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Solidarioscom a tari a
Blumenau

ré,
BancosEstão fechados deosSegundo informações que couseguimos colher no

seio da classe bancaria, o Sindicato dos Bancários no ontem, todos 09 estabelecimentos mantiveram as portas
Estado, resolveu aderir a gréve, em sinal de. solida- cerradas. Segundo nos informaram ontem a noite, em

riedade com os demais colegas do �{1O e São Paulo, Blumenau, hoje, os Bancos não flmcional'ia�n, com ex

iniciadores do movimento, cr ção do Banco Nacional do Comercio cUJa maioria
Ao que conseguimos apnrar todo o sul do Estado dos funciouarios �il1das estão em dúvida, si acompan- "e� �� "�S(F no Paranáe a Capital, bem como Itajat, Joinvile, etc, desde ham ou, não os seus colegas de outros Bancos.

.: I �'!t.v @!tjl�� r
.------'-- '. . Curitiba, :dó (8. E) - Em

li fiscalização de armas vista da escaeses de açúcar
Tenho a imensa satisfação d� u'f.imamcnto registada, o in.

comunicar a V. S. que reassumi. I terventor Federal neste Es-
nesta data as funcões do carrro, '. .

d-". '
•

(, b tado providenciou a VJll ade FIscal RegiOnal Ele Armas e

I Munições, com séde nesta Ci- 'juntamente com o Instituto
'dade.

, do Acucar do produto num
Velho-me de ensejo para apre- '; O"......------"""""":.

sentar a V.S. os meus protes. total de 40,000 sacas. u-
Diario MatuHno d' ,

U. tos de eleva a consideração e i tras partidns deverão ser en-
anual c-e 60,00

Isemestrst 01'$ 55.00 apreç
...�MARO PACHECO v�ada diretamen�e de Ser-

avulso Cr$ 0,30 est a lta1Fiscal Regional ' gl pe para a cp· -

'ro

se

'.

DE
A vlrtud8 fi 81salda
de se retiram I'fuaodo
o crime li ii traieiio
são premiados. LUME

o.

.aBLUMHHAU· Sabado 26 de Janeiro ds 1946 o Dr. Acames Balsini Dirt;tor Hsspons1l.vel - Anil XXIi - J.I. 9:l
.
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-_

C Aberdeen, 25 (S.E.) Um Canhão Sonóro, destinado aRevelados os
�

principios estauelecidos na arE :::i�:g�:��:, ':'����' ,�':J,:e�e::m:::l���� U:p��:e'::tal:;�ie ::'0:
Ia de Paz Social Discurso pronunciad·g peJo sr, Daudt de �:;��t�s ;e���:�s ultimas minufos, num esforço supremo para

OI(icYeti�a doa ,posse d� )�iretorla da Confederação Nac. do Comércio
E nl'ê�o da esirelBtomicina noon çao, o numero anterior

! IA' '" •

t"· O Ij,
i� �

�tit�ido �o;��: S����!i����J�� iOrgaolzado DiniS erlo '. ulra traia enio da tuberCUiOSe
cada emi(resa, agriCOla,industriáll RIO 25 (A.N.) - E'.o seguÍ1t7 Ministério organizado p�!o, DETROIT (3. K) - Os Drs. Corvi�.Hinshaw e 'WilIiam
e comercial, ou de outra nature- general Gaspar Dutra, Presidente eleito, conforme nota ofl�lall Feldman da Clínica Mano, em Rochester informaram a conven
za, retirada dos lucros liquidas de fornecida pelo Partido Social Democrático: Ministro da J�stlça: I cão anu�l da Academia Jnorte,americana de Pedriatría que conse

s�u� bala
..

n.90' te.van.tado nas,. CDn- C�i,mbra. da.. Luz; !yI!llistro. da G�erra; (.�eneral. Pedro Aurelio ,de II �uiram êxito preliminar no tratamento da tubErcu.�o�eJ mediante
dição do Imposto sobre a ·r�nda. GOlS Monte!ro; lVI:n:stro da Martnh�: '!lce-alm:rante. Jorge Dods-

o emprego de um novo medicamento, a .estreptomlcma. Ex�resA forma de arre�adação e as worth l\1art:l1s; Mmlst!O da
. �eronautl�a: Brigadeiro A�man�? saram aqueles dois médicos que conseguiram r�sult�dos satisfá

porcentagens anuais dessa coo- Trompowski de Almeida; Ministro da Fazenda: Dr. Gas!éí.ü. '. 1- tóríos em casos onde a peuiilcina fracassou Advertiram no en

tribuição se�ão fixada�. de modo, diga); Minis.tro do Exter�or: Dr. João Neves da F�nt?ura.; . �vlJ[lls- tanto que tal produto é conseguido em .quant�dad: tão. red.u,zidd.a
_

atender as necessidades do tro da·Agricultura: Dr, Manoel Neto Campelc�}unior; �I�Olstro da ainda. que só pode ser empregado na mvesugaçao científicas.
plano assistencial.

.

Viação: Coronel Edmundo Macedo Soares e Silva; Ministro do Acreditam outrossim que a "estreptomicina" poderá ser- empregada6 - A administração do Fun- Trabalho: Dr. Otacilio Negrão Lima; Ministro da. Educação e
com êxito nos casos de febre tifóide e des.nteria baci'ar cólera e

do Social será organizada de Saúde: Professor Ernesto de Sousa <;:ampos; S�cretário da Pre�i- oeste bubônica. No relatório apresentado dizem q ie] a estreptorni
�arieira mais apropriada e ef:- dênci?- d_a Republica: Genera! de �rlgada Alem Souto;. Prefe.l�o cina foi empregada na Clínica Slavo desde setembro de I ?,44 e�CIer:te, d� acordo com a experr- d� Distrito Federal: Engenheiro Hildebrando de A�a��o GOlS; cinquenta e quatro casos difírentes d� tuberculose e que r:o nu.

encia, seja dentro das empresas, DIretor do Departamento Federal de Segurança Publica: Profes- nirno em dezessete casos foram apreciados sintomas de evidente
seja com o. agrupamento desta". sor José Pereira Lira. -

melhora no prazo de quatro a oito semanas".
seja por meio, de comissões mis-
tas locais, compostas de repre- Urnanlllzad'!!t � "omissãft desentantes de empregadores e em- :J li Q" fil t�
pregados, sendo preferível, sem- -

Rep��apiies 'de Guerrapre que passiveI, destinar aos. OI �U Acaba de ser instituído por lei federal, o Serviço Nacional
trabal,b?-dores e empregad�s os

.

RIO 25 (8.E.) -,-,- São os seguintes os membros da Comia do Aprendizado Çomercial. Essa organização, cria'Ja em moldes
ben�flc10S correspondentes a, co-, são de Reparações dé Guerra: Srs, Carlos Medeiros Silva, repre- I semelhante aos do SENAI, está fadada a prestar relevantes ser
ta dos lucros �a empresa a qu.� sentante do Ministé,ri? �a, Justiça; Carlos Alberto de A�r�nches'l viços ás �lOssas :xganizações cor;n�rciais, d��de �e os cursos a

p�rtet1cem. A; L.?rr:r�, .dessa, adro1 Irepresentante do M!ll!sterIO ,da Fazenda; consul-Geral OtavIO, do serem cnados sepm realmente pratICaS e efICiente::;,. ,mstração sera aecldIda apos con- Nascimento Brito, representante do Ministério das Relações Ex- Não há em São Paulo e, provavelmente, no Bras!l, ate agosultas aos emprega�ores e em- teriores. Coronel Décio Palmeira Escobar, representante do Mi- ra nenhuma instituição de ensino que se dedique á instrução d�spreg�dos, de m?-nelra a. melhor I nistério da Guerra; Capitão de fragata Bertino Dutra da Silva, adxiliares do comércio de uma Íorma eficiente. Temos, sem �uatenuer aos anseios geraIs..
'

...

' representante do Mini:;tério· da Marinha; C�l. Aviador Hugo' vida grande número de escola de comércio mas nelas predoml�a7�
- .Os empregador;s. pro,:u- f Cunha Machado, representante da Ministério 'da Aeronáutica; pe- o el�sino teórico, abrangendo uma série ?e discipli�as de cUJorarao alOda, c,:m o. maXlmo :1ll- dro Fibrão, representante da Comissão de Marinha Mercante; conhecimento o futuro auxiliar de comérclo não tera a menor

teresse e boa von�ade: ,a) 7" pro- Manuel Augusto Pena, representantante do Banco do Brasil. necessidade na vida prática. l\:IesmD as maté�ias qu�. ofe-mover, pela raclOnah.zaçao. d? .

.. _ receriam Íntere3se prático são abordadas por um pnsma teonc� e

trabalho.e
..

pela
...
m.
elhonade equ�: lIo·taveR n

..rftnres·so da'- Timlevlsa� tão afastado da r�ali?a.le que. s,eu conhecimento torna-se maJOr

p�mento, o aum�nto da _produtl II I fi "9 II til I U I parte das vez€s, lLtelramente lUutlI.
, .v�d,:de .d�s err:.presas, v1sando a '

Anuncla uma correspondência especial de. Nova Iorque,
-

O comerciante e o �uxiliar de comércio sem falar em solt-
dlmmUlçao do� custos de prqdu- transmitida pela Agêucia Reuters, que os engenheiros norte-ame· dos conhecimeetos de contabilidade, precisam aprender a com
ção, �omo melO de consegUIr a ricanos aperfeiçoaram consideravelmente a valvula de camara prar e a vender saber avaliar as possibilidades do mercado prereduçao dos preços de

..

venda, "Merk", que permitirá a televisão de quaisquer cenas desenrola- ver crises de acordo com seus sintomas que sempre se matufes
tend�ndo assl.m a

.

faCIlitar
.

as das em campb aberto, á noite ou durante o dia e sob as mais tam com alguma antecedencia, organizar a documentação .comercondIções gera�s de ;rIda; b -

.?ro- precárias cor.;dições de iluminação ambiente. Chega. se mesmo que cial de maneira a que esta ofereça ° máximo de garantIa legal
move::as �r�vIdencIa� :ducatlva,s a válvula aperfeiçoada é susceptível de superar a vista humana. com o minimo de ônus e de complexidade, orien�ar a propaga�dae. aSslst�nClaJS, n:cessana� a ';Wl- O novo invente será em breve utilizado para a reprodução de de forma eficiente, conhecer a fundo legislação flscal e trabal�istatar que as tecmcas racIOnaliza- jogos de futebol e outro saçontecimentos ao ar livre. Já se reali- e ter noções sólidas sôbre direito comercial; enfim os comerClao
das �a produção. afetem a per- zaram, com pleno êxito, várias experiencias para a percepção lu- tes e seus auxiliares devem teceber uma instrução tal que lh;,:ssor:ahdade do trabalhador, de�- minosa de objetos distautes em movimento na obscuridade. permita dirigir ou executar quaisquer atividades em uma. empre-trumdo ou enfraquecendo osseus·

sa comercial.valores ���anos. cuja expansão .cusad·.o 'de'. IlsliH:lrn.'�ç!io o
.

Ora, nem todas essas matérias são lecionadas de forma prá-
e pefectlblhdade deverão ser. as- H li u p� U tica e eficiente em nossas escolas de comércio. A arte de se apre,segura�as.em todos os sentldos

.lmperadRr lIirfA, ilR sentar e oferecer um produto a venda, de convencer o comprado�.compatlvels �o� o ,bem �st�r C?- U I UI U de avaliar a sua psicologia, pGr exemplo, que são fnndamentals
m.u...'m..; c) -. mstltUlr . prem.1O� a.s h' I� ao auxilar de comércio, são materias (lue nem sequer constam

t d ad d tUm pobre vendedor de lenha e ervas, Hirom ic I <,.umasa-lU1Cl lvas �. empreg .

os es,m�-
ua". acaba de reivindicar' para si o trono japonês. Em petição en- dos programas ofIciais.das ao apnm.?ramen,to d,,: tecm- d d F Por isso, e càso seJ'a imprimida aos cu.rsos do .SE.NAC uma

d d
- déreçada ao General Mac Arthúr, S.upremo Coman ante as or-

d
ca a.pro uçao e a malOr e.x- d orientação prática, sob a supervisão de homens fanulanz.a os com-

d b t d t b Iças. Norte-Ame.ricanos no Jap'ão, afirma o obscuro preten ente:
_tensao o em-�s ar o r?-. a n�. as atividades comerciais. é de se esperar que a orgamzaçao ora

d?r. e Qem .a�slm pela eftclencl� "O Imperador Hiroito está no trono ilegalmente. porquanto um
criada seja de real utilidade tanto para os, comerciantes como

de sua habllIdade ou esforç�, deis seus antepassádos, há 554 anos, usurpou o poder imperial
para os comerciarios. _ (Folha da Manhã)d) - cooflerat' no deseuvolvl- que pertencia' á familia Kumasau."

,

'

--

menta e aperfeiçoamento dó en- Pede o Sr. Kumasaua, como ultimo representante que é
sino profiSSIonal, patrocinando o dessa antiga familia, que o General Mac

.

Arthur "restabeleça a

aproveitamento dasvocações pro- verdadeira dinastia e repare dêsse modo uma injustiça historia."
fissionais e artisticas dos empre
gados e operarias que as reve

larem: '

(continua. no prtl:Kiino numero)

n, , c"

3vl

A. Fabrica Timbós. de Papalão
A v I S o

Na ball e .1iIQ la
�Na'Il

alio deve fa:lt41
Caixeiro-Balconista
A CASA IDEAL necessita

um bom caixeiro balconista com

pratica. no' ramo de calçaàcs
lnutil apresentar-se não tendo
experienda. Or"'enado âe acor

dO com a capacidade; Bvl

If-.�.-.·-.""'�,,-:-���."";'·•. o ii-+-.-.G;-Jt-._.�-�

Unsou'l"" 'O·.,
...

absolutamente inofensivo par3
l"'.I.v.... 1.' .... >

pele Eficiente proteção contra

.W'e-lz·-e.1 PICADAS DE MOSQUITOS e
.I .outros insetml.

Acham-se á di:;posi�ão dos srs. acionistas. no e�cri�orio
desta sociedade, a rua 1\1. Fioriano Peixoto, s/m., em Tlmbo, os
documentos a que se refere o árí, 99, letras a. b e c. do de
cret,J-lei m' 2.627, de 26 de setembro de 1940.

Timbó, 22 de janeiro de 1946
Walter Mueller-Diretor-Gerente

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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re ri ola· do Vale do Ilajaí
S@(iedâd@ Cooperativa de Crédito de Responsabilidade Limitada,

Registrado no Serviç0 de Economia Rural do Mínisterio da Agricultura sob nr. 1.197

Matriz em Blumenau
Agências msfaladasem: BRUSQUE, GASPAR, IBIRAMA, INDAIAL, Itoupava, PRESIDENTE GETULIO, RIO DO TESTO, RODEIO,

, ,'"
,

"

, jaraguá do SuJ, Corupá e Rio do Sul.
,

Nr. de sodas néstc dato: Capital Subscrito C'l"' $ 390.170,00Cotas - Partes subscritas: Capital Realizado Cr $ 351.113,20
'Balanço geral da Matriz, Afgencia e Escritorios, em 31 de Dezembro de 1945.. .

':

.

ATIVO
Valores realizaveÍs a curto e a longo prazo cr. $, Valores não exigiveisLetras Descontadas'

"

9.123.336,90 CapitalCjCorrenies Devedoras' 7.750.736,20 fundo de Reserva legalEmprést, a08 =uuctoneríoe 21,091,40 fundo de DesenvolvírnantoACionistas (à realizar) 39.056,80
Correspondentes no País 1.630,133,4018,573,354,70 Valores exigiveis a curto e a longa prazo

DEPOSITüS
Sem juros 163,170,30
Com jures 2.878.728,20
Dísp. e/especial 2.545.133,80
Com aviso 1.224,218,00
Prazo fixo 2.257.489,00
Limitados 2.267.187,40
Dep. Especiais 3.343.604,60 14,679.531,30

Efeitos pertencentes ao Banco
,

ApóliCêS é outros títulos
. Móveis & Utensillos
Veiculas

.

Almoxarifado

7.400,00
385.756,00

3.070,00
�1-439,20 477,1565,20

Valo�es 'dispnniveÍs
Caixa em Moeda corrente

" Idem nas Agências
NO Banco do Brasil S/A

Santa Catarina

PASSIVO

390.170,00
7.000,00
7000,00 404.170,00

1;290.306,00
'

295 696,90 .Oorrespondentes no País
19818,90 1.606.021,30 Dividendos

5.527,663,70

Contas de Gompenssção ,

Letras em Oobrança simples ,e
em caucão
Idem. de terceiros, inferior
VàJores caucionados
Valo res depositado

� Conta l11atriz & Sucursais

14.164.739,00
4 620.295,70
1.410.000.00
16559.381,6036.754.416:30

•
Saldo A nterior

Distribuído N/semestre
Contas de compensagão

Letras em cobrança e em Caução
Valores Caucionados
Valores Depositados

22.423,60
_25_,_t6-,-1-'-,,0_0__4_7_,5,,-9-,0,_60 20.254.785,60

18.785.034;70
1.410.000,00

16.559.381,6036.754.416,30

Agências 8'; Escritórios
Conta Matriz &. Suoursais

8.538.291,50 Agências e Escritorios

65.949,749.50
8,536.377,00

65,949.749.50

. Américo Stamm
Diretor Gerente

� -= ----------�__�----------------------------------'-----------a
BLUMENAU, 11 de Janeiro de 1946
Oswaldo MoeHmann

Diretor- Presidente

fi....,.,.._-·.�-.�-§jConsultas: das 10 ás i2 e das 14 ás 17 horas.
EDITALAtende exclusivamente dentro da especialidade

,
.

��������:;...:.:;
-

.... •• ...�·�·fU..:,:�;.c:; .......n....... De ordem do sr· dr. Deleg�"�4í�,.•",-
� ,

,---...................
do Regional de Policia, levo ao"T
eonhec'mento dos srs. interes
sados. que em cumprimento ao

que dispõe o art. 16' do re�.ÁRecomenda-se pel gulamento geral do Transito';;'
Esmerado erviço S

. Publico, a Delegada, Regional
iniciará o emplacamento de

R,na 15 de,' Novembro' 596 1 '

I veiculos,
nos seguintes prazos:

.:._ ___;.,;..._.___c. '_ Veículos a Motor:- de 25 de
._._�_.-�-..-,...�-§_. o ..........-§,-�-.-�"""'.-.;......�-;t Janeiro a 2 de fevereiro.

'

.

Biclcletas-+de 3 de íeverelro
a lS do mesmo mês.
Findos estes prazos, os in'

fratores pegarão a multa regu'
lamentar.
Bíumenau, 24 de -Ianeíro de

1946. Abilio de Oliveira.
Escrivão

�-§'-:":""'.-"'-�-.-+.-.�.

&Me

CUME, wS%Dri�:�rj.�/!:a:'A'''®s .m,TRATA.MENTOE Of'ERAQOESDAS DOENÇAS DE SENHORAS
Males!!as das ,menina� e mi'lCas. DistnrbiGs da idiUl0 critica. �er.

,tnrbac.ll9s mmro-g!l:Ini:Iulares. OPERAÇÕES dn utero, ovarms.' '

,

trompas. tumúres., apemUca. hemias. .eíc,
miiterml:lClJa�mjl!l;ãl!l ,� Ondas &iirti'!i.

CLINICA EM GERAL
Coração. pf.!Imúes. rins. rUJo digestivo.
Varices � Ulceras" Doença.s Tropiciles.

CONS.I Trav.,� de Fe'lereiro N.3 (em froote do Hotel Vaona)
85519.: Rua S�i:I Paulo.30 - Fona: 1226, - B L U M E N li U

l�#�·i�:aP i iifeHiwt>? @;llf�ª,<wAriifS!W"'*'W e&WiMresiri,::sa:a::;az;1íI'--f9.-�-.iI>'-���-"-�-::-""�"""='li' X .--.-'-�,-�•..,-.--.-�.

-ÕiE.�1!��::fA!�S-��;1, llADIO · BlOHM .

e, será :Pfontamenta atendido

FJquipatnento moderno' de .alta precisõo, técnico
,

, ".' {orinado e diplomado em São Paulo
AIG.rJrl.!Sda Rio Branco, ,10

j;:: 51' ftl #H'1l'" 8"1'.' EI!J;:;W ."

Dr. Eaon AI Krueger
- 'Wtedico Oculista -

(Exwassistentc do Instituto Penido Burnier) de
- Campinas _

Consultcrío: Rua Candido Lopes. 50 (esq. Rua Dr. Murici)
- - 10 andar - -

CURITYBA PARANA'

fofo AmAnOl\ (G.Schofz)

oss
'"cm llcç1c directa s"t;re o 'ESTOr.1AQO• .l!lü,r.DO E iN'TES,INClS .!lmlnaw
as �a.us�s. e\·it�lm. �!tbsoJUtJlmetJhl_". a florido de ventre. pl'ol)orcí0n�n1. dC'st1e.
'·0 comci;c• .v�m- ....e�tnr gera! " 'Í4!St1m _�êstlpp.ià.rCC(!L as C'r.ic ....w�é3.ees do

e F.STOM�C.O, i."IGADO e INTESTW03 r.'

26 ..1_1946Ir
Comunidade Evangeli.. ;It

ea de -Inumenau
Assembléia Geral Ordin,Q'j'ia
Em 10 de Fevereiro de 1946,

ás 9,15 horas na Igreja Malriz
de Blumenau.

ORDEM DO DIA:
I) Relatorio dos ultimes anos;
2) li do 'I'hesoureiro

e eleição dos Examinadores do
Caixa;

,

3J Eleição dos Delegados e
da Diretoria;
4) Diversos assuntos de ina

teresse da Comunidade.
A DIRETORiA

3vl
�-�=--.-I-��-�---�

Hão Descuide
Uma Tosse ou
Um Resfriado
I'ufau- __lfla4M qu� pôem
.. 11M'" • _.ida II • vidai eome-
1<1''' po1' lIJI1" "im!>l"" 1"'5. 011 res

&fa&. Eoteilmaldi ..moo... pnre,.nm
_ m.J>IIftlWcia; d.....m .,sr tratado,
_ tnd" • $oidad.. p""a que. n�"

� o.t....l'.,.;a d!. lO!Ram. e eauser

lIol'.rica abol!HGimanto.. Tw",. na aI ..

r....� 40 mpparlllh. 're..piratori",
l!ItQlIIí IIIImpl"" !;rl1:rllPI bronehi lo oIJ

&ufriadoo preci.""" 4.. Im!. remed.e

II'IIpido '" ..m,,= 'O Xaro� Silo João
...� parI! oatcol

_li. :w. l1I:m <_WII
Is ....oor aít?odani. para :
.."""", vl8!luJ. e (It"""'aa.

Xarope f!.:l!

Sio João
tab. AMIII i fteiiiJl - Sii3 Paulo

1!lR.!I-�

��:i!l!-'���-.-a-II!I._1i-*

14Prf�is:���e Pa���s�ap�:!� de';'jf
Malharia Blumenanense S. A.� )�
Rua Pandíã Oalogeras.

Consumidor
Exija Manteiga fRiGOB
Exista �ualidad8 que fâr
Mas não é fRIGOn

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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l v
__eh_de_...se�1 Industrias. Reunidas Rio do Testo· SIA.Ci eh

SABADO A'S 8 I 15
Gloria Wanen - Mlcha Auer - Joan Davis o Marcy Me

Ouíre e Kay Kyser em.São convidados os senhores para o exercido de 1946. , U' d d
M , ,Acionistas. a reunirem-se em 3) Assuntos de interesse se-

' .

m mUno e r I tmoAssembleia Geral Ordinaria, ás dai.
C IN'16 (desesseisJ horas do dia 9 Acham-se à disposlção dos Acomp.,

.

�mp. . ;'IélOnal � Fox J�rnal : short.
(nove) de março

. pr6ximo,
.

no senhores Acionistas. no escri-I DOMINGO as � horas. - Mais a continuação da SERIE.
. . ,-.-._'-,--_"-.

-'1"
Hotel p.O.n.

1ero

..

de., afim d.e. dé.li. tório da séde social, os dccu- O.' terror dos Esp·IO-esP
. .

. ."
,

.... berarem sobre a seguinte or mentos de que trata o art. 99 •

'. rec
.. Isa�s.e . dern do dia: do .Décréto-Lei N' 2627 de 26 Plaíéa 3,00 - 112 e mil. 2,00 - Balcão 2,00 e 1,50

'. 1)-Aprovação du Balanço e de �elembro de J940.
I " ..

Domingo A1S 4.30 e 8,15 Hs:
Ocnlas do, exercido de R!o do Testo, 22 de janerro Dorotby Laumor - Dick Powell - Victor Moore em1945.-·Parecef do Con- de .946.

A. su ltan a' da sorteselho Fiscal e Belatorlo Oswaldo Luiz Fleôler-« a
da Di! etona.

2) Eleição do Conselho Fiscal Em Tecnicolor
Acomp, Dornp. Nac, - R.f( Q. Jornal e short amerícano.

f:����.""�::--'-'V-."�".::�"'.'��:-:.�"�:��.";
..-:-

"
:;-;:�� Piatéa 3;0.0.- 112 pe m�J. 2.00 - Balcão",p,oo - 112 e militares 1,50"-��·,-="-+--":7�.-.-:-."_'_. l! .

.

.

-. :} A' NOite: - Iatéa numcrada Crê é.oo.

P���W:e�;�� g:r:."����s 11 Casa
, de, .

Movms Rossmark Ltda. li' r, lEI II caitôs GO ES
ga deste jornal a domICIlio. g' Do rnltonos

.'
;� (Empr. F. Q. Busch Jr.)

"-I":':':�-:t2-':-��__

_:':_'''�'1 n Solos de Jantar '.' ii DIA 7 DE FEVEREIRO A'S 8,30 da Noite ESTRE'A DA
.

� •. ..

Moveis Estofados .

�J Comp�u�hia de Comedias
Colonos

.':

�:. ServIço. bem perfeito e bem acabado :.'1 PROCOPUJ fERREIRI
Vende-se excelentes lotes '

para lavoura. � Grande estoque de Tapetes' �� '<

15 klms. dístantes da sede f' Rua Dr Amadeu Lus 11
.

��:!����la��a!�I��s�r!���: .t·���:·.··� ..�·_�:;;������:�.:;: ...����1
Informações e preço: Ex

portadora de Madeiras VALE
lTATAt' LTDA.
Cálxa Postal ó - Rio do Sul.

�-__"_:�-.--*--�I!II5A�'-:f!':""'� o l-I'-":l';Es�--�,�_�:�--::-���::-� o ,"·-!l-Ji-�'....Iii-Ji-"'-�·_-it!i- .•

Edital de ConvocaçãoVende-se uma carroça de
. um cavalo, completa e uma
aranha completa. Tratar 110
Garcia na Rua da Oloria 'slo,
com o negociante Willy Oes
Der.

.

3,V3
--�-'

Precísa-se um ou dois re

Iojoeíros com boa praüca no
ramo.

.

Paga-se bom ordenado.'
Relojoaria Schoentelder
Rua J5 de Nov-embro, 11 t 2

Diretor Presidente 3vl

lI
....

·

...
'

..

'

..•

"

..
'.·'
..

·'.'-.
�?

Anunciem � neste O iario

. ESTÁ nas suas mãos tor
nar-se atraente. Não se ex

ponha. portanto, afracassar,
Lembre-se de que fazer .a

;..::

barba. diàriamente.v é um
- imperativo de higiene e um
dever de bom-tom. A boa.
aparência ajuda a vencer na .

vida. Com um 'aparelho Gil
lette e as insuperáveis lâmi-. '

nas Gillette Azul, 'legítimas,
.

poderá o senhor. barbear-se ....

em casa, confcrsâvelmente,
sem expor-se aos perigos das
iofecções transmissíveis .: :É o'

processo mais prático. mais'
higiênico e mais econômico,
!iéfido, por isso mesmo, uni
versalmente a dotado por
homens de· qualquer idade.

.... Nada de.lragédiasl Mira-te nu.m espêlho e verás que
ela lem razão... Usa Gillefle e põe o cQração à larga I

- - Parece 'um so".ho! Alas no igreja! Conjuqo vobisl
Marcha Nupcial! E Um milag�er Um milogre do Gitroftel

..

. �.

·GÁ.RANTlA I'OSlTtyA,,;ColllPre 11m. pacata
de dez lâminas' e .·usé 'dita" Se não ficar sa
tisfeito, devolva os -Oito:.a $,!rá. reembolsada.

. -

,G,illelte
C tábia Postal - 1797 Rf� déJaneira

Inter-Amerfr::�n.

• -� Sedas, Linhos, Casero. iras, ftrJ
Riscados, Brins, Sapatos, ICamisas, Pijamas, Capas,
II· Meias, etc. 11

" Ghapáos Ramenzoni; Cnry B Melsa_,
BUJtf1ENIU - Rua 15 de lIioii'embro, 505 .. Fone: 1101

I M i r:1G. 'DA
E1lpedições ... Despachos

ttsentes dos tét��:·

"SUMARf'��
com viagens regulares entre Itajaí - Santos

I(aht2 PC$��� 36 - E�d. Telegr. "'Guldo"

IT .t1.JAr -- Rua Pedro Ferreira na". 68/7�

aMA MiaR

Oficina RADIO fUNIl
Atende lodos OI! serviço. de

Radio! receptores
SavviClllJ Barildoa a ôara, UIH

TBLEPONB 1395

Sua 'I da Setembro. l3'I
I

-

"Medicação auxiliar
no tratamento da

sífilis"
A'NUNCmM NESTE DIARIO

leghorn Branca da mais alta postura
OVos para incubação

Frangos de 1 li 4 mêses
.

Reprodutores de 4 mêses
Oferecem as seguintes garantias e vantagens: São

filhos de galos importados do Americano "Hansou", com

. pedlgré paterno de mais de 300 OVOS

Proprietário do avtarto, .

Oscar Pahl Rua Amazonas defronte ao 32 B.C.
Blumenau-Santa Catarina.

I

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



que estabelece a interven-
ção de Juntas Investigado- o Sindicato dos Trabalhado
ras nas disputas entre o res. Na indústria frigorifí
capital e ô trabalho. Ha ea, porém, cOID�30o.ooo ope
dias, eutretanto, a «Gene- raríos de bracos cruzados,
ral Motor�)) recusou-se a nenhum acordo foi conse

revelar seus lucros a uma guido, estando marcada
comissão nomeada pelo Go- para hoje uma nova COD

verno. Por outro lado, es- fereneia entre representan
pera-se um acordo entre a tas das duas partes conten-
«Ford Motor Company» e doras.

.

luta' Enlre Capital
I o n s Estados

d�tJi --
..

'

t· ·d· ido Íllcacoes ln ro· UZ! .

as
., ,o •

.

no Estatuto dos fundcnàrios
.. 1

públicos da União

(;1 DE Slumena!, 26 de

Janeiro de i94G

Terminou em Washing
ton a greve iniciada hã

Rio (S. E.) - Alterando os artigos 33 e 186, respectiva- uma semana por 3.000 ope
mente, dos decretos-leis nos. 3.070, de 20:2-19.1:1 e 3·,70, de 28- fadares telefónicos. Enquan-
10- I 94 r, o Presidente da Republica assinou o seguinte decreto-lei: to isso, na própria Casa

"Art. I. - O art. 33 do decreto-lei n. 3.07°, de 20 de feve
Branca, prosseguem as con

reíro de 194 I, parél_ a vigorar com a seguinte redação!
.

Art. 33 - Será aposentado o funcionário interino que se V81'SaçÕes �obre ? mov.i-
achar nas condições previstas nos itens II, III e IV do Art. 29. mento grevísta na índustria

�rt. 2

.•
--,. Fica� ind.UidOS no referido a.rt. 33

•.
OS

seguintesl'.8iderúrgíc.a. Observa-se uma

paragrafas: .

tensão semelhante a que
:t:arágrafo I. - .Na hipótese do _item II do art: 2�r Só será.

se verificou nos dias queconcedida aposentadoria apos um período de carencia ae 3 anos
d .

. -

dde efetivo exercício: prece el am a mvasao a

Parágrafo 2. - Para efeito do disposto no pará&rafo ante- Europa. Os patrões insistem
rior, consideram-se de efetivo exercício os periodos de licença pa- em sua proposta de 15 0Io
ra tratamento de saúde.

. de aumento dos ealarioe
Art. 3. - Ficam os Interventores Federais. dos Est�do�. atuais ao pas�o que os tra' d �

autorizados a modificar nesse sentido os estatutos dos funcioná- .

lh dt • '�1. !:Ir o
OI

u '"
rios estaduais e municipais.

ba a ores 18C ama.n sü 10-
Art. 4. - O Art. 186 do decreto-lei n, 3:;7°, de 28 de ou- Não se tendo chegado a

tubro de 194 I. passa � vigorar com a seg�inte .re�açã�: acordo após muítas horas Primeira fábrica açu-Art; 186:- Será a'posent�do o funcionario íntenno que se de discussões, teme se que" 6· dachar nas condlçõe.s nos. lteu� 11, III e IV.do Art. 182.
• o dissídio se generalize. O Careira, �Doperadva ii

A�t. 5. - FIcam ínc luídos no refendo art 186, os seguiu- O Pr id t T· .. Dlneflca do Sul
tes paragrafes: .' " .

I �Sl eo e 1 uman
.

eu
." c-. ,

Parágrafo r. � Na hipotese do item II do art. 182, so se- VlOU iii. Camara dos Repre- Maceió' �o ,('d. E.) S�ra
rei concedida aposentadoria após um período de carencía de tres sentantes um projeto de lei inaugurada hoje a Üsina
anos de �fetivo exercido.

."
Caeté, a primeira fabrica

Paragrafo 2, - Para o efeito ,do disposto no paragrafo an- t�"'.-�-�"""'�-�-=�-=€""""�Jl
açucareira e' cooperativa a

terior, consideram-se efetivo exercício os períodos da licença para

O A·ff 8 I
.) .

t' AI.· d I.:' 1
tratamento de saude.

.

r onso � SIOI exd:;: l1'dna mell'lcd'a _o S� .

Art. 6. - O presente decreto-lei entrará em vigor na data r I. . II li..
e � ica a no va e o no ao

de publicação. Miguel.
Art. 7. - Revogam-se as disposições em contrário." Clinica Especializada de Comparecerá à inaugura-

'6",,,,,,,,,,,,,,,,..-,,,,,... "";;""-"I!J7i:"-
o ••-.a.-"". ,.. "" o >'t'>"'-....lIII ........�A..,"' ...-""i'_..."....''''''.,.,..4'f...�'''''''&\ Crianças I ção o sr. Barbosa Lima So-

;;:'P-'?.a.V.�1'!1>t<'-;L"·�:-�;��:8"'·�' ·�D"'.;s'-"""'-C.r-:R'€'F.V-�:�L:;O··�"'_'-�"'''''i tlDoença.8 da féle - Ma.laria l�i��!�doP������!t: a:o I�l�-
I

dli� �LLhO A�"e�UCo· r. a \. fi. JU!! � • . .;g .f •

,_ _ '" 'i "'0""_'"""""""" m _ if! I Cursos especializados da Medi- cucar
," , . . . . ��

I
cina Infantil e alimentação das 'f<\lo-!lt��-B--ít'.-�_..._Jô,-�

� - DmgnostH::OS CImlCOS -

'4; t:ianéihhas. - Medico-Chefe das
' - . ,-

� MetaDoHamo basal - EletrocardiograrIa. - Labora- l.1 J s�ções d� .�i?,iene. Infantil eCoo. ·E·xerC·I�IIIO da ln-I tório de AnáHEH:8 (sangue-fézfJB-Ufm6. ete.) �fj zinha Dietética do Centro de l li'

� � Saude. - Estagio de 2 anos no

dosl I-a Fa Imti CUü]�C3 especializada de Senhoras � serviço de Pé�e e. Sim.is da Sat;I- . r rIBia ...

�
_ . . ••. � ta· Casa de Mlseflcordla do RiO A"

II!\l (per.tnr�aço!� m.en�truaie. e�t�.H::hdad.e •. �it.:racõe� ,se- '.'.'.'.j' Ja�eiro ...
- Especializado em Ma- ceullcali:UaI.S, .ncô •.L!oda!3 ua 8dolpcen�111: e da ld ...de c!'lhcf', � larJa pelo Departamento NaCo ,o-

Ín:damações gBmtma, etc.) � na! de:Saude Publica. - Ex� O presidente da Repuhli-
l'!Ãl tU��eda Rio Bi!'lil!1lt:o, 3 _ �imne!:!ilD - fate!ona. 1202}.� Chefe, durante 2 anos, do Servi� ca assinoll um longo decre-I;p

.

.

.

.

.. . .
..

..

.

"k,
ço de Malaria de Blumenau. L t d Ed ã$'��-*:���Ií4i\.!�;r�'!V.rig;l'\t����oi��4!��-�.3?:D"1lI.!Di,\�� 1.10 na pas a a llcaç' 081Modernissimo aparelho de Luz Saude Publica, aprovando I

Ultra Violeta o Regulamente do Exercicio I
Dá consultas, todos os dias. da In.dustria Farmactutica
no Edificio Peite1' (em frente no Brasil.
ao Holel Vitoria), das 10,301 ��-1<-'�-§-6._'_�-�
ás12 e das 14,30 ás 17 horas, l, . Arrancar e destruir gra ..

fones: 1.433 (Consultol'w) ! vatás é contribuir para o

11·01 (Reside .

desaparecimento da malária

praz;�!'l5��i��!'ÇãD á .ré \!A�l FABE.NI., PANOC�. com I �_6._""";""_�"""'�C": xe:�.Ill:m:na:.__._tr-.
,t·. O Doutor os.c�r L.ettão, Jmz de Di!8I.O da. Comarca

I E I Prado do Rio La Menor
.

.

de.Blumenau, Estf.luO d
..

,e Santa Catarl\18., na forma da
I X r R' d'.

. 'lei, etc... e apso la
.

FAZ, sabre á ré Mari Fabeni Panoch, ou a quem i.D· ETZE'n enconlra-se a vonda' nas
tel'eSS81' possa, que, pelo pl'ese:1te, está sendo. Citada a

. 1.1. farmacias e Drogarias
comparecer na !m!a das audienciag deste Juizo. no ediUcio
do fôro, no dia 11 de Fevereiro proximo vjndouro) pelas 10
horas, atim de ser qualificada a interrogada Da forma da
lei e se ver procesfmr até julgamento final, pelo crime pre
vis10 no 8rt. 229, do Código Penal. sob pena de revelia.
E, para que chegue ao seu conhecimento, mandou o MM.
Juiz de Direito da Comarca, passar o presente, que será

publicado um pela imprensa local e outro será afixado
no local do costume, na forma da lei. Dado e passado
nesta cidade de Blumenau, aos vinte e tres dias do mês de
Janeiro do aDO de mil novencen�os e qUBrenta e seis. Eu
Ass,) Luiz $chramm, escrivão o escrevi. Ass.) Oscar L�Hão,
Juiz de Direito.

.'

Certifico estar conforme o original que foi afixa
do DO Jocal do c05tume, do que dou fé.

BIumenau;23 de Janeiro de 1945
O Escrivão: .-'. LUIZ SOBRAMM

o Ir
nidos

...�

Blumei1ftu

Juizo de Direito da Comarca de

BIllnleBI311 Estado
Sanla Catarina

.:-��-�-��-�.",.�-� o li Iii lR .Ij-�-Bfl-li---illl---tl�\
@. •

1 Banco Popular e Agricola do Vale de Itaiai f�'
i!!I

.»
�

! I

f. Deposito A dlapos!çao 2 O/O 1
� Deposito Popular fi 0/0 ,
� C/Cta. com aviso de 30 dIa. 4 O/O :4i
J

,I ,I "., 60 dias 5 % I

:0111. Idem ld órr 9{l dte,@l)q2 0(0 �I:.! Idem idem 130 dia.!J 6 Oío l'Ol

II C/Cts. Prazo Filo 6 mêses I 512 O/O 1• Idem iaem 12 � fi O/C i
� �

��í$:"""iJ--:lf.�.i\1-Ji-��·_S} o�--a--�-I'"""'Jt-�-�-:+.........�......�

I V I S O
Afim de receberem seus cer

tificados de reservistas, são con

vidados a comparecerem no Quar�
tél do 32' H.C .• todos os reser

vistas do T.G., 475, que conclui
rarn áquela escola no ano p.
passado.

Diogo Vergara - 2 Ten.
Secretario.

Especíalízada em concertos
de Maqulnas de escrever,

RADIOS e

Aparelhos elétricos:
Rua 15 - 770 - Blumenau

CON}RA
GR�PE ,

RESFRIAOO�- .. '

.()ÕQESD�CilBé.ÇÀ '1
N�\iI;lAlG1AS E{ .i
p_g)lE5 tMGH!At. II' i

. .
�.o_�<�1L5!l

.. 1

i�.":':i�
"��,

Exijam o sabao

HVIRGEIvl ESPECIALIDADE"
ria elA, WETZEL INDUSTRIAL JOiNVILLE (Marca Regí,trada)

O ideal ·para çosinha, IavaJll]eria e e lavadeira

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


