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'8ANCO I:NDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SANTA CATARINA S/A.
ITAJAI SANTA CATARINA

Balancete em 30 de setembro de 1947

(Compreendendo Matriz e Agencias)

PASSIVO

- D!s�ilnivelCaixa
moeda corrente '

llepósi to no Banco do' Brasí l :

r1t'posito a ordem da Sup. da Moeda e

do Crédito '

,

,
,

Realinvei, .

ulose valores mobilifrios:
6lict's e obrigações Fetlt;)j'ais:
l dep, DO Beo, do Bt·asilS/A., a ordem da

Sup, da Moéda e do Cté,dito no valor Dominai
de Cr$ 3.750.000.00

i Carteira ..
'

Micos' Estaduáls
úli ces l\iUnicipais"
ões e Debentures
,ras do Téseüro Nacional
lprésthnús em C{Corrente
rprêstimos Hipótecário:o.
mlos Descontados
;ôncias no País
rrespondsntes no País
ItrOi; créditos

L6veis

����bíli�!dO ".'
ijJicios' afl uso 'ao Banco
Jreis e lTtel113ilios
�el'ial de Expediente
�taJações,., ,.

'- Besultlldos Pendentes
ros e descontos
postos
speaas Gerais ,

-

.

Contas de, Compensação
JoreE em garantia
Jores em custodia
lulos li receber de C/Alheia

Cr$

lo,M5.529,8o

F - Não Exigivel
Capital
Fundo de reserva legal
Outras reservas

G - EXigível
DJo;POSITOS
- á. víata e a curto prazo:

d" Poderes Púhlicos
de 11, utarq uias
em CIC Sem Limite
em CrC Limitadas
em eTC Popnlares
em CIC .Sem Juros
em CIC de Avis»

a prazo:
de Poderes Púhl icos
de. Autarquias

de diversos:
a prazo fixo
de aviso previo

Outras Besnensabílldades
Titulas redescontados
Obrigações divérsns

Agências no Paí�
Corroepoudeutes no País
Ordens de pag:ul1entt. li Li urros créditos

"
Dividendos a pugur
H

- Resultados Pendentes

Cr$
15.0oo.o00.ílO

Cr$ Cr$
1[;,000.000,00

} .\150.1)00.00
14.889:2! 3,20 :U,239.21i,2(o)21.4U,9ó7,Ç,o

\1,o\'4.1:i54,00

3.l24.8J5.1O
545.55G,llo
1 ��.5H'1,oo
.hiJ.50ú,on

, L5BO.(H7,40
� ti

5.498.48340

4.3tl6,ooo,oo

1.7n7.S57,�o
15.214.6i7,8u
I'it:U·fj9.:lo:!.30

'2 g'l'O ��:"7 00

i3í:iiS:S:<S{)
n.54\1':)�4,':lLl

.:!..t,u!lo,o14,: 2 146.409.o5o,{Q

70,00
500.000.00

84.542.283,30
H23;1&l.40

18'2.(88)n5,fiO
�57.B16.840,70
18,719,{H4.80

.

l.i)()7.8JO,oo M6.o27.5G7,Bo
�

2 4S�'.l30, lo
-=-��}S:?30 559.1�9.463,60

67.15(J.O\I�,Go
:17.;:1:3\).6(;8.\10 1�l?!y�9 8(12,5"

25LBy8.BS2,90

8.541.435.30
�.o57,927,3(l

340.133,20
34.00

!S3.oHS)'i\1:!.20
:!Uí47.üol,oo
12.5rj8.%5)10

308A2�).('() 317.6'2'2,988 .• 0 569.021.&71,Q@
�,-

(QÇ""-"57'_""'">rT5"'!'DV'i'Q

ln!)_481,lo
1S97.H75.Bo

2.821'i.568,4ü
-ar

- m=iwn

3.3P.3 ..1I 9.80
i - Contas de Compensação

Depositantps tle val, em g:l.l'. e em custódl ...

Depositautes de t iru los em cobrança;

do Pais

39'.o�í.599,3o

Con tas de resultados

do Exterior

2\16.635.461,ío

�.l!),582,� 396.7 06 043.�695.'i53,Gl.:'l,2�
..!23:20541:2

Genésio M. Lins
Diretor Superintendente

< Dr. Rodolfo Renaux Bairer
Diretor Gerente

r. M:lfio,�j\I1irânda Lins ( Diretores Adjuntos
HercrIlO Deeke ( "

ITAJAI,13 DE OUTUBRO DE 1947

Bonifácio Schmitt
Oito Renaux

Irlneu Bornhausen
Antonio Ramos
DIRETORf.S

Érico Scheeíter
Chefe da Contabilidade Geral

DipL Reg. ua DEC nr. 22.G38

Serafim Franklin Pereira
Sub-Chefe da Con tabi lidade Gel'ál

Dipl. Reg. na DEC nr. 17,391

�----�--��--��-------------------------------------------------------�--------------------�----------------------------------------
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'Armado

e····Tealr Elite ,RACOS.
ÂNiMICOS

TOMEM

U�I frelsotill
f'8Ilt.YE�RA'I

Gr."d. T6ntio

'I Exportadora do M!�Biras S. A.
Stock permenenre de:

Madeiras de construção em geral,
Forros, Soalhos. Molduras. etc.

Ttelefone 1337

8 L U �1 E: NAU .. Santa Catarina

.,

.,

Edital

na Alameda Rio Branco

Faço saber qne pretendem cs

sar-ae : Raul Kuoch e Elvira
'chwaemmle. Ele, natural deste

Estado, nascido aos 6 de março
de 1928, torneiro-m ecanico, sd

teiro,
.

domicili» do
.

e residente
nesta cidade, filho de Ricardo
Knoch e de d. Hilda Knoch. Ela
natural oeste Estado, nascida
aos 8 de fevereiro de 1930. do

mestica, .solteira domiciliada e

residente em Velha, deste Dis
trito filha de Rodolfo Sr hwaern
mle 'e de, d. Herta Schwaernmle.

Apresentaram os documentos

C;yjgidos , pelo. artigo 180 do, Co

digo Civil. sob ns. 1, 2, 3 e 4.
Si alguem tiver conhecimento de

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

E, para constar e chegar ao co

nhecimento de todos lavro o

presoníe para ser afixado no lu

gar do costume c publicado pe
la imprensa.

Blumenal!, 20 de 10 de 1947
\Titorino Br;) ga

Oficial do Registro Civil.

I
---------_._-_--'-------- '"

Adornos para Natal (Christbaumschmuck)

Bonecas! diversos typos .. Castiçaes para arvore natal
Acessarias para Bicicletas - Torpedos Completos·

Pecas Torpedo Suissos

Rir mais
.

rir

córnedlante s

F. DOMNING - Timbó - Caixa posta;. 10
@

Edital Edital

ff HOJE E TOD'AS J.\:s NOITES

com BIOUCA e seus

Faço saber que pretendem ca- Faço saber que pretendem ca-

sar-se: Artur Busnanlo e EIs" sar-se : Lu 2 Felsky e Ericu Dit
Bernhardt. Ele, natural deste trich. Ele, hatural deste Estado, '

Estado, nascido aos 14 de se- nascido aos 20 de julho de 191:t "

ternbro de 1925. pedreiro, soltei-lalf�iate. solteiro, domiciliado e

to, domiciliado e residente nesta residente em Garcia, filno de Es
cidade, filho de Francisco Bus- tanislan Felsky e dedo Constan
nardo e de d, NIaria Beletti Bus- da Felsky. Ela, natural deste
nardo Ela, natural d=ste Estado E�tado. nascida aos 27 de feve..

nascida aos 22 de maio de 1925 reiro de 1929. domestica, soltei
domestica, solteira, domiciliada ra, domiciliada e residente 'em
e i"esidente, nesta cidade, filha de

I
Garcia, filha de Victor

Díttfic,.hFehx Bernhardt e de d. Clara e de d- Paula Díttrich,
Bernhardt Apresentaram os documentos

Apresentaram os documento exigidos pelo artigo 180 do Co
exigidos pelo artigo 180 do Co- digo Civil, sob ns. 1 2 3 e 4.
digo Civil, sob o na 1, 2 (:! -t Si alquern tiver conh�cin�ento de

.Si . a�guem tive� con�lCcimentD de existir algum impedimento legal,
existir algum Impedimento legal, acuse-o para os fins de direito,
acuse-o para os fins de direito. E, para constar e chegar ao co

E, para constar e chegar ao co- presente para ser afixado no lu
nheclmento de tod<;>s, lavro o gar do costume;� publicado �e�
presente para ser' aflxado no lli- la imprensa.
gar do costume e publicado pe
la imprensa.

Blumenau. [, de 10 1947
Vitorino Braga

.oficialdo Registro Civil-

; :_. i

l�rvctá onlbus todcs .as noites' para'
�.' ,

�fupava...Sec�1
-

depois da 'estréia
r"

Consumidor
Exija Manteie2 fRIGDR
'Exista Qualida�e JUB fôr

CRUlflRtJ ,Prefiram a t'aruulu
,

.. t'aont:ada
'

Mas não é f.RIGOH
pelo t40UIHO nllRVlLtE L -,_.....__.-----

Bluménau, 14 de loje 1947.

Vitorino Braga
ficialdo Registro Civil

'�
�:�""

,',

1'. �::V;,i;"��
..... ,.
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G

raçadeArmas docidadão
ça, em tal caso, senhores,
força do que se vê constre ngi
do <l: defender-se, é a força <:OL

servadosa, a força jurídica, a for
ça legal, a sagrada força da Ie

gitima defesa,
Aí, vem, senhores, á Hora d

Votar.

dar que salve os seus direitos de
individuo, quando abandona os

«Nas sociedades modernas

0lcomo
condições Inseparavels na seus direitos de cidadão. Não

cidadão
..

é
.?'

·8
....

n

..

'voltO
..

rio pro. tetor legitima d. efes.4. dos direitos in- tardará que J bicho e a podri
do individuo. o mesmo modo õividuais, a legitima defesa das- dão o carcorn am e eevasíe,n da
como a',pprtiça, a casca espessa' liberdades politicas. sua virilidade moral. não tardará
e rija d.iruma planta,o seu cor- Triste da arvore, que se con- que castrando-se dos carateres

tiço lenhoso e rude lhe abriga o sinrir que a desrevistam do cor- de cidadão, acabe por se desfá
melindroso do amago, o tecido tex; se deixar que lhe exponham zer de homem; não tardará que
vital do cerne, assim as Iiberda- �s rntemperies a medula, escor- no combalido tronco lhe ranja a

ríespoíitícae protegem os direi- chando-a da casca que a cobre serra, ou se lhe crave o machado.
tos individuais, e a. mesma lei Mal. também, do homem que Não vos esqueçais. pois, se

que consagra a legitima {; defesa, como arvore cernada, com o nhores. Renunciando ao voto,
destes, implicitamente abrange, a�ago entregue ao tempo, cu i- não fazendo questão do vote,

RUY BARBOSA consentindo que vos arrebatem
o voto, deixando, assim que vos

popilern com o goveIno que qui
zerern, estareis como se, no in
tuito ..:le- poupardes a vida, não
ousaaseis defender o této, a for
tuna, a honra e 1/ prole. O fu
turo dela, o vosso, o da patria,
tudo o por que a vida vale a

pena de se Viver, tudo se vai,
quando os individuas SUpÕbID sal
var as suas franquias de homens.
imolando as suaa garantias de
cidadãos.

Energi;t atômica pim�
fins dvj�,

Mais breve do que se esper
teremos o revelucloneslo

desenvolvimento

Com 9 anos de idade
assassinou o irmão

o domicilio é a fortalesa do
individuo. O diretor é o presidio
do homem. O voto é a praça
.Ie armas do cidadão. Ouandn
ele se encerra em qualquer des-

PARA fERIDAS,
E C Z E M A S,
INFLAMAÇOE.S,
C O C E i R A 5,
fRIEIRAS,
ESP I N H AS, ETC.

A lei vos confere o direito de
voto, E, esse direito, para as

democracias de agora, já não é
só um direito; e um dever, im
posto até, debaixo de sanções
penais. Eu vos exorto a cum

prirdes o dever, e observardes a

lei votando e a tojo o poder
que possais, não deixando, por
maneira alguma, que vos ini
bam de votar.

T Au'omobilistas·,. Afenção �
'. i

Já se acha. sua disposição a OFICINA WIEDER. it KEHR para prestar-lhe os melhores serviços em motores, �
radiadores, latadas etc, • bem como soldagens de qualquer l'

Serviços prestados por Técnicos t
,RUA SÃOPAULO - TELEFONE, 1272 I

..
'.. .!t

�-.';_.�,�-'-I!...,...!IE---c.'-�-t· x .-��-�-�-!f.-ll!-If-�-.

OiAQIO I"\ATUTINO

o
EN'AU

AV!r'rude IZ a

10a.fda.dçt se retiram
si o crime e,a traição
são premiados I

.

L A�AUTO ..

DAS ASF?lg.t\CÔe:S OOVALE. DO ITAJAi
�c.....,--

' .··77·., �

Cumbale á m:alaria e lebre
.

amarela na tuulinelte'
Buenos Aires - NãoJooge o o uHimn coo.Uíto �mundiaI -

dla em que a febre amBrelà o "D:D T." :que atU:fl sobre as

passará 8. ser. apenas UIll,l,l': la:rvaE. ou mosquito adultos,
triste recordação na Americà; poden-se utiliza-lo de dlteren-
enquanto o.: hDpaluáismo, ou- res maneira. As dillc uldades
tv> problelllll BB.nií"rlo, jr-Be�á (la luta são, .entretanto, íman
extiílgtI.lndo'�lll vlrtudetta hHa. sas, pois segundo oplnlão de
tenaz que ora se inicia e que abausados cientistas, das du
esrã cumpedíeua nos V8&tos zentas espectes existentes de
planes qUl;i pretende realiza,

.

isrtuH mosquito, vinte pelo
o

.

.Organização Sanitarlil PJ:(:
'

nos transmitem a doença e
� 'americana. iDstItuída p e:l'

..

Ma qual, Dom'lum comporta·
CanlcréDclB Pan-Am:eriCHua mento diverso.
de Saude, recentemente encar"

.
EIs em traços geraIs, os dois

_I'l:i.da em Buenos Airoea principais temas tratados na

..

A r(fSl{ei.to.
·

.•..
d
...

fJ.
...

·

.....ie.b.... re.am.a.. fE!,..'I:GOnferen. cia Pan· american
..

B

18, empreendem- s.e granqes de Saude. Na' see;são _de �p-
campanhas IWl) J?BIBes do rio cerramento, as delegaçoes dôs
da prata, !iSIHldo ,t>,X,t"9rminar viute e um países da Amarics
4) mosquitO transmissor. O assinaram li: ata finai da Con
Brasil e a BolívIa ocupavam fereuciB;Jendo ficado decIdi
o primeiro lugar da lista dOê fio que a pr, xima reunião se

pàlses que combateram os-to- ja realizadas em Londres.
.

CO! em que proliferava o t8�
mite!" 1.n8ato.

.

.

'.

A ação cont.1nentalpar-à de·
bel�r o mal de'Ve�Be ao dire
tor (io nepartE.uh�nto de Sau

'c.
;:-,.de -]?ubUCà do Brasil, sr. Heh

c'
c ,'lux' lrroes; que apresentou o

.
,

-i}.rÓjeto do exterminio do mo�-
.

..
'

quit4 transmissor da enfermi
QaiJe'/ projeto que foL aprova
do. pêlo, L;ouselho Diretor do
do lJ'e'pilruimento SanHario
PaR-Americano.

'

'. De cqrlr li opInião. _de emi
nentes .C1énliata argentlno: IJ
.u.n1qo 'pal� da AmerIca quo
pode ..• conóíderar..:ae S SQIV()
dessa entelmidad.e é O Um'
guai-.. O· chile tem surtos Hmi�

.

Proibiram ii venda de
lados no norte� e o Brasil', em

virtude de sua Imens6 exten

ç1l0 e densa vegwtaçilo, sofre
inteIÍsamente ,dos efeltv8 dt,

fltléte1o. .

.

l'ara guerra contra () imps
ludismo, conta5se agora com

lima nova 8rm:l que,foi já
�PrQvada eUca�wente dUr�Hl\e

Jornais
. Viena - O Minísterio do 10-

teria!, annnclou que as autorida
des russas de ocupação pr oibi
ram a venda de todes os jornais
apoiados pla� po�encias ociden
cais, 'ná cidade de Saipt' Poelten,
a 35 milhas 'Iil;' Qe3t� de Víen�.

Londres - A Grã-Bretanhi
está cinco 600S á frente dOI
Estados Ualdos, 1'0 que di:
respeito dli. pesquisas atotnl
caso e dentro de mais otncr
6DOS estafa utlllzauuo gerado
dores de eletricidade ti clona
dos por energia alomies, se

gundo revelou 'hoje o "DalIj
Graphíe", citando "um d�
fiais uestecades técnicos brf
taulcos da energia atomlcn"
No 'mesmo artigo, o elenttstr
em questão, cujo nome nãr

see abrigos lnviolaveis e de [oi revelado, declarou: "p.
dentro de um deles opõe a de- energia elétrica serã forneci
�ensi\'a á ofensiva, a legalidade I da pela euergía utomícs, mut
a usurpação e a força, essa for- to mais cedo do que o mun

, do geralmente espera. Embo
-

Pi seja extremamente drüel

Telegramas retidos apouter em que ano se pro,
cessará o revoluctonarlo de

Adré Vileri]Agripino Amaral senvolvlmento, não há <iuvida
André Schwarbz; Ada Argus; de que ter ii lugar em menor

Cacíauo Neves; Conrado; Fran- de cinco aaoa, a partir dt
cisco da Fonseca: João Francis- agora.".
co Farias; Libio Pores; Ribas.

Narra o colega <A Noticia»,
de São Sepé. R- G. Sul em sua

edição de 28 de setembro ultimo:
-Quarta-feira ultima, á 5 qui

lometros distantes desta cidade
no lugar denominado coxilha d�
ePoetc», um menino de 9 anos,
de nome Neímar Correa, assas

sinou friamente se" irrr ãozinho
de ó anos de idade, de nome

Wantuil Correa, com uma caro

ga de chum bo em pleno peito
índo,» alojar-se 09 chumbos nas

costas da vítima.,
Esta e o assassino são filhos

do sr, AI bino Correa da Silva.
O criminoso precoce após CO�

meter o crime, apezar da pouca
idade, procurou,

.

co m todo o

sClogue frio, preparar sua de
feza, afastando todos os vesti
gios do crime, com a intenção
de enganar a pohcía. - Sr. Ewald jansen

Sr. Nestor _$.fJwefer,
estadual desta. 'pf.âça,

- Hermuth Koeler,
- Srta. Olga Schlosser resi-

dente em Brusque,
- Sr, Augusto Peske residen

te em Timbó.

brasileiro

Hotavel invento de

Fazem anos hoje
Curitiba (AN) - O jovem .'1!J

troteuico José Neufal acaba de
coletor inventar um aparelho que 'la

revolucionar o cínemafaladv, me

ihoraudo 100 '[. a emissão d<
som e da voz humana. Com.
se sabe apesar da perfeição Ui
aparelhagem moderna de' gra
vação a. reprodução do som per
de muito de aia pureza e tona
lida::le Obietivando melhorar;
emissão d� 5<JID José Neufal in
ventou um aparelho que apli
cado á maquinaria do doem
fdado dà um som com toda
pureza. dando a impressão d

presença dos instrumentos e da
pessoas. O aparelho já foi sU"b

Regress<lrá hoje para Floria- metido á experiencia tendo aid
nopolis, nosso distintl) colega usado agui por ocasião da exib
Seixas Neto, do corpa �.:.-.r

..

erli1�Orial i ção do filme «Carnegie Hall,
I Diario da Tarde" e 'e5tüdante I Iosé Neufal já iniciou a com
de direito naquela Capital.

ItruÇãoJ
do mo jelo definitiv(

Agrad<:cec.do a visita com que aerà ainda mais aperfeiço,
ue n�s distingUi.u, ap

.. rov.e..
'

.. i.t.a[)lo

..

s

.....

do .do que o �odelo prim.i..

tiV(
o ense)o para renovar4h.e nossos O lllvento sera ievado ao Ri
votos de bôa viagem, .'

para o competente registr{�

RIO, 17 (AN) - Convocada
pelo sr. Samuel Duarte, presiden
te da Camara dos deputados, rea,
Iizou-se reunião das Comis
sões permanentes e especiais afim
de tratar dos projetos de interes
se publico que devem ter anda.
meuto neste final 'de sessão le
gislativa. Foram �l(aminadas di
versas proposições desaa natu�
reza e que serão apresentadas no
seío das Comissões para' serem
incluidas nas próxitnas "ordens
do dia". Considerou,se, tambem
a substituição urgente dos mem�
btos desses orgãos téénicos que
faltam repetidamente as reniões.
.. SI .-�........;_.�_:_.-.'_.

"CIDADE DE BLUMEHAU"
O Arauto das aspirac:oos do Vale

do Itajai
- FUNDADO EM I92� -

DiretOl--Res ponsave I:
Dr. Achilles Salslni

Diretol'-Propl-íetario: '

, Dr. Àfonso Baisini
Redação e Admistra�o ,RU_t 4 DE FEVEREmO 17

Aniversariou-se ontem

-. Sr. Herbert F eif funcioná
rio da Casa Royal.

Seixas Neto

RI u
EXPEDIENTE

li

Direçào, Ttll. 1436, 10tH) _ Gersncir
1099 - Assinat.uras, 1099
Publicidade. 1099.

A casa que possue o mais ]jndo sortimento 61

brinquedos nacionais E) estrangeiros na praça .

Lindas bonecas, Bolas de borracha; Novidades el
enfoiles para arvore de Natal; 'l'rens e autos com corda' €lI,

A Melhor Fonte para Revendedore�
I fiZENDAS ,E ftRMIRIIHPS: Completo Borfmento a prl

v".8 reduzIdos! CHAPEOS: O maior depÓ"ito nesl
II praça, por preços sem concorrencia.

Venda avulsa - Dias uleis, Cr$
'0,50 « Atrazados, Cr$ ,1,00
Assinaturas; - Ano. Cr. $ 60,00

Semestre: "- Cr$ ao,OO

Atenção:
.

- A direção não 58

responsabiliza por opiniões emi
qdas em artigos asSinados, mesl.mo que sejam com Iniciais. Ads
'O'erte, tambem, que originais re· II
bidos e não aproveitaaos não
serão devolvidos. 0u1rosim o

serviço telegraflco nada tem a
baver com a OI ientação do jor·

�i���e1�����i:Qre&;�duJ����:. CASA VILLY SJEVERJ

T O C A - D IS C os·
q nalidade, hem como

Cr$ 450,00 .

SUiÇOB de Luxo e de BuperÍr
conjuntos C O lU ii I fi C @ ,!...

- VIlROUS (;f�aCORDEONS • Italiános e Todéschini
VOil DISCO
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