
�... RIO, ..� No anteprojeto de
.

,,�decreto-lei que fixa o salário
profissional .dt) bancário e que

já se encontra em .mãos< do

I
Chí"fe do Governo, os

seus,
de onda InCillidí1de di vídíndo

I
compreende Riu. de janeiro'

MinÍ.stro carDe.ir.u .d.e.. Men.don- su

... tOl.as.levaram em co.nta. a os M:miCiPicS. �m quatr-o ca- �� .S�o Paulo. «nde o sal.ário
ça para 'ser eneamlnhado ao populaçao e o custo de VIda tegunas, O prunerro grupo ínícíal será de 900 oruzeircs.

1t linda· o casodas-;rnas ,lufá .. 1
veis de Santa Catarina

Rio, 23 <5· E;J - Procurado pelo «Dlario Carioca», o

professo!' Nestor Messens, jm'isperito em matérta eleitóral,
assim se expressou .1l respeito das urnas violaveis que Io
ram usadas DO. pleito de 2 de dezembro em Santa Catarina:

- O texto da lei é claro; Ele não exige que as urnas

sejam violadas, mas que sejam víalevets,
A acepção exata do ponto de vista [urldtco é da maior

Importaheta para condicionar ii questão do fato cujos as

pectos principais já Ioram .asslualados de Istcío e cujo
desenho em clichê elucida comnletamente.

Não podem, no entanto, ser esquecidos dois detalhes:
primeiro - as urnas usadas em Santa Catarina foram con

Iecíonadas por uma Iabrlca pertencente a elementos de

destaque do P. S. 0" o que ttcou provado no recurso: se- Pe.u... ·�dDS·· OS I.i��iqci.p""lnsgundo - as fechaduras das urnas em questão. são simples n W II pi'! I!iht.. I II
imitações das. conhecidas fechaduras «y!11e»: enquanto .� d P S

II! I.

estas só podem ser abertas por uma uuíca chave, JHira ·18 e az
.

OCI81 D.Iscurso pro�nu�cbuh) ll\1�rG sr" Daudl de
JH: aquelas servem dUfi@, três ou mais chaves. A proprla Dh e- F

, i.. tÇã? N8.<:. rlaPDfiN teve oportunidade tle enviar para Santa Ca. Oliveira na posse da Diretoria da Co"f�deração Na!:. do Comércio
anua uma tect adura daquele tipo, aoompanhudada de h'és
chaves.

li virtude e i'i lealda
da se retiram 'IntUIria
«I crime e ili traição
são premiados.

auual
serue"tol'",1
avulso

CrI) HO,OD
OrG 35,00
GriJ! �1,So

o ara€lto dtmS imSpÉw6ç:f.Sês ,;llt;; ".C �CIJ �it��j@�' 1
• Ouinta-feira 24 da Janeiro da

.

19�6 •. Oro Achille� ·B;i;r���Di�::::.í�;;�@ �K�

(Contção, do número anterior) poucos anos mudar seu padrão i Para apressar um tal resulta-
'-----'- i. ...

O SENAC
. sanitário. integrando-os nas satis- t do, e como medida preliminar.

��rll'l·.ç··A.· 1
..

0·
....

,...•.."� .: Isentos d.e. ta.Ias adli"l..
Entre o

..

' S. ob.jetiv.os da Confe- f�çã? _d� vi.da. moderna. Essa

aai
a I reconhecem. a necessidad,e de

�(j W lU I U. . ",.
.

l deração, disse o Sr. Daudt de distribuição anual de lucros mais i assegurar dentro do pais um

m t"'·· P I·
.

A. 31®iras OS I. s)... SOS p�ra I Oliveira,. incl.uí.se o.. d.e cuidar. de I
eficiente, dentro das condições :.' largo período de cooperação pa

ii IVO O ODeS a fabri!l'll���o da
i cultura e do prepa�o. profis�i�- do Brasil,. adot�da pela Carta da: ra q�e possa processar o desen-

�
I,!
�lii nal dos que se dedicam a ativi- Paz SOCIal. Seus termos tem l volvimento de suas forças pro-

Estocolmo (SI.P.) - Cornu- ad�uJos dades comerciais. Para tanto foi recebido Jiariamente a adesão 1 dutivas e a elevação do padrão
nicam de Varsóvia: A Radio . RIO _ O Diretor das Ren- organizado

.

o Serviço Nacional vasta e variada dos chefes de I de vida do brasileiro; e para isso

de Varsóvia. irradiou a seguiu- dasAduaneiras em circular di-I de Aprendizagem Comercial, ou empresas e a aprovação entusi-] é indispensável promover o au

te nota: No segundo dia do rígida aos insp�tores das Alfan-] SENAC. ástica das as�o�j�ç.õe� de clas!:17.1 menta da r�nda naci?na! e_ s_ua
Congresso do Partido Trabalhis� d.egas. e administradores das

me.- I.A CARTA. DA PAZ. SOCIAL I
Isso augura a ínícíanva o destt-! melhor e mais vasta dlst!lbUlçaLo,

ta Polonês (Organização comu. sas de Rendas Alfandegárias, I Prosseguindo, o orador salien- n� duradouro de um g�al1de! �om o melhor aproveltamenLo
nista), o participante do Con- declarou que os ossos em geral I tau que já é conhecida do País 1

feito das :lass�s I:r?dutor�s. Sua I dos ,recursos .do paIS, o qual po
gresso fez esta declaração: Che- de reconhecida aplicação na I a exístencia de

-.
um documento, proclamação sígnífíca .111aIS que I der� ser obtido pondo em exe

gou aqui da cidade de Lodz a A
.. gricUl.tu.ra para fabricaç.ão .d.e I em. pr.eparo desd.e.. a Confere,pcia.i ur,na promessa de justiça SOclal.l c�çao um planeJ�n:ento econo

noticia de que Boleslau Seibor, adubos, tais sejam :

ossos crus,' de Teresópolis, visando um eu-]� tambe� a. ?e uma cons��ra- mico ,amplo e obJetIvo� no� ter�

ativo membro de "Vici", e mem� inteiros· ou triturados, ossos au-I tendimento entre o Capital e o
l çao de prmclplOs, de um codlgo I mos na Carta de Teresopolls.

bro do Conselho Nacional, bem t.ot.rava.dos, o.
5S0B des.�ng..o.rdura-j Trabalho no Bra.si!. Trata-se da I d.

e honra
.. entre_

empregadores e I
.

(Cont. no. próximo número)
como, há pouco, membro do dos, ossos degelatinados e ossos Carta da Paz Social. empregados. Sao estes os termos

IPartido Camponês foi assassina- calcinados, estão isentos de di-! "Acentua-se entre nós acres. I
do grande documento, em que

do naquela cidad�. Apezar delr�itOs e de�ais taxas aduaneiras centou, nos últimos tempos, um
se e�pelha o espiri.to e c �en�i-IResohn;ãl aprovada

que, •no prossegUImento de uma
..

fICando eqUlparados <ias
.

adubos movimento em. favor da distri- me��o do� homens do co.m�rcLO·I· 11_

d.ecI�r.ação, 0 secretario do !orgánicOS. a que se refer.e o. �e- bUi.ÇãO dos Iuc.ros das

.em.prêsas
da mdustria",.e da

..

agncultura; pela Cooussao fxecu-
Parl:ldo Trab<llb.Ista, camarada creto n. 300 de 24 de fevereIro enti\e os seus empregados. Mui� desta geraçao. !

G?molka, deposita a calpa do de 19;)8, ?xc1Uidos os �SS�S tos a praticam em suas próprias I ·'Os.empregad.ores e empreg�-I Uva felUI
cnme, sobre as forças obscurasl1ongos-perfe1tos, qus se ctestl- casas, e se tem generalizado o

dos q�� se dedICam, DO
.• �rasll, f

de reaCÍoniSIlio. que manteem nam ás
.

indú�.t!."ias e artef2ttos! costume da gratificação anual. aos var�os ramos de atIvldade I RIO, - A Comissão Execu-

1i�ação, com o estran�eir6, etc. I d� ossos tais como femures: ti-!. Vário� precedentes nesse sen- e;�nomlca reco�?;c('r;; que uma tiva Textil aprovou a seguinte
Nao ha a me':lOf duvIda que os b�a�. canel

..

as. �un.!1eros. cubltos e tldo
.. re.g.Is..traram se r.la Europa e

solida paz S�vIa!. T lunda�a n,a I re.;;olução. que recebeu o nume-
autores do cnme eram as mes- radiOS de bovmos. I ..

nos E. U.·.• A. Nenhum deles, po- orde;n econom:ca, ha de re",ulLr
ro 20:

mas mãos que assassinaram e rem; deu os resultados que eram pre;::ipUaQ;lente. de uma obra. edu- 'T - Todos os negocios de
assassinarão sempre todos os ..

....

.

.

.... . I esperados. c�tlva, atrav:es da qual se con
exportação de fios de algodão

moços enérgicos. talentosos e a.NUNCI8M NESTB DIARIO
. Os resultados entretanto, não SIga fratermzal" os bom�ns,> for- que tenham sido comprovada-

endurecidos lutadores, e, prin.,. corresponderam às esperanças, talece�do .neles os se�tlmentos mente fechados antes do dia 7
cipalmente, todos os membros dos autores desconhecidos do Preferimos, por isso, adotar para

de sohdanedade e CODIlança. de dezembro ultimo, deverão ser

do Partido Componês. crime, dirigidos do estrangeiro o Brasil a fórmula de partilha registrados nos Serviços de Es-

.fu.!sim, já foram assass�nados por elementos desconhec:dos, indireta, em beneficios sociais. O tatisticas da CETEX, á Rua
os membros do Partido Cümpc� que com o terror, desrespeitam trabalhador receberá a sua parte Exposicão de Mexico, 68, 7' andar, no prazo
nês. Narcyz, Wiatr. Zawojna e. às leis. assassinos de emboscada

I
nos lucros da emprêsa a que .!I . máximo de 5 dias, a contar da

Ladislau Kojder. querem,_ por todo pr:-ço. ma�lter servir em realizações, qu� ��- p. . t . publicação no :Diario Oficial",
Gomuika sabe bem quem as- n:15

.

maos a autoridade, e o lhorem seu conforto e pl:'1l1plClw .

ln u ras 2' - O registro a que se re-

sassinou estes homens. Porque cumulo do cinismo e de lDalan� em cultura e diversões úteis, fere o item anterior deverá ser

no decorrer de. tã? poue,_) tem- grag�m.
.

.

atualmente fora do alcance de \ A seguir do dia de hoje, alé acompanhado de certificado pas.
po, morrem at1t1g1düs PC)" mãos 1 Assassinaram o politico com- suas possibilidades. Muitas casas � o dia 26 haverá uma ex· sado pdo estabelecimento ban-

. crimin�sas os mais decididos. e I pone�, Boleslau �cibor. escritor, �g�enicas, ,h.ospitai3, ctech;s� co posição de quadro d� piu· cári<: em que tiver sido aberto o

destemIdos lutadores pela. ver� I estadIsta e orgamzador do Par- lamas de feflas,. postos medICos, tura no Clube NáuIl110 do credIto a favor do exportador
dadeira

.democra.cia.a.democ.r�Cialt.id.OCoomp....
o

..

ne

..
s.POl

..
oo.es. 0.13. mes-.

pa
.. r.ques, p.

adem

se.r coo.strtlídOslArn.ériC8. Apr&veitem devido ou na sua .falta. de cópias fotos-
polonesa e verdadeIra e legltlma mos autores que mataram outros para uso dos empregados e de aos preços. .

táticas dos documentos referen-
liberdade política? A acusação como 'Wiatr e Kojder. .

suas famílias. Isso poderá, em 3 X 2 tes ao fechamento do negocio,

Abro um parêntesis nas considerações que vi
nha fazendo em tôrno dos discursos dos Srs. João
Daudt e EuvaIdo Lodi para ocupar-me -de um caso

que se me afigura da maior gravidade. Há no Rio,
no momento em· que escrevo, urna greve de choferes.
Dela participam motoristas estrangeiros, naturalment e
solidários com seus companheiros de classe, fato que
nada tem de estranhaveI num país dé imigração; co
mo o nosso onde grande parte dos trabalhadores é
constituida de elementos vindos de fóra.. Poís bem, A
Policia carioca ameaça expulsar êsses homens, base�
ando-se para .essá. desumanidade nos postulados fas
cistas da Carta de 37, que todos pensávamos haver

já caducado, e em leis de exceção, nela inspiradas.
Nada tenho. contra o Desemb<lrgador Ribeiro. da

. Costa, que substituiu na Rua da Relação o Ministro

João Alberto, um a.dminiótradol." de que a população
carioca começata ter saudades e que jarr.ais resolveu
casos dessa natureza senão oelos médos democráticos
da conciliação dos interesse;. Pelo contrário. Só tenho
motivos pel?soais para querer bem ao ih:str,e magis
trado eadmirá-lo pela sua probidade, sua cultura ju�

fidi.Cá...• su.. as .con.Vi.cçõ.e.s. lib.erais .d....
e que.. seIl.l.p.r

..

e fez. p...

ra

.. -1ça entre seus amigos. Por isso é que me espanta a sua

�tItudei .em franca contra 1ição. com suas idéias e seu

passado. Nada me. fere mais a conciencia do que o chau-

Expulsar grevistas só por serem .estrangeiros é vinismo, A xenofobia é tudo o que há de mais irra�
reviver no Brasil o velho espirita jacobino, é dividir o cional, '4:stllpido e degradante. Ela nada tem a ver

proletariado e o povo, é implantar entre nós a semen- com o nacionalismo sa.dío dos que lutam pela liber
te de ódios raciaís que não se justificam e contra os tação economica e politica de suas patrias, como a

quais, de resto, sempre se insurgiram o nosso espirito tualmente os indonésios, os hindus, os portorriquenses.
e os nossos sentimentos cristãos. Não compreendo qua E a prova é que são os chauvinistas justamente os

se faça essa separação entre nacionais e estrangeiros, maiores traidores: Pétain e De La Roque em França,
num país que tanto deve a estes, desde o auxilio dos Degrelle na Bélgica. Mosley na Inglaterra, Qu;sling
braços na$ fainas das louvouras' e das fábricas até a na Noruega, todos eles veJ,uidos pelos 30 dinheiros

cooperação da inteligência dos vários setores de n05- de Judas a. potencias escravizadoras de seus paises,
sas atividades culturais. O italiano, o espanhol, o portugll(�s. o sírio são

Lembro�me muito bem que a caisa que mais me melhores brasileiros que muí:os que embora aqui nas�

choc�lU ao chegar. a São Paulo, pela primeira vez, há cidos, nada fazem pelo Brasil de concreto, de prático
vinte anos, foi ouvir de um grã.fioo

.

frases ofensivas de construtivo.
ao imigranteitaliano que na opinião de um seu cole� A ameaça feita pelo Sr. Ribeiro �da Costa ao

ga de clã, o Sr. Couto de Barros, então com fuma- choferes estrangeiros do Rio não aberra, aliás, somen
ças de escrítor modernista. vinha ao Brasil somente te das nossas tradições de liberalismo: em si 'mesmo

'para "feder, cuspir e falir". Felizmente, um Contato é um ato de desumanidade, sabendo-se, como se sabe
mais demorado com o verdadeiro povo paulista per- que a maioria desses trab::tlhadores é de portugueses.
mítiu-me verificar que ninguem pensava ou sentia co- homens, portanto, que serão entregues, indefesos, á
mo esse bobo alegre, exceto, evidentemente, o peque- sanha da policia salazarista, se as nossas autoridades
no grupo de esnobes do í�ual fazia parte esse espúrio

I
persistirem em sua altitude

infeli.l.,
labéu de que Ilun

rebento do nosso patriarcado rural em processo de dis-. ca se livrarão.
solução,

.

(Osvaldo Costa para Folha da Manhã)
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. Santa Catarina 24-1-1946

.....

Extrato de malta "MAL'l'EMA PURO"

Expedições ..

Agentel deI

I

C EXTRATO DE MALTE "MALTEMA" cem êspinafre e tomate

L FARINHA DE TRIGO MAL1'ADO "MALTEMAa

E VIC "MALTEMA".

� DISTRIBUIDOR AUTORISADO PARA AS SEGUINTES PRA
� CAS - BLUMENAU - IBIRAMA - RIO DO SUL -..,. GASPAR -

ITAHI TIJUCAS - Snr. WALTER W, BERNER - TELE-•
FONE 1-1s:f - BLUMENAU - EST. SANTA CATABINA.

I
Afim de receberem seus cer-l·fr'lnor e' Sabnftificados de reservistas, são con-· ti U

vidados a comparecerem no Quar- •. A

t�l do 32' B.C., todos os rese�- Das Manteigas a Fma flor
vistas do T.G., 475. que conclui-
ram áquela escola no ano p.

passado.
Diogo Vergara - 2 Ten.

________S_e�c_re_ta_r_io_, _

com viagens regulares entre I tajaí - Santos

Caixa PO$t�� !tS -- lendo 1'íl!Gegr. "Guldo"

(TA.JAr -- Rua Pedro Ferreira nO!!. 68/72

I V I S O

I Vende-se I t"

i�is�a:d����r��s:��:::I�Ç'-a-;-�a-e;-}:-�-:�-:�-::-:-frr-�-:u-X-�i·-�·-·:-:-:: llf
te Jomat.Camisas, Pijamas, Capas, 3 x 3

it �J1eias, etc. .; Vende-se uma carroça de

� Ghapéo8 Ramanzoni, Gnry e Nslsa
_

:._e.!:.2çl�� Ao;,;��rs ���!�.; ��ntaava�om�fe�:,lei�a�8���
Garcia na Rua da Gloria 8Ii1�8UJMENflU - Rua 15 de Hovembro. 505 .. fone: 1107 1')-.... ..-�-ffo'._.ri!-.-.._'I'-� O�-�-�-�eE!!!i�-�-:�-:�-�.....·•

4A!ii\!@d @ $&## Precisa-se

G· �

. MI.· .:
..

DISTRIBUIDORA PARA TOD080 BRASIL DOS AFAMA
b-__

.

�

_�_.: .. _�__----.._ _'. ..
. DOS PRODUTOS CONCENTRADOS VEGETAL preslsa-se de um empr�v

. '''ROSICLERu DE FABRICAÇÃO DA CIA. PROGRESSO .
gado, na Lavanderia

Despachot® NACIONAL «INDUSTRIA BRASILEIRA DE I Bala;�� Bom-Retiro n: 34
létes :. BEBIDAS E CONEXOSl>

3 x 2

R CONCENTRADO VEGETAL "a o S I C L E RP á base de _o.o..k__

TOMATE - SALSÃO - ESPINAFRE. Precisa-se um ou dois re-

O Misfurasparasopas_"ROSICLERuábasedeAVEIA-LENTILHA lojeeíros com boa pratica DD
ERVILHA·soja·FElJAO BRANCO e FEIJãO MULATINHO. ramo.

.

.. PICANTE E DOCE. Paga-se bom ordenado.
S KETCHUP "HOSICLER em dois typos:

Relojoaria Schoenfelder
Rua 15 de Novembro, 1112

�:,,:,: .." .••. :;."' .......:.

Milhões
De pessoas têm usado ctlm
bom resultado o popular

depurativo .

Elixir 914

fofo AmAOOR (G.Scholz)

A sfilis ataca todo o

organismo
O Fígado, o Baço, o Coração,
o Estômago, os Pulmões, e a
Pele Produz l:Jôres nos OSSOB,
Reumatismo, Cegueira, Que
da do Cabelo Anemia, e Abor·
tso. CONsulte (I médico e tome
o p opu I a r depurativo

E I i X i r 914
inofensivo ao organismo A�
gradaveí como um lícôr . Apzo
vado como auxiliar no tra..
tamento da Sifilis e Reuma
mEdiamo da mesma origem,
pelo D_ N. S. P., sob o nr.26,
de 1916.

.-'----------- ,------------

TOSSE.
BRONQUITE
E. COQUELUCHE leghorn Branca da

Recomenda-se pel
Esmerado erviço S I

Rua 15 de Novembro� 59_6� 1
I)w � ",<l;�,(o{>�1'!�ll.!'l'''�����1l!i��.��if!<-I

Exportadora ds MadBÍras S. A,' i
\1'

Stock permanente de: i
Madeiras de construção em ge- !
ral, Forros, Soalhos, Molduras B.

etc. )
Telefone 1331 �

8 la Y M iS NAU .. Santa Catarina fi

.�.•.'Yi--H-"'--__�� o .-#--__....OJ"-__�O

H"-·i-;> ili-HFloresta; ,H !
(

I
I

Reprodutores de 4 mêses .1Oferecem as seguíates garantias e vantagens: Silo
filhos de galos importados do Amertcano "Hanson", com

pedigré paterno de mais de 300 ovos

Proprietário do avtarío.
Oscar Pah! Rua Amazonas defronte ao 32 B.e.

Blumenau-Santa Catarina.

it,dO:l 06 lipos e tamanhos na

r,;'ld!�;€a :r,;j@ Afll'UfaoiCr!\uTiO S. A.
.

Mercado de Automóve!� ,

i

__�4_",��::::�1··

Atende todos 08 serviços d.
Radloa receptores

"-enleol RilPltTns Q S! r1!! tllla 1

TELEFONE 1395

RDa 1 de Setembro. HI

mais alta postura
OVOS pura incubação

Frangos de 1 li 4 mêses

�. No fiM e no lal!
; ..

K:N01l
-. nl!lll deve laltb;j Anunciem neste Oiario

Colonos
Vende-se excelentes lotes

para lavoura.
15 klms. distantes da sede

do distrito de TAlO', 3 klms,
duma Iecularíe em construção.
Informações e preço: Ex

portadora de Madeiras VALE
lTAJAl' LTDA.
Oaíxa Postal 6 - Rio do Sul.

�ê-�·-�-�-ilP.---Q···'··�-$

Apren
Procura-se um rapaz entre 16

á 18 anos de bons precedentes
e instrução primária, que queira

. aprender o corte de sapateiro.
Para melhores informações di

rigir á Rua l5 de Novembro
U' 605. .

7 x 5
�- �--ít>-•.. -��.�--.-._\l�-'iF-;-_,';

II

IZ

"Medicação auxiliar
no tratamento da

sifilis"

fic;in.Cf RadioTBcnlca
.lI alli PJ .�.

I
Espeeíallzada em concertos
de Maquinas de escrever, .�

RADIOS e

Aparelhos elétricos;
Rua J5 -- 770 -- Blumenau

.

"-.• -!i.-",-,�--,,��.+.e;;e"-."-!t

•...:
...•.'�:��.,

a-eJ!
..('."tt,e-úm /7 .t;r-"u
;!i.�:J .dioesn :

(7'.

t,U�-o EXIGE PU��G,J...,rr;:::f�!::M úli::"{.4
�� ", .•". "'''"8i.'7.i$.,��,;;

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Palmetas x Caxias em n.ossa cidâde, em linai$ d. CallQiepllllO
. �. \,...

Santa Catarina 24-h·1946

, 'Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina SIA.
''-"' MATRIZ EM ITAJAÍ-

-Cartas Patentes ........

Depondencías Númerr,� 'Datas I
Itajl1í-Matriz 1283 8-1Q-IfJ35
Araranguá 1730 lG-3-1938
Blumenau 2551 2!Jc12-mH
Brusque 1292 25·1O-!9:;ó
Caçador 1727 16·3-1938
Canoínhas 3243 7-1·19,14
Concórdia J72H 16-3-1938

I Oreseíüma 2564. 16-1·1942
Curitiba 3071 21-l0-1943
Curitibanoa 32M; 7-1-HI44
Florianópolis 2561. lQ�i;l!l42
Gaspar 2556 10-1-1942
Ibirama 3247 22";12-1943
Indaiál 2552 29-12-1941
Ituporanga , 66/S� :U-7-1942
Jaraguá do Sul 3248 7-1-1944
Joaçaba· 2562 16-1-19'12

Capital Integralizado Cr$ 6.000.000,00

rCartas PatenleS-1
Dependenciag Númercs Datas

Joinville 3240 7-1-1944
Lajes 2563 16-1-1942
Laguna i291 25·10.1935
Mafra 3241 7.l·1944
Orleães . 3244 7-1-194A·
Píratuba 1'j2� 16-3-1938
porto-União 3242 7.1.l1:l44
Rio de Janeiro 3072 21-10.1943
RioNegrinho �245 7.1-1944
Rio do Sul 1290 2�10-1935
S. Francisco do 8u11294 25-10-19135
São Joaquim 2557 10-1-1942
Taió 1290 25-10-1935
Tijucas 2555 10-1.1942
Tubarão 1293 21-10-1935
Urnssauga 1731 16-3--1938
Videira. 1726 1&-S-193S

(Dependendo de aprova,;ão da Diretoria das Rendas Internas
O aumentei de Cr$ 2.000.000,00 paTa Cr$ 6.000.000,00

fundo de Reserva Legal e Outras Reservas
Total do não extglvel .

Balancete geral

Cr$ 7800.000,00
Cr$ 13.800.000,00

em 31 de Dezembro de 1945

Endereço Telegrufi�o:
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MOVIMENTO

t';;; ·1 A T I V O

,.,�

',,- .. A S S I V O I
.

:; ::"r-m-o-h-ír-lz
....

a-!iO-:---------------------------
......

-i':'N-ã·-lI-E-X-j-gj-V-el-:-------------'---'-------
......----

I,·

.

Edifícios, Terrenos, Moveis e Tltensillos 2.8-18.614,90 Capital 2.000.000,00

Disponivel imediatamente: .á.umento de Capital (Dep. Aprov. D.R. Internas) 4.000,000,00
Caixa, em moeda corrente 26.(159.887,40 Reservas:
Em deposito, no Banco do Brasil; Fundo de Reserva Legal .

No Rio de Janeiro 1-1.815.782.50 Fundo para Aumento de Ollopital
Em Curitiba. 4.361.154,40 Fundos de Reserva
Em Floríanopolis 4.337.305.00
Em Joinvils 2.3!il.51O,!JO
Em Tubarão 2.300,000,00
Em Blumenau, DnlEs da Vitoria, Joaçaba, Mafras

Passo Fundo
.

3.838.202,80
Na Caixa Economica Federal, em Curitiba l,OH.6GO,OO
Em outros Bancos 1.2fJ7.800,OO 34.226,415,60

6.192.188,20
7.349,869,00

Juros e descontos a vencer, que passam para o se

mestre seguinte, e provisão de fundos sobre
CjPlazo Fixo e CrAviso 2,353.052,70 16.153,052,70

Superlntendencla da Moeda e dó Credito
COrrespondeirte no Pais
Realizavel cr curto e ii longo prazo:
Titulai! Deséontados
CIC Deveaoras;.garanti�as·Caução
Ernprestimos Hipotecaríos
ApoUces Federais, Obrigações de Guerra eoutros 'I'Its,

73.828.360,20

700.000,00
1.000.000,0
G.loo.ooo,oo 7.800.000,00

hL555.7m\80
91.751 543.00

947,763,20
851.6n4,8� 215.136.681,50

BxiyiveI li curto e ii longo IJrazOf
Depósitos:

Sem juros
Com juros
Com aviso (menos de 90 dias)
Com aviso (a partir de 90 dias)
Prazo Fixo

6.023.660,40
52.145.68:3.10
12.132.454-,60
63.745.467,50
89,655.100,80 223.702,385,40

329.470,00 215.4.66,151,50 Contas Transitórias
.

I Matriz, Filiais. Agencias, Snb-Ageucías
e Escrits.

Contas de Compensação:
1,00 'I E..

feit.os a cobrar de CIPropria é de Terceiros
Titulas em Caução e em Deposito

218.2.22.140,60 Valores Hipotecarias

240;753.724,eo

279.470,00
25.000,00
25,000.00

Correspondente no Pais
Banco do .Brasil cjespecial
Ordens de pagarl1ente

Dividendos:
8aldo não procurado
Dividendo rr 19

22,95R.l02,90
65.194.90

6.322.426,60
Participáções:

.
...

...
.

Bonue do Estado de S. CatarIna, Apoliees
. . pais e EstaduaIs

125 Ações da Cia. Siderurgica Nacional
Cota da Mutua Cat de Seguros Gsrais

munici;
410.381,10 253.458.490,90

------------------

50.381,10
360'000,00

Não·RealiZavel:
Titulas em Liquidação
Contas Transitodns: ...,

Matriz, Filiais, Agencias, Stib-Agencias
Contils de CompensaÇão;

.

Efeitos a. Cobrar
De conta propría, do Interior
De conta de Terceiros, .Idem
De conta de Terceiros, Exterior

e EszritG.

Valores Caucionados
Valores Depositados
Valores em Cobrança, no Banco

..
do Brasil

Hipotecas
. .e

83.811,419,60
17fJ.493,651,60

17,f:i!1,:W 210,322.682,4.0

129.4.81.700,00
146.207,108,80

2.fH3S.576.2Ü
1.136.500,00 490.086.562,40

210,322.682,40
278,627.380,00
1.136.5(,0,00 490.086,562,40

1.000.451.830,60 ' l.ooo.451.830,tlo
-�-----...,----------------

•.. --------------� ....,.._. ..:.:..._;,;..:;.;;.....:..;....:.t.:�

Demonstração da conta de Lucros e Perdas....Balanço geral em 31 de Dezembro de 194�

.'� ..

�,..

Despezas GerailHlncluidos os Honoráriôa, Abonos e Bonif,
aos Funcionários)

..

.

lmpQsto8 .

fnsUtuto de ,Aposentadoria e Pensões dos Bancários
Gratificação aos Funcionários

.

Juros pagos ii. Terceiros .

Creditado es seguintes contas por balanço:
a Dividendo Dr. 19 .

I
a Fundo de Reserva Legal

.

a Fundos de Reserva
a Fundo de Amortização e Duvidosos
a Fundo para Aumento de Capital
aCarteira de Assistencia aos Fuucionaríos
a Gratificação Diretoria

I
Juros e Descontos a Vencer. que passam para ° semestre

seguinte, e provisão de fundos s/C/Prazo Fixo e C/Aviso

�------------------------.--�----------------------------�-

1.612.323,CO
õ.714.692,90
9,828.187,40

j CRÉDITO
.

I
Saldo dos Juros e Descontos não distribuídos no semestre

anterior
4..184.969,60 ÁgiO de Saques, Ágio de Passes, Descontos e Outras Rendas
275.950,70 Juros. Comissões e Titulas Diversos

.

122.51Ci,70 1IIIiIIIII1II!II!II!"_1III

��;i4.6Ql,70 IG.o4-!, 109,90

660,000,00 I
50.000,00
50,000,00
700.000,00

1.000.000,00
50,000,00
250.000,00 2'460.000,00

2.353.052,70
17.155.203,30

I
17.155,203,30

'Genésio M, Uns
Dlretar-Superintendente

Êrlco Scheetíer
Chefe da Contabilidade Geral.·
'DipL Reg. ria DEC nr, 22.638

[TAJA'; 11 DE JANEIRO DE 1946
Dr. Rodolfo Renaux Bauer

Diretor Gerente
Dr. Mario Miranda Lins

Hercílio Oeeke Díretores.ádjuntoe
Serafim F. Pereira - ContadOf

Bonifácio Schmitt - Oito Renaux - Iríneu Bornhausen - Antonio Ramos
(Diretores1

·PARECER·DO CONSELHO FISCAL 1-----1O Conselho Fiscal do BANOO INDÚSTRIA. E OOMÉRCIO DE SANTA CATARINA
S/A., âeeinoumbiruio.se de sua tarefa legal, e tendo examinado todos os livros e documentos,
recomenda a aprovação do inuentârto, balanço e contas da Diretoria. concernentes ao lseglUl,do
semestre do ano de 1945) em virtude de haver encontrado tudo na mais perfeita ordem.

ltajaí, 11 de Janeiro de 1946,

(ass.) Fritz Maxi·miliano eenneiaer � Arno Bauer
Dr, . José uenescal do Monte Nestor E. de Souza scbietter

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



Faço saber que pJ retenden ca;.
Aniversariam-se hojs: sar-se José Marra Vvgel e

A srnta. Mírram, dileta fi" Dr. Max lavares Ida Lopes. Ele, natural do

=���::::::��������������'''�'''''''''"� lha do Sr. Max Kreíblch. Estado do Rio de Janeiro.
�-",;,__.";,,.,__

, ..• ,'. ••• .
. Ó:Ó

- A snrta. Lília, dedicada d'lmaral nascldo 80S 20 de março de

'Jiizo Dir.eittl da Comarca de i:��� qO sr. Guilherme Phil-
O Dr. Max Tavares d'Ama- �lc�h��ca�ic��sí�o����r(!�e�f�

'8' 1111.1 e'.n.,·�:.II,' ..... , .�,.. 'Sf.·�,.d: '0" ,"d"','.e·· -A snrta. Siegfrid Hadlich, ral havendo recebido um cidade, filho legitimo de Au-

lu IlIiít'1!U;:' liiuH residente em Salto Weiss- chamado urgente para com- gusto Vogel filho e de sua

bach. pararecer á uma reunião em
mulher Catarina Ubertíua Vo-

Sanlit Ca,tarina -O sr.Oerhard Wille, nos- Rio de Janeiro e não se po- gel. �!a, natural deste E�tad().
BO conterraneo atualmente dendo, portanto despedir pes- na:C1 li aos �2 de

1 n:'BlO de
na Capital Federal. soalmente dos seus numero-

1 º''"'�'. domestica, .SO.tElf8, de-
-O sr. Gil amor]. sos amtgos e eorrelígtonaríos mlcJllBd� e re.8�Jente nes!�

----_ incumbiu-nos de o jazer por I
cldad�, fílha legttlma de João

Nascimentos meio desta, Iícando o nosso joaqorm !-opes e de sua rnu-

_. prezado amigo li disposição
Iher Ma,w.1 Lopes.

En.contram em festas os se- das pessoas de suas relações �presentaraIIJ os documentes

guIrttes.la.res; na capital do Paíz. e.xigido .p:elo artigo. 180 do Co..

Do dlstínto casal Curt e digo CIVIl
_

sob n I, 2, e 4 .

Inge Prcbst, com o uasclmen .-"-§-.-!Ií-.-."""+-.-. Si algnem tIvel! eonhecímente dlGi
to ocorrido na. Maternidade -existIr algum Impedímento legal,
local dia

..

21 do corrente d
..

e Dr Affonso 881811nl1 acuse o para 03 fins de direito".,ume bonita menina. E, para constar e chegar ao co ..

< -Do casal Gerhard e Vé-' .

I
nhecímento de todos, lavro o

1'8. Sehmldt com o naselmeu- • • • •. presente para ser afixado no lo"
to ocorrido dia 22, na Mater� Chmca Especializada de gar do costume e publicado (>'8 ..

uidade local, de um galante Crianças Ila imprensa.
rapaz.

.

.

Doeu"'as da Péle _ Malaria I Blumenau,
22 Janeiro de 194ó

-Do easal Oswaldo e Ma-
... VictGrln� BragJI

ria Teix�ira �om o naseímen-
.

Cursos e�pecia!i.zados d_a Medi- i Oficial da Reg:!stNJ Civil.
to ocorrldo día 22, na Ma� {cma Infantil e alimentação das Lin� DI§llim ateruídade local; de uma mi' f criancinhas. - Medico-Chefe das 1!9u Ohs eH uense
nina..

I'
seções de Higiene Infantil e Co� ;' de Desportos

- Do caB!11 Guilherme a zinha Dietética. do Centro de Sob a presidência do sr. Se.
Aduna Corr�la co� O nasci- Sau�e. - E�taglO �e..2 anos 00 bastião Cruz realizou-se na L.
meato ocorrído dia 23 na serviço de Pele e Sífílía da San- BD' d
Maternidade local 1a' um ta Casa de Misericórdia do Rio s' t" ctom ad prese10bça os. �ePd're-� J' E' li d 111[

en an es os c u es L'L,a os
torte ga.roto aneiro. - specia iza o em .1.\' a-

b d Trib 1 d P
,

.

• mem ros o rI una e enas
laria pelo Departamento Nac,o-.. "_..'

���-""&'���""_'-I!! .

1 d 'S d P bI' E JornalIstas. a feUlllao para a
na e au e U lca. - x-

-

d d d'
.

Ch 1: d 't d S
. prestaçao e contas a Iretorra

ele, uran e .2 anos, o erVI� r ...

1 d
d 11/1' 1

.

d Bl
relerente ao primeiro perlOC o a

ço e J.\'�a ana e umenau.
t-

.

d
.. . - .

ges ao a mmIstratlva Oe 45-47.
Modernissimo aparelha de Luz O ilustre presidente da L.B.D.

Ultra Violetã leu substancioso relatoria, evi-
-_._ "denciando aos presentes o ma�

Dá co�su.ltas, !odos 08 dtas gnifico trabalho dos que tiveram
no EdlficlO Pezte1' (em ('rente a responsabilidade de dirigir os

ao Hotel Vitoria), das 10,30 I desti�os da; L�g�a� .

elevando de

ás12 e das 14,30 ás 17 horas, � maneIra slgmflcatlva o. bom

I
nOUle dos esportes de Blumenau.

FoneS' '433 (Consultório) Finda a leitura, f?i procedida a
..

, I entrega dos premlOs aos clubes

1101 (Residencia) campeões e aos que se destaca�
• ram no campeonato do aDO pro�

�-.-é"-''_.�-:'''_,*�__lif-'' o�:_�_..��.-.-.-.:_.-. ximo passado.

S.R. In use niã�of:r�;;:�iúf�·��!SS�;�se����II uma taça de inas bebidas e

em ambiente de sacia cordiall-
HOJE .ás 8,15 horas dade comentou-se a importante

Os acionistas da sDciedade anonima "Industrias Salto Documentario Colorido de Longa Metragem. Instrutivo, orientação econômica social im-

Graude S.A., são convidados para comparecerem á·Assem- Interessante e Verdadeiro primicia pelo sr. Sebastião Cruz
bleia gerai o:rdimu'ia a reaHsar-se no dia 4 de Março de

"8 E L O' N R V E"
aos destinos da L.RD.

;1.946,. na sMe social pm Houporaoga. Municipio de Bum II Agradecemos ao ilustre pre-
. Retiro. ás 10 horas, com ii seguinte ordem do dia: sidente e demais diretor"s as

I} Apresentação. discussão e aprovação do balanço (E:r;n técnieolor) provas de gentileza com que "-

fechado em 3I de Df'z'3fobro, dé 1945, do relatorio da dire- A peIicul� que p�ss8�á a�s anais .d.s historia da hu- Imprensa foi cumulada na impor-
toria e parecer do conselho fiscal. manidad�! O filme maIS discutIdo e crIticado DQ seu gene- tante reunião de terça-feira p.p.

2) EleiçãO do c!Hlselho fiRo!}I, roem·.bro> efetivos e su-
fO! ConSIderado "Segredo militar" somente agora é postô '. A" .' ""'.plentes, para o exérdcio de 1946. ,

á curiosidade popular!: I V I. S O
, '3) Assunto diverm)s de Íol.erpsse social.

.... '.
Acomp. CompJ. Nacional - Paramount Jornal e com� I

. _ .

'Nota: Aciram.;se á disposição dos senhores aeionistas plementos.
.

_

O 32' Ba�alhao a� Cl!çado�
os documentos, exigidos pelo decreto-lei N' 2.627 de 26 de .

PLATEIA 2,00 - .112 mil. 1.00 - BALCAO 1,00 res, com sed� em tllumen8!1
Setembro de' 1!}40; nrtigo 99. .

.

..•.. 1.-�"''''''-.-dIl-''-��.-.
o .-�-.-:.""".-,,.;-.-�---.:.....,� -SanHA Cat;rI�a, está L cel-

. :, >
' Hupo.mnga, IH de Jane.iro de 1946.

.
.

. Exlralo·
. Prado do RIO, La Menor t�ndo ��lun�8rl:s ��r& o s?r-

..

".
.

iNGO HERJNO _ .Diretur-Presidente .' e Rapsodia v�ço at! fi � - E:xer�lto) ate o
.

3 2 fIlE'L'
)

.

I
.

d
dIa 31 de JaneIro em curso.

x
...... enc,n ra·s,� a vaa a n�s Os caiHlidatos deverão Si!-

.®*-t'tt(Í.�:l!K�.:t>..li:���.�.oti���:;":;;.<eti o �?��.g;�-�.�{i>:4'fí_�!ílÚ�i?Wj;;,��\t:�WJ� .
armaCI8S e rogarias tisfazer as seguintes condi�

ii!
\ló-.�-.....;_•..-..:.-�-�-�.....�_� o �-...,.....".-!l-:':-.-..-.-.-,. ções:

i '� hu:Htu� �':2Mº�C .

CARVALflO �. Clube. Naulicl América bo�see:n��f:i�:i��t:��o;;s���
� .,=-;;::-' ? ,'.

CIO.
-_:...:.�- � ! C o II V I T E

do pela autoridade compe-

;::
-- inagrwsucos tUUCOS _-

. ii De ordeI:1 do Senhor �residente, são convidados todos
tente;-revelar aptidão fisica

� ,Me�?,!t:X:'��i�IW t:�ri�iiSe€ {���;���ar�l������rIri8, ��:.)ra, �.,.r.,.,�,j. ;:r�:,::�d���;il:Oe;���,Iv�'���Oo :u,:r�C�.BP;r:O���:::� �Ft700:�:�2��:�::)�i� !���r:'
I eH{]�4.� espedaHzada.de SenhOril!! ,. rá o Exmo. Snr. Dr. Luiz Oal1otti, vice-presidente da C,B.D. devendo apresentar, no caso
';-c ",' e atual interventor do Estado. de ser menor cODsentimento
m (pm.'�uru{j\:D08 meí1HtI'lH�íi1, eaterHid8à0, altm"íicõe� 86- � Todos os remadores deverão estar na séde do Clube escrito do seu representante

� xua,is. �,;',j;).:'j1-'!�,-,e d1J\ !.1t1r:I,:'úêl1cia e da hl,:;,fle crWcí'. ��. Nautico America ás 9 horas do dia 27 para de lá se incor- legal; - não ser
-

reservista;

r�"�".3;,..:,,
ÜÜh:i.m2J(:3e� genHais, (;,tc.) � porare:n ao desfile.

f C AlI d S t. -gnão. pertencer á elasse de
c;.. Alam<1!�� mo nR"�i3CO, 2l _ !rllumeaan - 'feieloos.•'202 i .' en e - ecre ano 1 25 (Já convúcada);-ser sol:'
!&�'

",_
..

_

."
_._

_ _

_

�Ji} 3 x 2 teiro ou víuvo sem filho e

,(i;h�19:�,��i'fi,1;;'�,1!'Rl'?,f�i;''k''':;;''''*-';:;11�/�lO�ml,j1ª,��JJ:���w.;_fj,l;"1iMW'i'.�'::"� 1 ._'��""'��-�-ii-:+'��.r�tl-··,""��O<t:-lti�.-.:-�-�-:�-itl�-�-. não ser arrimo de' ramt!iu.
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.
Edital de citação ao réu Waldomiro Palmeira, com

prazo de 15 dias.
e

.'. ..... '

.

.

O Doutor Oscar Leitão, juiz de Dírelte da Comarca
de 'Blum!3nau, EstfHÂO de Santa Catarina, na forma da
lei, .etc., . '.' '. .•.

'.
.

,',FAZ., sabre ao réu waíüomtro Palmeíra, Ol! quem In
têreS,Sll;l' possa, que, pelo, presente está sendo Citado fi

.compereeer na sala das audtencías deste Juizo, nnedíftclo
do Iôro, no dia 11 de Fevereiro, do corrente ano, pelae 14 hs
afim de ser qualificado e Interrogurlo na forma da lei e se
ver processar até Iínaljulgamento, no art. 129 do Código

.Penal, praticado na rnadrugada de 11 de Julho",de 1945, �&

ciJnfeHar'ia ''Toeujes'', 'nesta cidade, sob pena de. revelia,
E. para que chegue &0 eonheclmento do réu, mandou o

MM. Juiz de Direito passar o presel]�e. que será publicado
uma pela imprensa loca! e outro que será afixado DO 10-
gar do costume, na forma da lei. Dado e pasaàdo nesta
cidade de Bium�nau. aos vinte e um dias do mês de Janei
ro do, ano de fill. uoveneentcs e quarenta seis .. Eu Asa)
Luiz .Séhremm, eserivãó o escrevi. Ass.) Oscar Leitão, Juiz
de Direito. ... ,'.

Certifico que está conforme o original que foi afixa-
do no local do costume; do que dou fé.' '

,

Blumenau, 21 de Janliíiro de 1946
O Escrívã»: "- LUIZ SOHRAMM

,-

Grande
ordinaria

,'(já' CIA. WfIZfl. ;INDUSTRIAt lOINVllLf (Ma.rca Regfetradal

lavanderia e 8 lavadeira

1

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


