385,20 . 14,103J185,20',

78716.018.20
12.024.06'3,70
2óJ 90.917;20
40.067.824,10
54.676.199.50 211.665.022,70

..

23�761 ;877; 1O

Saldo do� Juros e Descontos não distl"ib�idos no seraestre.

anterior
-

ÁgiO de Saques. Ágio de Passes. Descontos e Outras Rendas
Juros. Comissões e Titulos Diversos

.

!
"i
".;

'ITAJAI, 10 DE JULHO DE 1945

Bonítãclp .Schrniít - auo Renaux - Irlneu Bornhausen - Antonio R�mos(Diretores;

I
I

'PARECER .DO.: CONSELHO FIS.C.A_..

L L,_......_....____
. :T

·1
•

O Conselho Fiscal do BANCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SANTA CATARINA. . . ...

S/A., âesincumbindo-se de suá tarda teaat;» tendo examinado lodos os livros: e documentos. ::recomenda a aprovação do in�entário, balanço e contas da Diretoria, 'eoncemenies aoprimeir6': .

semestre do ano de 1945, em eirtuâe de hav�r Jen(Jontrado tudo na mais perfeita ordem ... ,

Ita1a?" J() de Julho de 1945.
'

.

(ass.) F. ll-I. Bchneider -'- Arno Bauer ';
Dr. José Meneseal do Monte - Nestor iJ;,aésouza·Sehiefler

, ;,,/"
- ",-".

-

-.-,

'serstím F. Pereira r: (Conta.qqt)

A lII"It:e-t·4!'.'!I>oddiii&&IJi·:!hoRs-�It1J'!!!!.P·os" -�tai:�nrh�S' '-n8d lO ·1.
"

.

-
.

-

P fII·�"'WY� .. "
O· seu RADIO está falhando?

Leve ..o imediatamente né Q'Héina
RADIO · BLOIIM

Casa do Americano S. A.

I
.

e serb pront.u.ne-dte aié�dili.ri·
.

Meroad d f\ t ó I Eqtdparnento moderno de/-âÚa
.. precisão, têenico

'

R
o e r U om �e I!

I formado e diplomado eit{' São Paulo
.
ua lo [I' 4.87

. Alamc;!�a Rio B ..�nco, 10M &.44 4 Y M Uil\ilmtt 4 iL'Jiíii'iI!i t , -. 1IIirm

Sociedade. Beneficiadora dR Mad8�a ttda.
I.

Pi

(:ompra e Venda de Maneiras

Sua 1 de Setembro

fabrica de ladrilhos e Oficina defsE'uKura
·

....• -

" arnioldO -'oeiter: �.'.:,' }:'.:'.;' :::J
. . .

.

B t U .M E II I Ú .. ,:. .�
- -. ,-

RuéÍ D�qtJe de Caxias, 8 (E�-;ainieiF�s)'
-,', '-. _.-'

r
.. .;:;...-:�. � -._-_-�-.- '.

�
..

.. Telefone, .1081.
-

CcifKO p()�tâf.' 48-
EJP4clElJlda'� em 1mitaçãll

_ d� ?xe�t��
'.
CI$1 p-��� •..�

GrEtllt. EscAdana$ f'a\l�w� feiç� (Ãllll;!lp;a 'd, (1f�nÜl Âr.
': •.. I. ".

•

_

-

,,' Illa:d�. ,iBaMlJjt-�") CaUu PIlra y ...

&lleuaJlA Pedral P.!l..I!í1. Pla1l.:� Agua� TmIques s .; �P��s, T.holi >

cõe3 pllr& .Armaz�psll. 'Cant�Q�� .f,}� .�5g'4L�,�.'Para Ja� '-'.
rU .·para·'FiltriiS.·il Radto3J'f.�..I:�;Jv�:,'�FiP�ltr���: f.-
.t:� i Gellis de Gi!sw, etc. '< déü li ,;&- J;! ..-:d 11i J. ehl..

" '.' j;:',
_��4;�JI.. k_- _ se li .�.-)l

,

1? :MiM
-

""
..

·'

... :f_?:--'�it-�.!i��-
-

ir);, '�i',,':-i1i
'. - n_, __

"

',)�.'-.-:;'-"
'-;-�':

":"
..

para todos os fins

TefefuDI J24t�

fofo A-mAQ"OR-' (O. Schaíz)
�.ecQIiIenda·se pelo"
Esmerado Serviço

.

"Rua 15 de Novembro, 596
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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S Parti líticos na Alem

�ij'Julgamento·. tte Pelalu I
s�JJnJMareclialdefran,çanãopede cemiseração'íI I' ",i.' LO:NDRES, 24 (â. PJ r: Ao iazer pessoalmente sua de.
{1��U DO tribunal que o julga, o Marechal Petain, após es· f
,��al'eoe.J;Ji$l'8ZÕ�S que.,oJflv,ara .. ·acl)laborsr com o Governo �-I!!!lIl<lI!lll!!.l_I!S!l5I1llli5I1ll1UlIim'I!I_!m!lIl!I!IUJ "!!!mllIIIIiI!III__
'da,,;, :AI�::na.nhat no senttdo de evitar o esfacelamento da E'

"

"a' r'. 11Ilil··18, t.•.
·

•.•,.'.·.•..f..}'.'.ii..p.. ea, ,declarôu: "Não Estúu pedindo mise.l'ieormâi porque .'

'um Márechal de Françá não pede comiseração". '

l:R,íi*-o��-15.-tOiHecrlõ:
.

:��:���:��;��t��!:J��ji:���·�;;;!::�:�""'" .....
.'

l'
.'

"I' -I
'

I'
tava vendendo o quílo desse produto. Afirmamos,

,:::' . el '·Em'·· I' rI· "

��s�ia�g�as:HY8f:,ie;!�lic��fa���a!l�: p:����!�seq:�
> i '

A�t. 15-08 cidadãos que não estiverem compreendiJ nos i-t���ã�r�gi���CiSO, . fELIZMENTE. Sentindo-se

..

·

..'.·,•..
do�

.. ,.na.,s. 'rehlcõ.e.. 8 (êX-OfiCiO.> �cim.'8, aludidas requererão ao 1 á.Uogido pela noticia, o citado vsrejtsta explícou a 11mjuiz eleíróral 8 sua inscrição, preenchendo a formula ne- f funcionário deste folha que não estava vendendo oee�s8ria, consoante o modelo 8!l.€XO, sob o n J J ao Deere- .açucar por preço acima da tabelado e que não o I",pressões colhidas durante uma excursão áquelato;lei .n· 7.586, no qual será feita rererencla ao
.

estado cÍ- 'venderia. Sempre. foi uma satisfação e acreditamos florescente vila;:Vll� e assinando-I) de seu proprío punho, .. .

.

que depois disso lhe tenha passado a febre altista, Aproveitando a folga de domingo ultimo, rcaUz&.llios�i; '.< Paragrafo uniao-Q requerlmeato, impresso; datllogra- 81 é que ao achava atacado desse mal. ligeira vit:1ta até a eprazíve! vila de Luiz Alves, prosperoJadf), ij1imeografado ou manuscrito, ssrã instruido com qual Isto posto, sehamo nos, agora, na obrigação de distrito do visioho muuleíplo de Hajaí.qtJ�l' dos seguíntea documentos: '.
.

. eoaceder aos nossos le Iteres um esclarecimento SiJ· Foi uma viagem excelente sob todos os aspectos e é
" .....• ' a) titulo eleitoral, expedido�a confol"midaue do De bre a, .quebra do sllencíc que vínhamos mantendo em Ih M ... ,,,

.

t fi <> LUV... algumas impressões que co emos. no seu ueCOl'Iel' qL<'"01:,e (): numero 21.u7ô, de 24 de fevereiro de .1932, e da Lei relação as constantes 'altas 'no custo das utnhiades. procuraremos reproduzir aqui. ,
• n' 48� de 4 do maio de 1935 (Oodigo Eleitoral; Somos; por príncípíos, inteiramente contrários a R' F t• <: .:vl cart�it'a��i�€:utida.dê.rül'necida' pelo Seniço com.! todo e qualquer aumento de preço que reverta em uma a as a
.pe(en(e de ldenbf!C8()ão no Distrito Peãeral, cu por orgãos I saerlãcíos para o povo e se até agora temos perma- � medida que o automóvel se aproxímava da vila 110-
'cougeneJ,'e.& nos E5�ados e rios 'l'errHorios; ,necido calados diante do abusivo encarecimento da tamos alegres grupos de coranos que seguiam na mesma.

..

c') càrteira militar de identidade; vIda' é justamente. porque os consumidores, em sua. direção, em trajes domingr.;eiros e levando os sapatos ás
. dI o!3Z'tificado de reservista de qualquer categoria do maioria, querem atrihuir este triBte estado de cousas costas. A entrada da vila, onde paravam para calçar as

Exercito, da Armads e d� .Al?l'onauHc6; . ao' varejista, com quem mantêm Cl)nt8to� diário, 1 sapatos,
Os grupos se tornavam mais numerosos, formanoo

�..

'

e) carteira p1'onssiona� expedida pelO Serviço do Mi� Não eSlá eerto e nem justo. Estendendo. um uma massa jovial e acolhedora, de onde se destacavamnistel'�o dO· Trabfil.hof IndUstria e Come,cío; paralelo entre o preço de compra e de venda vele� alegres 0010088, com seus vestidos de cores vivas.
, .

.

... f) certidão de idade:€xtta,ida, dQ Registro Civil e, na fica'se que a margem de lucro deixada ao varejista, Festejava-se na vila o dia de Eão Vicente de Paula eIsua falta, qualquer outro do.cumento que, direta ou indire" em media, não vai além de 100/0 por cento. E com os moradores da redondes8, num sugestivo espetaculo de
taznênte, prove ter o requerente idade superior a 18 anos. estes 100/0 ele tem que fazer frente as despesas fé cristã aflulam para fi Igrejd CatoHc& e paUo da mesma,

, g) certidão de batismo, quando se tratar de pessoa comuns de transporte. alugueis, ordenados lua etc,� onde grande multidão se comprimia, di'veriilldo-s6 nas bar-nascida anteriormente a de janeiro de 1889. bem como aos impostos oobrados pela. União, Estado raqllinhas ou escutando os aoordes de. uma "regional". Era

1111..�.'..••n··.•. '. ···.d••.:.'... :-S�. ·I�.·.r�I;"·_'�-
o"

10. "I--=�-��e:" "rciil."".i-'O ������t��!��t�:�����!::::��fo������:����J!t� . ���i':,'�;1�g�1! ��:'���!t8;t 1�:::I:�p�::urandO
11••

.

' .,'
. I trumentoB de tortura forjados ultimamente pelo Gover· Num café que- noa foi oferecido lembramo.nos .de la-

/,(
..

"., ... ,

I 'd' I
-

no "lineapé": Que sobrará ao varejista para prOver zer uma consulta ás simpatias politicas dl)í!� cül:Vld\i.dos,,DI.en arias
.

as� reso açUleS dos a proEPrifiqUs.aUnbdSojs�ee�Coii�?e "'u'ma.nt"'t, ··U ....'B Dl'nhorI'a fi"
em numero de 12, idéia logo aceita. fôHa ti votaçao, COlHi-

IC
.

. '" v Cl\..... U v tútvu,se os seguintes resultados:

,
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Contrastandô coma política posta em prátioa MISse";'co;S pará Q ressurgtmento polílic�. da. Al�manha fof dado a terreno pelos anglo-ame:ricanoe na Alemanha ocidental, as
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possível á c06.lis�ot hoj� objBUvada, do.s 1'Ilrtid_o�'Comi.:ul§ts;
Social DemocrátICO, Crístão Demectatíco e UlllÚO Uberal
Dàmocratiqfi. WHhelm Piek, que por muito tempo esteve
exílado em Moscou, é o Chefe do Comité Centrai' Comunista,
que encaminhou omovímento para essa politica de uníão.
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: (Perturbações menstruais} esterilidade, aUerafJõee se-
� lmafa, inc(}modiJs da adele cênela e da idsde ermos,
i inflamações genit8is, ete.)
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'Negocio de 8acos BMolhados 8Armarinhos

Vende-se um na Rua João Pessõa com Bastante e

boa Freguesia.
Informações neste Jornal

Deposíto à disposiçã.o
Deposito Popular
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Ilu.eIUtl� 25 '«1

lulllo/de 1945

Banco Popular ê Agrícola do Vale de ·ltajai

Met'&.\)fjjUSIDQ b�sal - EletrOGR:rf:Hogra!la Labora-
tório de Análises (sE.mgue--tézes-uriua. ete.)

CUilita especializada de Senhoras

Telefone 1099
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