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Rio; ,7 (��ericIionap - ':0 do !'Jovo. já "Íai POl' ág:tas te"peiado �rih:re o que dirá s�:;.-á Iongo, o' ga!. Côis estrutura no ÊxercIto,
.

de reafirmou ignora!.. cQmple-' após �mpossar-ere na 1)jfij�
gen�ra.[ POIS Monteiro, e�la?mxo'" Revelou. exc'.�a-,I ,em seu d',scm·s?'.nap{!sse,lhonte�r{) . re�!)olHhm" ql�elacordo com' os ensma-\tam.e�te ,a veracidade data Guerra, será revoga8a,Rentrevista a um vesperti- Ena!" Que �lg-uem. aízsda !:e�! Ü') cargo de l.nuustro da i tratara pnnclpalmente. (la I mantos modernos. R.espon- noticia divulgada por al- eonetítuíeâo de,:}7 e postano, declarou que o. "Esta',.. nlm (hf;',rk!as sobre isso. In-] guerra, que já se sabe que': necessidade de refundir a dendo a outras perguntas guns jornais de que, logo em vigor:'a de 1934.
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Lançada cantra o Japão a bomba �ut�mi�a " (li lt�.\t'��ve! pr�jétjJ pe§i� II 011' toru:laidas II: ê duas
mil vezes mais poderoso que a bOlT$ba a!ls:a%�·q'"a!'íte!btõe$ faBu'icada· p�l\Cj§ brítaoiwl

nos "meetillgs" anterio
res levou-nos a crer: que
li compreensão dos ora
dores e de seus partici
pantes fizesse com que
prosseguissem no mesmo
ritmo. Com a notícia da
desordem, a polícla to�
mou providencias possi-
veis no momento, A de
ficiencia .de transporte
dificultou a ação do so·
corro urgente,. Entretan
to, o corpo de investiga
dores chegou a tempo de
evitar maiores víolen-
das. Creio que a aeão da
policia não sofrerJi" dúví
das no caso, visto q'ue as
maiores vitímas foram
seus propríos agentes.
Estamos no momento fa
zendo sindicancias ne
cessárias para averiguar
se as desordem; foram
resultado de preparação
ou se surgü'am exnonta
lleamen�e. Em alguns'
pontos' dos subúrbios- as'
violendas dos oradores
nodem ser motivos de
ma!lifesh>cões de desa-

, trrava,
'

(m� de nualquer
forma são cond�nàvei8.
Ao mesmo tempo que to
mo providencias para um
policiamento mais ener
_2'ico dos comicios de to-

. das, as facções -politicas,
Quero tambem fa:l':er um

" apeIo aos, -oradore�' no
'sentido de m.ód�ú'a1'ern
sua lillguagem, tratando
situl1Iesmente do objetivo
principal., que é a propa�
ga.nda do candidato. A
garantia do exercício das
liberdades não póde fa�
xcr com que estas dege-'
nerem em licenciosidades
acobertadas' pela propl'ia
voticia·'. Intérrogado so�
b1'e as repetídas mani
festações do "aueremis�
mo", resDondeu: -- '<Há Idois pedidos para rea1i� .

zação de comidos pró

---------------------------,-.-,.--':�-------------------------------
Ria. 7 (Meridional) - berto declarou que a per- Ia Isabel surpreendeu a dade de opinião e a Iíber-

I' seu gabinete o snr, João IAs-eleições rsallzar-se-ãe a 2 de dezem"Em entrevista coletiva á turbação do comicío da poI:lda, ,E:m pzincípio a dade de palavra. No de- Alberto disse: "A ordem .

imprensa o snr, João AI- U,D,N.' nó bairro de Vi- policia garantira aIíber- correr da entrevista em que vimos registrar-se I bro
e o candiüato e.leitó será empossado -

� � .__--'-__-'-__ ------_________ - __ . ---- A oposição é que estimula o "queremis.
III! •

: mo" s ••. - Declarações do snr. Joio
E I � ��

u verl ou I r I o
,
II

Nova Iorque, .7 (Reu- '!man lançou uma dedara-II-'.,a atomíca, a nova e tel'l'i-
.

Estados ÍJRRdos vão empl'e-I HEstí1Q se procedendo a in
ters) - O presidente 'I'ru- racão a proposito da bom- vel arma de guerra que os ; gar contra o Japão. Segun- vestígaeêes para apurar os

,
, I do essa declaracão, a bom- detalhes", mas uma Irra-

-----------,------�,--
'

• ---'--.
o

na aromíca fo{ inventada, i diacão anterior das emísso-
"''''''''M''''''' ....""'''''_�.. ......JiUiO!M§-=

"11
em conjunto, por cientis- i ras japonesas informava o

O�3.Ão DOO. "DIÁRIOS AS�llXlS" i tas americanos 6 ingleses. I cancelamento dos trens' na
I
A ulttmaçfio dos detalhes e i área de Hiroshima, como

i',;::!ij';'_"i.",,,,,,,,,,",...,--_-
sua construção demanda-: resultado dos danos causa-

k vam, porem, a oeupacão . ('�e ! dos pela incursão aérea Ini
� HUn1iE:�-D30S ciencistas e de! iY-�.ht''''?�· �eI�'i mencionar a cos

�,{tma vasta área l�ara c.0!1:.:-1 S�h3�idad'3 de que houvesse
� trueão de fáb�jC'tlS H�l::1 quais I sido usada nova bO:r:lb�.

'
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,

.
P dever.�;�n., s�r p:."�ilu�jd3s �� i ES.�1era ...se: {)lh�e:r, com a� fo-

. , . �, l' -",. • , " f'
. 1 .....

I
t :.;' s iSSO �UV�P.! o i_8;ieCldo presa- i t,-;yg':ra. lHS (te reconneeimen-

, :':,
"

� I dente Rüüs.:;veH. � pl'op,or to, uma precisa �ng.icação�'

,

. Jp, ,
": ' 4" 'm l

que a e;;:perH,:ncla ao I!roJe� ;:]a enorme àestrmçao cau-

I'
I ,*- ;�"7L, '-,- V >/'

I'
tU fOFse feita F,OS Estarl(Js �;adtl 'Delo projetil atomico

. �-�= ...,. '�� -,-
'

--

U·, r f' , 1"" h_' t'''f' 1 -I' "llUÚ,' �'...1. ;,::;r;;!tNA-n ",ilhri, '''''''''''p';.. ""_T
.

r" p .L�l "8' EnüGS, _:on 1a8l10 :11-;;S

na-110m
"di'üS Inla, cen ro ln-

_e 6b9ue: � JI!:t'.1x...:or: H'I<i.._r_v_,<n._:"':_�.U'__.I.�...... .L_'.:" 'L.au;� � OS��-=-.:__, � !n\Taf: dos denH"tas, o sáu- dustdal e d€ comunica-
,

AN� m: -- Sta CATARíN;A _·BLUi.HENAU 420 f��';-a 8 de A"'osto de 13,15 - N° 475 � I dm:o presiu210te Íez c.:ns-, {'5es no território japonês.
-- RCilZ ri t'U ���'�!lU:����"':::"'��:.!:w

I
� rub.� ��{l !erri�b�"i(;> ;:ios . E�-I (}s ...nli�eir,os, aviõ� de re ...

___..,....--,_..,...' ·�·().dn!S· ..�):{n.ihjs- grf:;.:���_f�s: ;: f:-l·... ·'.r t:pr:!.JJ:ú!::��1.ento. �ue la�, .·.co.
I b,:kas;: oüde se e'flcetot.: 'UI Ih!"!"· ;otô14rafias· não pude
p�'(H:1m;ã� de lais hombas. ramo �er.etj:�r em Hiroshi
O tn'o'jet'

..
1 pesa nada

me-!
ma iOl.!;o apos te.}'-s�

efetua
!fWS dê 11 mil toneladas e do o aíatlUe devido á densa
16 rfmlS mil vezl{'S mais po- poeira e á fumaçR que se

0:::",,, I [!er::0fw cl'" (lHe as ft!fiwsat!'>' li�v,mtaYil dos lJOntos que
�� '·�j'1Y?nh�:.s a!�l·fiza ...quartceir.:3es, servirâm de objei:ivQ.. E'
� \ f�,n':(."''J:dH'1 pelos brita:nl- Í) segull1te ú texto do comu

� : ,;cc: ",b ,,'1'imeira eX11erieu- nkat:Ío do Q, G. Imperial
fl{� ; '; ':'. ',to:aiiz::i(i.F., a�nda na ln· japonê!;:-:-' 10 - cOllside

: dní;:'l':�:a, uma dessas bom- ravei dano foi causado á ci·
A �i.5:ila�ãC plll�!�íC� �;glij,i�'�4e �iâ�!;s , ��·.::��refÚ.: d" i'�,����"t�;); I�':3!s p:,�!Yer!w'J m�l'ialmente I dade

de ,Hiroshima em re-
,

.

:t.", :
.

'I nn.,...�a ;lha fie .g-t:a!.uto, .A s�- suHau.'o, (i� ataqu� efetuado
�Wia3 �;i-riç[.al· ga�€a;· �ã�i�d1 �t.�iã.!i.! w \1�.

.

'�::�nldn eS::H�!:!.enc!a irn re.:l- rBür J·�G!iz!d!) ilumei"O de
, .

.

, }izada {'.r,} Alim'luerque, ;rdi'íes inimigos, ontem, fi
Buellos Aires, 7, (Reu:" levnntm1.ler:to (lo. esbdo de ereto, I;a�xadlJ pelo ,gúVl"r- r r.Io;.,.o lV!exko. nos Estados de agosto; 2G parece

ters) - O governo háTxcu :;Ü!o neste Dais yciu d�;; Si'. no, dé FarreE naqueie sen- t Unidos. Fui lançada � bom- <:n,w o inhaif:'o usou um no
,

ontem decreto súspeIúlen- A,: ..('r�c() Guioldi, reda�Ol' ticio, cnmy. n�?sÜ incontes- i boa eorr!:,'a m;Hl ton:c td�! Yü tii;o !l� b�l1!ba n€;'lse_ ��
do a. vi�,·;:enci.a do ,estado de -·c·�··: :: OI (J(Ci ''"L:l \Tal1t!:U'n�_ :-l� '.7P: �-il·t- tflr('.r�lO (1a nOfllla-1 �{'o a lHt:d f�c;],u cO!'i\!ple�3: t:r:c:ue .',. Hll�sn.lma,. Slt.UaO.a

O I
III

d' f
III.

"sitiu no 'paj:;, .

�H;"" e"·;·!l;�; (ias "fi��;;_s i;.:��,l(.".' ,i,;rc:{�ent;u Guiol- �;:é;h' l':;�,dida, elev['l.pd,)-s� Hi "mm,EcS ao no:r�e de.RuTe,· S sa arlos O'S errOYlarlOS'TIueni's Ai:'es, '7 (Reu� !,,',J'�, ,'-,,·,e<.l�2;S do PéuJido Úl, (:nh·etéEltO. que esse vas- j do ílJca: e��J (l'lC eSÍlve1'�n, na c.osta do mar ".;tel'}I)l' do .'. ,
,

.

..
.ter�;) - A l}i'ill1éihl. tear:ão S,wi;tlL-;la ane em declara� !,G SUl1:c�lle se :::tl"siderarú

I'
(una '.?j_'as:,:rr llUYçli'1_ de �u· ,Tardo;

!l._a il.na
de f!onsh-.:.

nolÜica relàti<,ramelite 'ao. Ç;Jé::l bi�;l� Classificou o de-' (l.li,uUi!.! ires out,r0s l'equi- mo e �'ha:mq, azul. ,de cercI� �::rnsmui um centro fahr�l
�

.

� 15!�OS tl"'i/ereul SIdo preell- de !nelO Qll�ll.!H!letlo de a l"lintlnrtante, con10 as USI" 8egundo'a nota qu� publica;mo8 sabado uItiIr�r; .. -.-----�

I chidos, os q,13is esclareceu lura. 11 ilHTe desapare-::c? nas de aço de Osaka e �s l�!lseada em. illformaçõeiil de fonte absolutamente aU(I'�
5"'" '.' " 18� II serem:: eliminação i!o, c.aIl'- 11' compl�amH'cte, O s:;-''cl''!- :ill,i�sthTlasT.'lPesadas dde 1M�- l'isada, vão ·finalmente obter aumento de salários (iS

e,noras ae anos àidato ofió,ü ás elelçoes, dente d'mnaIl. em -, shu,!}s �. !'.m sua ec ar �

operários e funcionários da Estrada de Ferro Santa ÜI-
. 51 cessação do uso elos dl- .dal'ação. resg�lt!l que gran- cão re1ativame!lte � bom� tarina. E' uma medida de justiça que se vái concreti..<.;; •.

,

'd
- nbeiros públieús para in� I de parcela do ex]t� n� con�- h� at{>mica

.

o pl'esldde_nte e pela qual desde ha muito se batiam os interessadm:.maS,mo., .

casa.
.

os., nao "c!;'llsar lU.H .memhro do

ga-ltrução aes�a J:offi""a "':..!:'í;.- T. t'umnn .d��XOU perfelta- Como é sahido os servidores da Estrada desde 1936 náf)
.. l:nnete e ajuda-lo na luta da. ao presukhte Roo,;-_ven", l"H�í�te daro que apelia� tiveram aumento de vencimentos 'e todos sabemos .�

'd; J,. contra seus inimif�os poH- oue Inandou constrUll' d<>s j llma dessas h01;t;bas, fOI fal1tastico encarecimento do custo da vida, que se pr.,·

P
.. O· e

'.

m v o t a r' i tico� ':': ���nção de uma .dâ-1 fábrkas )1&1'a sua pro u-
I hnr.ada contra Hlrosluma,

cessou dessa época para ,cá e que atingiu hoje, a mal;>
,

;.
. ....

.

ta nchmhva para re�l1lí':a� cão. AssmaJa. tambe_m, que I de 300% sobre os niveis anteriores á guerra. Tão gl'aV.�
,

fi ,(;.:ío das elêições genlis em ê noVo !Jrojeh� se,:�l!a ��� 1 '�'. '2e tornou para a maioria dos ferroviários a situacr't'.
.
'.

.

" todo o nais, Não se regis- ra encurt3l" extl"aordmaE;"'� Nova IO,r(lue, 7 (R�u- criada por essa disparidade imt1:e a renda e a desp'e",
OU.trai, deeilões tomadai �el� Supe-. ,I �I:[\mÀ.l! �inrla .out>;;'its l.na!!�:' n�l1te a g.;1i2ri·a contl'a

o a�
�ers) �; A-'reação lloP,�}�r que muitos deles, depois de várlas te�tativ:as fraciu'Jsa-

,

::'j '1' -110,;," • I El.1:):�tI:otal'
.

',festªf<oes de reaçao pohh- puo" .'"
'

f i
I
as nob�1as" sO�H.'e. a teLlf!" (,ias para obter aumento, viram-se compelidos a aband,,"

< ., ", r. Gil
".'
t:1JWj�na """

..

.. '._..... ,.;.. -".--1'
cá e.m reIa1';ão ao, ass,unto, A ,rererlda ,b�omba R·?:'_ ra bomba aw,:uca. ma�u- r.al' a p�_'of:issão, pliocurand,O meios de,yida,mais ren(!' ,.

,.

"

" '.',' ,'.
'

,,,,0;.:,, l�O"I;'.!Ü en1Ptesta�se certa lançada agoraj ��ntra dlo f�Rí:a .. :;:e num nnxto de )]:11- sos. o que teve por' cansequencin aumentar as ,canS:I;;;R.�,'D.' '., 7..:,,(Mer,idio.,nal)_�,·.,':",,0.' lD,ec.idÍli �nd.a o Superior! si
..ú,'nific.

.acão. ,.10 fato .de te.'r 1'0,shima, �() '. ap,1_!-o, �sen m difer.,,,.c,/l .e temor TI:',' �.s -�'
.

""
'..

'

à -- h ldo-· e -" 1 .... ' da J'á critica situação da f,errovia que,- assim, alem .•tSupenor
. _Trlbu�al Elt;It9� I 'lnbunal J:<..leltol'al que os SIdo d.l'Vu.. lgado .

o deprew amda et,cor:��c �.,

d"o p�SSll]1hd3aeS Uf',' (!es"� bl�

ral, reullldo ho]e, decl(ll;u! menores de 18 anos, mes- de amsha, o snr, Gmzano detalhes, Os ,.,;",n1t,ados (:ão. Os comentunstas ra-
deficiencia de material já existente, passou a lutar co,l)

.que ;oos reqUerImentos e! mo c.asadqs, não podenl vo� tenl1a dedarado á iml>ren- SGl! tremendo impacto. diofm11Cos' assinalam que
escassês angustiosa de pessoal especialisado. nas 8U;IS

f· 1 1'"
,

t D d 't t'
.

• . oficinas e nos quadros da locomocão. Os que permalw·
. o_r,mp �s e elwrUlS para � ar: .. e �lcor {) com, as, es� sa. que esse,(!c.cl'<;! 0, �OllS 1-

,I l!•.deseobe)t'ta :podera� sil!!u- ceram __ em alguns quadros apenas 50% do pesso!.lflllSC�IÇa,? 9-evenr ser e�tre,-: tabsh�:ls l�y��tadas. ��lo twa lU_na resposta a sua
. " ') O ' f1car a d e s t r li,! � a o .

gues ate as 18 horas de ,2; Superior" 'lnbuna1 EIC1co- expu]sao !Àe membro: �lo G�Hln. 'J (Reute,s, I do homem por SI mes� efetivo e estritamente necessário - uassaram:a ex..,"·

de.out:f.!-bÍ'()\ e" ..

os' titulos:í n,d, lha, n:q . �rasil apeJ1�5; p�n�Jido R;:d�ca�,. por . ter <Tlwão admi}.iu hOJe que (
mo, a m�J10s ,que tais ('er suas tarefas com verdadeira abnegação, sacl'ificu'l'

eleltor��s deve�n.,.seI:, er;tre- 'I'
onze. mumclPH:�s cçm\.n_l;H� s�:eJto ? �11m;;t_er�o, qo In�e- "u.m novo l'!PO d� hombas I hom!1.�s sejam cOr'.!trolad.a.s do horas de repouso, dobrando serviço, etc" para ê', i

,.

gue�:ate .dez�.dlas:·a:q�e�'·Qªs;, de.ll,j)O() eleIi:ores ,cadu rJor .. (1fU1Zana .dl:sse. 111a1S: CHUSOll c.ons1dera"Vel dano, ç rrtibzadus para fIns pacI- tal� que sofressem um colélPSO t.otal os nossos transp���-elei_ções de 2 de, 'dezembro, um, "O 1)0\'0 esta ,com o gover- ao se:" lançado contra. uni f1ém:, ao ,invez de para fins tes ferroviários, o que acm'retaria' enormes prejuL.,;;,
, .

'

no e <) l)QVü radical eSlle- objetivo, IW primeiro bom- bélico:;;. Os novaiorquincs á economia deste e dos demais municípios servidos 1j(�
cialmcnte €o.tá· comigo". bardeio de domjngo. O .'CO- ainda ieem em mente o ter- la Rêdé. E os que ficaram. trabalhando' exaustamenl t'>
E:'.::is deelarações, feitas na munkadlfJ do 0. G. impe- i'h'-el dano causado ao "Em·

para cobrir os claros abertos pelos' fuitos ,demissióri:;-,presença d9 coro_uel Perón, da!, €mit1do 30 horas. após .

f' r d b
'

],

1 d I 1 '_1 d' � r�os, lZeram-n O com a, e_:3Peran.:;a e,uma reve 80 Ij-foram consi(,eruc as . e a -

a reallzação ao raIu,. lsse: (Conclue na ultima pg.) I ç.ão para o caso .dos salarlOS tanto
ass.lm .q

..

ue ho.uv� lf!-ta signifÍCaç�o pe�os obser-
-'__

, hmamente ameaça .de uma debandada geral, prlUcl{:. -

vadores, que acreditam que
. mente nas oficinas,' a qual 'só' foi sustada graças á )11-

'1'/�. / 0i seria ,l.)l.·eJP�:tm:o, eonside-. I E IO
' ' ,

� Y'/F; /. ';<"4 1"a1' que, tlUlza!).Q tenha .se '

.

." '.,'.
' ,

'. tervenção. dos diretoras da Associação Profissional dlls

t
I' :�';, "', ::lDi;oximado do' CeI. Perón .

. Férroviál'ios do Vale do Itajaí, que estavam então ÍJli-
,

�

" '

". C'.,�c;i '\ '. .p�u·a lll}yy?eâr, uma cisão
.

dando demarches junto ao .govQrno do Egiado no SI';t-

Clt r'·
, . .iif ....�, '-"l.

'

r

. �
•.

no. parh(�O.'."H.,�(1,:y::.al�>q!l� an- 'o
tfdo' de' obter a almejada melhoria de salario9. Interlo1'-

t'
-, _"';�;Ii�.ii.r

/

.. _/
{("...:. , /í.!;,;"" -

.

. les da' reYolueao'arvl(.ha�se rindo no c<lso, com'o objetivo de obter.a Iiloluçáo p-' ".

� :::;:"---'. 9- �". ',:IJ;�, J ..

e�t�:e Os lJÓr��ona1is.L.'1s, fac": _
. a crise do transporte da madeira. os industriais madc-

. / :�,:,;lL cao.(!Ue apo!�wa Ingoycn e ,H.4 C�i1iUIÇiUp vitima��Hi
. peJa" enfer' reiros do Rio do Sul obtiveram do snr. Interventor NE'�

·<s:� {ln�l�J)ersonanstHs, 9'ue a: midade na l.dtim
.. a, r&iema.,Da d"e' " lho reu Ramos rápído"encaminhainento da Questão. S.- Exia_

.f''''�-.? .:.-" pOlavUl.n Alvear. Gl1lzano e .., tão logo ficou;;cientiti,cado, -por intermédio daqueles 1'1--
. ",�Y2,� <:�mhçcHlo elçmenlo da c�n- .d"Qstriais, (la situa�ão,existente, imediata1t).ente detern.i-
... \/..0'" flUnca de'. Alvear. lllUlto' Rio, i (Meridional) - O I cia: da gripe.> em todo o nou as pl'oviden;cias .��cessárias para que f�s!'le efeti\ ,,-

, �r� emIl�Ora,�nunca: te�h;1 ocu� nost? de emergenc�a -; do Bi:asil,' 45 creanças de llle�' 'do o aumento de salanos; o qual certamente a estas I ,-

I '-li
'

� 1.lHd.o. '._luaIQ. i_'ú:--.�.� pr;s10 no'.' .S.�)Ti�•..(.
)

....C;_l!

..
;lr�l ��

..
G�'jne. 11,0 nos. de' um: anõ de idade e ras deverá estar processado; Já que mais' nenhuma J't-

aC" n. CS;\;,i- S'�
M governo, '

I
Sl',l)Ulb1o., �I<) l\Ie�el" con,h- 1·14, SQrrie�lte.ilo Rio. Verifi� zão se opõe á concretisação da medida. '

�

\J!.rfr'l
I!;. .. I �-.,..---------'

,nya,a:.vaemal'
e rr:;ü��r dra- ei-se ainda. i)elo mesmo bo�

fi t.: e
..

. namente uma medIa. de letim que o maior indice A iniciativa felf.z e oportuna dos madereíro�, ri .l .•

fI V FORAM VISITAR A

115H grijJados.;
de llIortalidade infantil en- su�enses -- empreendimento de homens pr:á.t��o,.. '

1)
f -'l UJW 'V.....,i l\UE.

'

Rio, 7 (Meridional) - ire as diversas capitais é o ",!-são escl�reciqa ...:.. tr.ouxe assim três grandes' beneff-Il ............_� . Ri?, 7 (lVI�ridional) �. J?e aeç!·do com o �oletim ,de Recife", onde naqUele c�,?s: a melhOrIa da. SItuação 40a .�abaJhadores, feL'_.'""
l1'i ' EBCOADA

. S�gunam".ho.le -P�r� Pono:íornecldg, pelo. ServW9 'fe- 'mesIÍ.lO' periodo' nasceram' VIarlOS, um passo para a solução dos problelnlls ,:,.
A SUA �O�d1!UlA· APERF ., . Als�re .an�11 de VISItar Stt.a.! deral .. de" Bw-�stahshca, 28,criancas mortas e 62 tr�n8po�e. �a madei�a e a_ base in�spensave� para (jq,,'

mae; os !'nrs. Os:waldo, Cl-, n�orreram na ultllna sema- morreram conl menos de seJa. defInItivamente Jugu�da a. crIse ,de pessoal da f"
1'0 e Luiz Aranha,

.

) llf\ dejunho êl11 consem.lel�-:: mu. ano. ,�_ ... _�, 4.. trada de Ferro Santa Catal'lU'a.'
.... _; , .. _ ,

candidatura do presiden
te Vargas, Um em Campo
Grande e outro nas esca
darias do Teatro Muníci
pal. Este ultimo fói in
deferido e do primeiro os

promotores já desisti
ram ...", Continuando,' de ..

claroue "Devo esclarecer
que estes comicios "nâo
procedem. porque o snr,
Getulio já declarou -- -e
todos os seus atos o con

firmam, -- ooe não é e
não será candidato. Nã(1
os devo proibir com esse
pretexto, mas estou cer
to de que se a oposição
não fizesse resonancía
sobre. o caso os promoto
res não encontrariam am-

· biente. Si desejasse ain
da havia tempo do soro

·

Getulio desineompatfbtlí
zar-se e assim concorrer
ás eleições. mas lIosso
adiantar que ele constde
ra encerrada sua missão
com Q restabelecímento
da ordem democratlca.no .

país, não se interessando
","", outro periodn .adm i, ..
p;stl'ativo". O snr'- João
Alberto prossegue em

suas 'declaraçõe!S indai.
Ta$ e. p-eremptorias -Sobre
a ouestão da sucessãó
presidencial, afirmando:
"As, eleições realizar-se�

ão lÍ· :2 de dezembro, Se
rão : livres e o candídato·
eleito será· empossado.
Qualquer afirmação (\,

confráI'io �erá prejulg8l'
os acontecimentos, ou d(i
Se.lO dei confundir os pro'
prioEi eleitores". Fina f·

·

mente formulou a seguin'
te .advertencia:-,- "A po
licia,

.

apesar da pública
prefereneia partidária u<
seu chefe, aj:!irá, ener� �

camente, equidistante da�
facções em luta eleito
ra]. !!arantiriôo a ol'deZ:l
e a Hbe!·dade".

----------------------------------------------------
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que às condiçõés cálidas
são tão 1113.15 favoráveis
ii �,itla dos insetos que a
oxlencão das asas, entre
as modernas fornías de
ínseids tropicais, é , em
J�lédia, mui s do dobro da
dos insetos da Europa
Central,

que, ate hoje, a enchen
te que causou o maior
I1Ui11erO de vitimas fel a.
do rio

.

Hoang-Ho, na

China, em 18871 na qual
se nerderani certa de se

te milhões de vidas hu-

.. .. '"

--_-- 5

\, ! r N D
&""""" �

!j
'"

t;'i C
s-à

. � ,

i:l ...".

Il.=

DiVC1'f!lUS nropríedades no perhnetro urbano, por
preços venladcirâJ'_uenJ6 haixos,

Um kHAel nesta cidf:lde com g:vs.ge e todos os Jlcrieü'
ees, C2:1D3.S, geladeiras, etc., e msts duas cnSêlS JUIIÍú :�

eSS(3 l�,esino hotel, eorn frtmte de 75 metros e furtô.olJ

1460

15 ilê Noye:m.b:to, 64'2 _''_"_' Esfr. SANTA: C.k:tARINA

:#,i�.::�f;;·��;.'if('��;'-'-��',��:···
'�-"

,";'

d"".�. ':::':
.

Utilil' propriedade (C11á'carhi. ;:Óituada. no
ré:) de Ubupâva Norte� Prece de ocasião.

xxx
.. :.;.i.

e diitroE!.,
dm:ítés. Bonid!tÍs de lu.'>:o

e _ Du-..a c�i.i lIH••a, sóhrni:l9.. -água ,instalada; '!'!

tei':reiüs com. lG ih�tros de frente e 85 de fundos. Pre

�Ú'� Cr$ 50.000,00.
" ... ,.

. PAULO:

4, G14Íilas e reilP!:!divosí tCl"ienos com as sgg�dri:t!&9
dklleJ.lSÕes� 2� met:ro� d3 frente e 22ã de fu.ndoj!l, li
vrê das únch�nt�. - Dist ante do eentl"o da cidad�
is min:ijtos. - Il>:re�ó: Ct9 25JiGl:J;,OO. I

0-- 1
tnt01rmfH:·í)es com. HehnuUl Z���r.rj� Có'IT�-:;

,,,,, i'il.;.\üb:ado e um d{)� av!Üi.!Hlores d,,1ti�t(j�S. �ia
Car!J�Ú'il Ag!'it�ára é !;1'di:l;1:t�l 00 nan� �o PJ_\":.lsil Sft;,

...... 1�ÉU:tni::1.�J1:i ..
�.- �.U!1l. �}k" .. �:tuudeu Ll1!i1:' :ln -- l-.....)n.�.. 14-nt

------�� ..__ . __._- ._"--_-
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trab�'dibá,J(�re.§,1 ql1!_� it.m��t�ve!meute se deixam condu...

If":""ilV" �$"�"<� iIl,".'l\1'f'fU'1',,-d ;�� "f-:,fFt - �!;: 1'1�?;:-�� §j.'iaiô:'Q�í� �AJZ:!! nu·""
�..c�""'--- � �"',1!t H..� -,�.N! """_'" ç:!,� ... ��� Ji.Iol�"'''''''�t'.I..��_� -." �c::.l�Ci�,,:ta,�iiôi_' &:iV13,.. ...

��e �'�r$ventos�;fli""
?Jii-jG?:,��I;-"'l't:'í �5;��,� t!i"_���.:ioi"$.�
.�.::",-��_'� ......"., !!!._ ",",,'_ ...,.�,I;U[a .... i.!.iIo3;:li, �

.j." ..., � �
P·�@fúi'n.�� @:���\@ ePS nBa!i� Inex""

�tJ.l!f�ta da �g��rti1il�cia. do trabalhador i
p:';;:��jf r-i1U,,� (:�Ii�eíil�O§ ao "líder'"ta

aumen"l�u §;i;_l>ârá a'Í'g\tç� par!fl� o continUjsmcu.�'

se

iar��}$

GO�:,ª1;!1�""... í!!..:" "'� ...... "'-,

�� �i!'fitd;e��tfj:iY�
e i�f,�
ta�

R"I1!'esrnfgllre !!O ruo de lmciro:
":kniÇOJ de Imprensa; IJmit�da"

r�fici,'l Odeon. I. 302 - TeI. "12-':);13
�

Repr<:l"errtUlte cm MlJ P",:;4<CZ
"Sen� � Im."m1X1u ::..rmmé!"
� 1 de A.l>rlJ 231.1 - 'l"d. <E.al7i

o ",l:'iere:n�i3mo" gé'údw. o -mais daria proceder eleições para formaçuo de
"virulento e

-

o mais pe1"3ii3tel1t�, ant!!lc�0!1 "!:_"t1!;!R ê:s8e�1�1éia constituinte, a qua] ei"!
agora um 1ilOVO ll'!anQ que calha 1i1!!'elH- tao assurrurra a tarefa de eleger o k'resl

nho no seu iH:'u:;:rama, cujo .objeto úni.:o dente da ltc!,úblic.1:!, díspensando assim
é a permasseneia, o eontinuísmo da dita- <}$ partidos do laborioso esfc::"é;O da pro
durae o SJ1ll'". Ge�,uIio 'Ta:rgt!�� com Ó Ílú- "I' f:a.2_alildn� dos programas, ete., e livrando
br-e Pi"!:põ:_,jto de har.n�orâ5ar li faluilia I�' ���y{} da massada de escolher o candi ...

poljtl�n r::7��iif;ilnt ���é eS\!iclunU9, ou -Il1C" � i:U" o i� 1 esidencial e nele votar..

Ihor, já estudou e aprovou urna ÍÓl"�nnla j ]ici eS!3C, sem tirar nem pôr, o

para solneionar a "sucessão" presiden .. 1 i�:'Jhn�il�U g{}�Fe do SUl". GatuI�o, antes do

cíal, B5atisfE'&e!l�O ioclus fifi correntes" .. II !;�·anrlA, do de 1937.. Depois de quatro Ien ...

C9:!H esse maznnnimo intuito conci
I
yOEl nU06 de H.!.;'ov-nrno urevisórâo", 'sen ...

Iíador, o EiY!=,. Gei'i.!llin revogaria a con5�j � tindo que o pOYO já extranhava essa ex...

!nrçn.o de 1�lJ7 -- a celebre Polaca - reg ..

1 �nJisEtH transítorêedade, achou de bom
tabeleeeria Si'ili seu. {oiJ;�r a de lS3,� e msn- :!lV17;'} manobrar. l'..lan( I;m '.'ck�ho;rar F-1

constít uição, convocou a Assembléia,
elegeu-se presidente constítucíónal, e ...

ficou. Naquela ocasião apresentou-se um

simbólico candidato oposfeionista, o ve

nerando snri, Antonio Carlos de Andra
da e Silva, para dar ao arranjo uma f'ei
dio de pleito, O fato IS que o snr, Getu
lio continuou. 1'\'[3.g o povo já estava um

pouco cansado, levemente desencantado.
;;avia necessidade de outra manobra di
versíonlsta .' fi snr, Getulio, hábil dire
tor de esuetáculo e ator não menos es-

p�:rí 0, noz- em cêna aberta a suceesãc pre
sideneíal, "Chamou o snr, JOS.9 Américo
e �ll'ometeu !!Uilu;-llre 06 passos para o

Cateie. A�etlÜll ás cQrrentes adversárias
pa�'a que viessem á arena. Cezar de novo

estôfo, Pl'opoz-se a presidir li luta, do al
to do seu trono, impardal, réto, illcor
··uf.llive1. A Nação acreditou in!!'enua.
'7!0nte na :;'0�Hd3rle iJaquil.ü Que não 'era
-;:r�!s (rue fantasia .. Por t�az dos basíi{�o ..

1'03. el'1QUR.!ltO se d,Sellyolvia o qn� to
dp-:;g julbD.�-2.1E0S <BUÇo >tl'-ra 11n, e�petácula
r:fvko c flue não passaV:l de farsa. o snr.

fie' 11 I;!) tiilh� l';'e�f-lràdo os �·núm�ros Ele
cor(!!].'-!", aílnal �s maIs substllndais do
'�1'0'_õrm:rra: n "rlocumento Cohen", a ri
"'};Cl!��! 1na:'y"ha int��raiista SQblL"e.,.? ,.Cate
te, cnD {�ne emlnuu o nove e al.J.e�Oll o

:::r�}oio d51s for�!l� ar:;:r.;fH!;J.s, !llr10 isço tão
{�(\m �l';:e�J�radln:lo C:U(l, ��nC�J 1\11!lUtos
�n(:.R o u,EH���SS�9'J (la nl�nclamact1n de 10
�,.", T!-r(rYe"::�-;-"ü de S7"1 os beleguiúG da di
t�0t'�[R tn8

... :?';�tf\, n"',�:;;mo nas D"!ais lC!'"l·
:e'::::--C r�':"'" �1:"";1i'::V"'e�1�' ç"" f] Y.�:�af'it eq� av a'i'P C3'"
.. , ..... �.,.�7o<.:ctn'=-" e ...... n"l-L>,ll�,....,rln. .• !1r::::'l;ar) rOQ!t"'Vi�,t" 30
_ ,'"

- � .. }
_

{" t __ --' � LO!

'11" ..

-'-' L_ ... •

.1.

,'..... �.
C���fl-�rj 'toci-ns (:� qU:' .. c.:,"� lPl:(lIg pntes'! t!
� ll"!jt"\ I�� :!�!�n5:'cSt ��., �b�!'1amente con-

t::ra ['I Hfif"ii;amo'" ,f.2:Ul!3t10.
..

_t:".::�(2�en�a .. s::"' !1-:;nr:l 110vfll C:"!�� !)�l·a
() ��n:r?·q:l:;mn. () �üvn G��l" elel�fH�S.. lIa
n�",::Cf:.,� f:';;Y'?.. O�lHiYO� !;g ÍH{-ü'''eF� (1[3 �r:f1151-
r.:1r-., �P�?lTP?!:5t'}�aL l'�!�� U'!l'!:1filO for�ndo
�'2]a "flito:,:a a!�a(la n Ee i"cd�mocl"atisa!·

EXPEDJ8NT:!1l
Asfinarur.131

AJ'.'YO " " •• C!$
SM1ESTIU3 •• Ct$
TRiMESTRE •• C�
N,.:� lirnlso
Ãi'ti domJDgOll
N'Il!l&ü atta&lE-do ••

Santo de
não faz milagre 4 • R

de cabo a rabo, é difkil um Jogar para
uma ditadura fascista. O snr. Getulio vê
o espectaculo. Ausculta o público. Con
suíte a "claque". O programa tem que
ser radicalmente modificado. Leves alte
rações não bastam. Lança, pois, o núme
ro sensacional; sucessão, eleições. par
lamento, liberdade de imprensa, etc.. A
platéia reanima-se, todo o mundo acre

dita que os atores. depois de uma tempo.
rada de repetiçêes monotonas, criam no

YO espírtto, a peça será substituída, vái
haver novo cartaz. Os espeda!i0res ani
mam-se, entusiasmam-se, díspõem-se
mesmo a participar ativamente desse
paradoxal drama-alegre. O emprezario
do espetáculo pensa, então, que já é

tempo de apresentar um número-surp:re
�a.

Daí revoga!:ão de constituiçã.o,
restabelecimento {lo constituição, assem

lJleÍa constituinte ou nopular, eleiciio in
direta (ou "esquerdã") do presidente.
Entremeio 8urg-e a manada' dos trabalha
dores. que lamentavelmente se deixam
conduzir para o "queremismo", para o

comunismo ou para as coltvenÍenci.(ls
tlos flJJsos lideres, dos que se dizem da
classe e Que. emquanto finJtem proteção
ao f;rabaiha,:l.or forram-se de proventos
ffwtC.S edraídos dos patrões para evitar
dissídios e se tornam. de pretensos lide-.
res tracalhIsUls, em intermediário,,", da
f'xnloradio do trabalho pelo capital, em
bi'nefieio m:oprio. como os mais inexcru
e;;ulosos dos a�er.te8 desse infame com!!-r
do estahelecido á

-

custa da ígnorancia
(I!) trahalhador e dA. l{enerosidade pou
cn honei5t:> do llatd'io. aue prefere pagar
mil cruzeiros aa "líder" a aumentar 2Q
r'Cll{aY05 a�:;; o"erários. Cuidemo-nos de
le4, no�'" dai é_ que sairá a força para o

c(lPtifiulsmo. como até 8.'!;"Orfl, Dara de!!

't,.�,,'l dn Nação 'c elos tnlbalhado.res, tem
aco'1.teddo.

estabe-tF'-."''ilf'JS'''��u;t� em�.;l.�� ."., 'U.

pa.rticulares deensino
-

perfazendo o valor corres

pondente a cinco por cento
do montante de sua arreca

dação a titulo de ensino. �
unico - O fayor será distrí
buido a adolescentes neces�

sitados por uma comissão
c()!'stituida l1el0 diretor do
est:�helecimeni:o, 1Jor unl

membro do corpo docente
e pelo inspetor federal de
conformidade COIU as ins
truções que baixar o mi
nistro da Educação e San
de."
.S� l��;��i�:g��'���:�r�'Y�fÇ"���" �"J

Os artigos confiscados re ..

verterão em beneficio
das populações neces

sitadas

SIR. - Segundo despa
cho de Helmond, a delega
cia fiscal daquela cidade
faz investigações em tOl'no
da de$coherta de ({unsi oito
milhões de metros de teci·
dos, em sua maioria eUl

vias de acabamento ern uma

conhecida tinturaria de te
cidos de Helmond. A refe
rida comrmnhia omitiu a

deciaração daquele esto

que, ao fornecer a lista de
"uas � disPlllrlbilidades. se-

gundo regulamento onciaI.
Assim que forem. termina-'
das as investí�acões. os es

toques ocultos deverão ser

postos â disposição das fa
mílias necessitadas.

l!!!Yia 3 cfIL!IfrclI 811 teJol pro l!1l!fa lIollllll
UZfNAS CHJMiCAS SRASltSI7AS LTDA
�C.'-G.nAt..14 uA9'OTICASAt.. (S<T.;.P4ULO

terna
, '-

Assis CHATEAUBRIAND
constituir-se na endemia dá
déc1;lda seguinte. Não é o
Briasil um organismo do
ente, um corpo enfermiç()�
para não superar crises.
COmo a que lhe aconteceu
há oito anos, e encontrar
rápido a convalescença e a

cura no clima ozonado da
liberdade. Tão decisiva foi
a eabeça de ponte rasgada
pelas tropas de assalto do
brigadeiro Eduardo Gomes
que, logo, depois da sua

candidatura, se sucedia a

necessidade imperiosa dos
elementos go'Vernarnentais
quebrarem o cadaz do con

tinuisrno. na personalidade
do candidato.
Nossa vitoria na guerra

foi usada valentemente pc-

(Cenclue na 5.a. pagina)
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RELATóRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas;
-

Em cuinprirn�nto a disposiçõés legais e estàtutáfias, é-nos grafo apre�
sentar.,yOs·-o resultado dos nossos negócios reatísados na' �Tigência do ano

so,d,a,I, clljo térmíno se v-el"ifjcOI,l a 80 do mês de junho recem-findo, resulta
do este constante do Balanço Geral e da-contá de ·'Luci·os c Perdas", já apro
vados pelo Conselho Fiscal, conforme parecer que ora publicamos.

:-' Consoante podéig-'constatar, às !'esuItâdos auferidos, sãô assái sa.tisfa ..

tório�s. 'Assim, esperando' sejam aprovádos- o referido' b-alatiço e diiÍllaÍs- cón
t.as;_�Qnç,ernentes áquelé exerefeiQ, nOS eoloeamo$ ao vosso inteito dispôr

. para qUaisquff outres esclareCimentOs de qu� porvéntura necessitardes pa
ta a vossa boa e segura orientação i,l respeit9 dos negócios sociais desta

Companhia.
Blumenu, 11 de julho de; i945.

ROBERTO GROSSENBACHER - Diretor-Gerente
INGO HERING. VICTOR RERiNG, FELIX HERING

.

.lJiretoresi,;ftid1Ís1:riais
.

.

....:- _' ...::..:.._-.

�{��t:� --:�;[.- }
.
�-

�i:�'; -BALANÇO GERAL ENCERRADO 'EA! 30 DE: JUNHO DE 1945

.-" .AT I V O

-

....�/. �
......�,

..... p"-.';,.:':�.-,.:t:;:'�'Jtr.!'--: �
�. �, "

.

t��i�if'S�;;\:!Ii�
Terrenos e Construções·...... .. .•. 2.&18.158,80

-
,

Vila Operária . . ....•... , ...........• o 351. 000,00
Reflorestamento 95,876,40 3.285.035,20

Disponivef:
.

.-' , C::l,Íxa e B.:Jneos .•. _ , ' .

ReaÜsavel a curto' e longo praso.;
Títulos a - receber .. , ...............•.•

l. Dlli>ll�atás a receber , .

f- Contas Correntes garantidas .

� _"

'siniples . .. .. '" '" ..

"f .

- Participações . . , .

;11'
-

.

Ohrigtições de Guerra , , .

?2' .' QuotJs Obi'igações de Guerra , o

r ,-Certificado de Equipamento - 200/. , .

ir' Apolíces Municipais . . "., " .

r:- .' ::Mutçl�a Prima .: " , .

r
-

Mercadorias em vias de Iahrícacâo '

.. ; .

· Merc�doriâ pronta . . ..•
' : .

Almoxarifado , , .

Tl'ailsitório :'

:' Diversas contas • . , , ..........•

Dé Compensação:
Títulos Depositados . : ...............•
Título's Caucionados . , .

'P Tttulos em Cobrança ,.,., ......•

:.:7.�. Hipotecas � .. ..

'

.

f4t,� Arrendamentos. .. .. ..

,
.' Depó'sito," em. Caução : .

'tB: Idem Instituição Herrn .. Herlng � ..

Máquinário em depósito·.".
"

, ..•

le não compreende mais I SOa promoveu 1)ura seus! na parte superior. Ferva, a
nada". associados no ultimo dO-, parte, p arroz

em agua e sal.
r

-

.

..<-- ... ,-- ·.·Nossas idéias sobre as mingo, tendo sido as dan- Uma vez cozido, misture
Desse lindolivrinho que criaturas e as coisas,. fo1'- sas imp�lsionadas por eX-I

este c0.n� a salsa, o. queijo
é "L'Amour- c'est beaucop mam nossas' mais· furiosas celente .Hlzz..band, prolon- a manteIga, e recheie com

plulS que l'amour", de Ja- paixões. Nós somos condu- gando-se até () anoitecer. isto os pimentões. colocan-
. qiu� Chardonne, extraido zidos, mais Dor essas arden do-lhes as tampas. Cozin-

'

e traduzido o melhor que tes idéias-' que pelos senti- VIAJANTES he-os lentamente numa C:l-

pOSs_o, os. pensamentos que .mentos· que tomam um lu-- Garola com mantei�a e o

aí seguem: gar muito pequeno, quan- CURT RERING vinho. Deixe-os no fogo
"O· amor.é por sua es- do existem". mais ou menos lucia hora

sencia 'constante;. indefec- Pela tradução � Acha-se novamente entre cuidando para que não se

tivel;. unico. São os homens nós, de regresso de sua vi- ressequem, Sirva-os com_

que .o:·trat!m�'. HELEN agem ao Rio de .Taneiro, o carne frita ou assada.
'. -:Todog-se modificam: sob ilustre conCidadão e gran-

Ia
influencia da vida; e nós ANIVERSARIOS de industrial Slll'. Curt He-

'devemos;_ sem cessar, adap- -

. .ri.ng, figura das mais' des-
tar nossa visão a um obje- Simã9 Gramliclt tacadas uo seio d.as classes
'to mutável. -As vezes, .é por produtoras � da sociednde
um: caminho longo. através

- Fez anos ontem o con- de Blumeuau, onde seu no-

da· vida que nos encontl'a- ceituado e estimado c.idadão ll1e desfruta de grande
.

h .snr. Simão Gl'amlich, com- t'
.

I t Irnos·;·com ,.nosso ªon -o. pl'es IglO, pc u no ave a-

Dois amores se. conhecem petente arquitéto' que tem tuado .que tem desenvolvi
.sempre mutuamente por um exercido suas atividades do em 01'01 do progresso de
caininho _que desce pr'Qfun- profissionais em varios nossa industria, da qual é
da m e n t'e num de, pontos do Brasil, ja tendo expoente a organização que
les, para. a t· i n g. i r o �onstrujdo mais de qO I,ç(re- tem o seu nome, e tumbeín
outro.-· Mas Os dois são se- Jas,. entre' as· quais Os tem- em favor das iniciativas de
res. vivos, inacabados, inex-· pIos·que' embelezá a-s cida:. carater social e cultural,
.'plot'arlos, infinitos. Tam� des de Santa Crllz e Venan- muitos de cujos en1fJrep_Tl-
b�m:o,amOT p_ode·durar; e- cia Ayres, nó Rio Grande dimclltos sã.P devidos ao seu

·

lê: se instrui incessauternen do Sul; ti de' Ba.crra da_s Pom apoio e ao seu esforço pes-
, te. E' preciso muitos anos, bus e· Azmn?�Ja� aSSllU c�- soaI. _

_

I para a�render certas' pa- mo {} fIe ItIlJal: Pessoa

l�.ul-l·
Apresentamos-lhe nos�os

lavras' de amor."
.

_

to estmmda em nossa'clda- �umprimentos de boas VIll-

"N
.

.

-II..
. de, o· haqj1

.

projetista, por "da'v
-

•
- . uma - muluer. o que .

d
.

- ,. ".

amamos, ê verdadeirameu- motIVO o seu-· al'HVerSarlO, . :,�;_

te. a vid,+". .

rec.ebeu 1Jluitos cumprimen O P R A T O

"'O"-par'- sonhado por La- tos das numerosas pessoas

wrCllce. esse casal repleto de sua amizade.
de .:natureZa, harmo�tioso.
pronto a se amar mces"· -:-:- Comemora hoje o seu

. s,antemente ,e cada vez sa� aniversario ,nutalicio o snr.

t.isfeito,. é um ideal assus- Luiz Haertel. residente em
, fauor'! o. !lue cl'ia.o amor e Ito.upava Nori:e� '.

.

- �. "conserva e, justamente,
-;-:-

_ Festeja hoje sua data· um' 'pouco de resiste!1cia ·de '.

l'
. • L Sh

.

� nmil Pi:ú'te O:il de outra,. !l1rt na�a I�:: o S�!·'. _�r.u�' ue!;.IUae; ,

.�
.

� d"- €"-'€ilCI3L der; r••",ldellt., €.11 Iwupm a
__

I'
... .r.Ü'.- u��a,,{I!.... no Ncrte.· Toda luclm:3.cao•. mesmo a- .

· ,.e.iui�. carrial: é ,!n1 mi..'"]t�·, -- Completll hoie mais 3·

l"W, "\ lst� ? um�uc:r'O:;aplO um an.o de existeIjcia o sr:
-I o �rnor r. um ag_�rner•.,10ide. CUI't Sl€werdt, resxdente. em

· �rI f!S."de mw.so", em fEUSO

I' Rio do Testo. ····de C'-:.! ue �fõsacordoo';. .

&iEü: n'w ejnhalo pel\SR.U-I""" .

do._ .que I('SicHd ihn-rr.iy�l iin,..; I - r e7� U1Jps •

amem. o. me

; vem� �el'H cninpellsado wn: � ';01' RnH
.•. ,.xl!Hnl�Q d� SI�r.

• wn ._belo, verão, que. tal s.o-j �.u;t;usto M;l�S, de RlO do

! fdmenio .TI1e serii.. desconta-

't
.')uI.

.

.

.' CIilUlunic'ã-se :lOS iD.te:refíS:li.dos que.,.8 dias a par.·

: (l�." l:me
__deter:"innda arã�o PELOS SAI,6ES tir da data da lJu.blieação do present� edit�l, .ser:!':. 1e-'íni1ú, Rêra perdIda•. frue .m!- '. "lado!:. a Leilão, 4 ca-valos e 2 muares mserVT'VelS pa.a ()

:1 ftha bondade· tem mn

Sl\nb-1
c.··-�·.. J;" pé,

.

� "eryiQo ativo do Exercito.

-jdP": <i_ue� na�ii; , é ;com.!'I�f�� u�Cle��Ge oao. - -iõJS{h.·

I
� -

O L�iIã<; te_rá ;lugar no Quartel_do 32° Batalhão
· l!H"l�t� v....ç. e_ horr!-�m. (; reh-.. T' u mu'!o "ni- de C2.c��dores, as iS Oito horas da manlla.
· �ieso.·- Mas se !radu'1:umos - lallscorre .. :_. .

1 : ,u, -
.

suas el"enCRR l'tuRl;.a lingua. mada fi l!1atmee d�l'l.5:mt: I ,.,.'-\ DIOGO YJ;;RGARA - 20 Tte. Sec.retário�

.=�=====�.=========t::!:�����'!����:��������'!��������t.!.g�e�m�_1,_1!2Ifl.�r�ôlj.�1�jum2ds,1�$:te�:m:·:8'..l�q_:u=e=-ca�S()cledade JOl:l(l Pts
';:h:,

Iruobilisado r

Estável: .

T

- Mú<'(uinas e Insial:ições' Elétricas
.

_ M*quinas não ifistalailits . .' , .

r
.

MÓvéis e Uíensilios ., , ..

-

.. , ..

�',- Veículos e Semov.z'lnst. c/Incendio .

:

t
,

f
. '.--

-

-.��
Não Exigi�eI:

Capital em a<Kões . ., .................•

r Fundo para' aUmento do capital ........•
.

fí!;·· Fundo de 'l'eseÍ'va legal .,." , .

r" Fundo devedores duvidosos ._.......•. � .•
W Fundo depreciações maq; insto eletr....•
f.t�. Fundo instalações obsoletas .

t-- Fúndo \íila Operaria '_ ..

f? Lueros Suspensos . , .

r
I.

E�givel a cuxto e 1ongo praso: o]
.

'\t
·

Djiplicatas a pagar •.... , ............•.•

Cotitas correntes . . , .. , ...........••

Diversas contas· -. ..' , .•...

Contuso de exercício ....••......•... , ...•

Admínistn:Ú.lão - e' Gratifiéâções .

. ·InstitJ_üçâo Hermanl1 Hering. � .•... , •.••.

�;
.

-l)ividel1do5' -nã-o procurados " ..

...�
.

Div'�idendos • • ............•...... , .....�?.-:

De Ci:Hnpénsà�o: l' '"!"
. 111;;.

Credores. pOl� títulos ...•.. ! ... :::: � •••••••
_

i' Caução: da Diretoria. - , .' � .. ,

' _� .

li. Vàlores fÍ!u i cobrança : :-.

�: ':
. V�lores hipotecários . .

.......••.••••.
'0

t: Valores ar,rendados. - ..•......••.......•

i : Caução Imposto. de· Consumo .

·

FUIldos Instituiç.ão, Hermann Hering, .

Mi;úlüü�ário � venrla ..

: :-.,
.

5: .191: 3SO-,3(}
f)fY.20õAO
90. OQO,OO .

41.000,00 5.382:586,70

2.865.615,50

77G.4:10,30
4.321.652,70

181.120,01}
455.752,90
890,OÓO,O(.)
50.000,00
354,651,10
fi8.230,OO
44,900,00

1.8G7.0S8,80
2.079.279,60
906;710,80

1.377 . 943,70

I -

. '., -_"_ , .. ;- ........ '

13.363.729,90

91.147,40

404.000,00
100.000,00

2.271. 410,30,
160.000,00
150.000,00
100.000,00
M,926,50
29.574;40

,," .Ó:

• ' ". ,
"

"�J

3.2í9.911,20

28.268.025,90

fo.ooo.OOO,ÓO·
5 • 000 . 000,00
2,200.000,00
200.000,00

2.800 :000,00
230. 000,00 "--;�'"':<�-'�!:;�?,i

63.324;90_
380 .-Ouo.ol}'- 2t}. 873.324;96'

79.036,70·
372.. 714,40
123.101,DO
183.926,70

1.413.000,00
107.010,10

, 36.000;00
1.800.000,00" . 4.11<1. 789,80

.·1.t.�:��?f;:�'1i.�i2t�
·��l{-.�����·�;-�
-

:��.7�,;S::rf]��;

404.0(1),00
100.0M,oO

2. 2'71�410,30
.

160,000,00
150:.000,00 .

100:.000,00
64.926;50
29.574-;40. 3.•279.911,20

28,268.025,90

. .

� , ..q, .:��:.;.: ,4: •.�
�:�.:''_. t :tr:..�',::!�' �
·:f·;.! -�

..;{r.��j .

Herlng'
DB!\10NSTRAÇÃO DA CONTA DE "LUCROS E PERDAS'., REFERENTE AO

BALANÇO GERAL ENCERRADO El\'1 30 DE JUNHO DE 1945

DElEITO CREDITO
232.390,40

15.048.799,20
104.224,20
62.398,90
72,128,20

. .

Saldo do exercicro .anterior •.........•.
- Lucro bruto . . , , .............•

Renda de títulos , ..........•.....

Alugueis e outras receitas •............ o

Juros bancários e outros ..... ,., .....•

Desp, fabrico comís. venda e outras .....
Ordenados, Salar. gratif. e porcentg. • ..•.

Donativos e caridade , ..........•

Contrib. para fundos prevíd. social , •...•

Impostos diversos . .., .... , ...........•

Seguros cf fogo e acido do trabalho .....
Instituição Hermann Heriug , ....•

Fundos: deprec, maq. instal, eletnícas .

instal, obsoletas . . , .

devedores duvidosos . . .

resel'va legal . . ,' .•

aumento do capital , , .

Dividendos . . " ,." , ..•

Lucros suspensos . . , .. , .•

2.700.255,40
5.619.186,70

93.472,50
178.127,20

1.621,729,50
220,085,40
174.000,00

·500�·4i4,80
230.000,00
]2.389,40

290.280,00
1. 7ati. 000,00
1.800.000.00
380.000,00

o FORTIFICANTE
DAS CRIANÇAS
EM IDADE ESCOLAR'

A ACÃO DAS TROPAS
-

HOLANDESAS NO
BORNEO

.

15.519.940,HO 15.519.940,90 SUL - Segundo despa
cho de Manilha, o Quartel
General aliado anunciou
que as tropas uustralianns
lograram um importante
exito na região de Balikpa
pan, ao ocupar todo o prin
cipal centro netroliíico de
Samhodja, anos terem avan

cado dez quilometros ao

longo da costa partindo de
Balikpanan. Por outro la
do, no monte Hatochumpnr

I a noroeste de BaliklxllhU1.
os holandeses repeliram um:

t contra-ataque juuones ao
sul do rio Soenzcí. :'-1DÓS vi-
olento combale' eríl

.

Que o

inimigo sofreu. �'()rl,es perelas. A rcconqursra uc Sam-
hodja e de uma imnortan
da porque a sua nesse si
:gnifica o reinicio da P1'Othl
cão petrotifera de Balik-
nanan, cujus refinarias re

ceberão uetroleo por um
.oleoduto.

, ".� ,_�- -._�.....n��p�.�.'��'.�"r�:-''_-r��''''',''';''�_... ��... �- _ ..

�::!;::f�<�:'"
.

:a';' Blumenau, 30 de junho de 1945.
,-- ROBERTO GROSSENBACHER - Diretor-Gerente
,.:.:-. ,- INGO HERING, VICTOR HERING, FELIX HERING

Diretores-Industriais.
. BRUNO KOSCHEL - Guarda-livros (Reg. n. 18.0·1.2)

PARÉCER DO CONSELHO FISCAL

o- Balanço- e conta de "Lucrol'l, e Perdas", bem como os livros e con-
e-

•

tas corresuondentes, da Indústria 'I'extíl Companhia Heríng e referentes ao

exerCÍ'cio. find�. se encontram na mais perfeita ordem' e eoncordancia, ex

iH�eSsàndO' a situação real da firma, pelo que o Conselho Fiscal abaixo as

shmdo é (h� pai:eeer que os mesmos, bem COntO o Relatór-io e demais atos da
'Diretoria dc-vclj:t' achar inteira aprovação pela A8se�hreia Geral Ordinária,
Que será coitvocacln para tal fim.

mU�eJlau;- l()' de julho de 1945. .

.

VICTOR DEEKE, AI.FREDO CAMPOS, LEOPOLDO COLIN-
.

. ".�

ASSEl\ffiLÊIA GERAL ORDINÁRIA
1a Convocação

.� -�-'-"-��-:"':'"�""��r
Convidamos os senhores a�ionistas desta Companhia: para a assem

bléia geral ordinária; a realisar-se na séde social á rua Florhmo Peixoto nO

'1990. nesta c�d�de, no dia 25 de agosto corrente, ás 14 horas, para deliberarem
sobre a seguinte

EX'fENSO INCEND.IO NA

PROVINCIA DO ERA·

BAN'rE SETENTRIO
ONAL

SIH. - Informam de
.Endhoven que uma explo
são ocorrida durante os

-trabalhos de desobstrução
.de uma mina, no domingo
passado, provocaram UHI

'grande íncendlo que até a

gora não foi dominado e

ameaça as trcs aldeias de
Mierlo, Geldron e Heeze, na
1)l"ovincia elo Brabante �<:
tentrionaI.

ORDEM DO DIA:

"" . 1° Exame, discussão e aprovação do balanço, conta de "Lucros e

Perdas", Relatório da Diretoria e Parecer do Conselho Fiscal;
2° Eleição;do Conselho Fiscal para o ano social de 1945/19,16;
3° Assnntos diversos, de interesse social.
Blumenau, 6 de agosto de 1945. r-

_ ;,c....
INDúSTRIA TEXTIL COMPANHIA RERING

ROBERTO GROSSENBACHER - Diretor-Ger�llte.

p;�;
�\�:.
!:'f�--�

, ,,-.::--' I

j�A N aç-a-O\.\. na Soe I-edad e RE€EITAS - CONSELHOS
" " . NOTI:CIARIO - LITERA-
'.

. .

.' ." TURA E MODAS

DO AM-OR

A SOBREMESA

Massinhas com Passas ii
Dolly l\1:arch

2 ovos, 1 chicm'a de fu
i'ínha de trigo, % litro de
leite, 1,2 copo de aAua, 2
colhe!'es 'de acucar, 1 colher
de mel de abelhas, � chica
razinha de passas de m;as.
Prepare umà pasta com a
farinha de trigo e o leite,
batendo-a sem dcixar em
boloiar. Adicione-lhe os o

vos, o nçucar e o mel de
abelhas e bata durante mais
meia hora, a fim de obter
uma paste fina e delicada.
Modele então as massinhas.
No momento de fritá-Ias,
acrescente-lhes as passas de
uvas, as quaÍs deveul an

tes ser sublnctidas a um.a

Recheados pequena fervura. Utilizt: pu .. ·
I

ra a fritura uma frigideira
funda com bastante azeite .

PÍmeniões gr:1UdeS, arroz Ao colocar as massinhas na

sal, salsa picada, mantei- travessa, ainda queiües,
ga, queijo, umas gotas .de polviI11e-os com atuem' e

vinho vermelho velho. TIre canela bem misturados ..
as sementes dos i)illlentões I ., --' --

fazendo-lhes uma abertura
. .

TIA DORO'Un
.,

Pimentões
com Arroz

EDITAL
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't:"', ;�- :� --;: ••_��_.--� �C�-"''':.'''-=:E��f'...:-'�'';�:'�.i�FISCAI.ISAíJA PELú GOVERNO
-

FBBER.-tL
Blola t16Ü1' drir A:rà,Újt;'p-:.o 17��,Fone 1192 - CrttÍtiba

_

-

_ -_, etol':: Dr., J.Juz :AíHool CaldhrarÍ -, '

!NTEHNA'l'Q - SEMI<EX'1'ERNA'FO é- INTflili.-:Á'Í'O
(aIRoSOS: AàmÍssão - Guarda-Livros - Auxiliar de

Admiuistmç:1'3 - Datilografiá e Est.él'lografía
Aulris DIURNAs E NO'rUfu�AS, ,para ambos 0& se-xos

AIlh�§ ávúl§as de Datilografia e Estenogràfia
-_- Pecam ))l'Qspectos ---

- _-_"""'_'_=-"", -
-

J

'BADIOS RCAVIGTOR1
"

' 1
ri r-"'.' -

- "'" :... ," ,"
-

'

", I
,

�S �stnpeses oe Ar

Um hino de Iouver ao com: ���;1;: .. ·�': �;_:"'�iO D n;t;.���,arlei
RC\ma"c{::! ,Amor! AC';lC' i Oii,o! é ...
páix�o!

�

No Programa:
móunt Jornal,

Apitou ti partida () co

nhecido "nJayer" .Bodíuho,
o <tuál desel:hperthou':se a
coiiténdo de sua liüssãb.

A piumiMiNAR

f'ibt<lta 'e atttfttt,i ti� tUtU!.tD
WERNER SARNI

, -.���':'_"��:. -��1;" ?�
.

�

.

".

Rua Píàní, Ui!) - Telef(ute. 1823 ...,.; Cáb:à Postal, 1ft

LÍlnÚt..1itOs },riDRÁ.(jjJCÕS - Lii ieSfstttitéli e maia
,�,Q�ítoS;. Desenk'Oa" mod8tn� - LADRILHOS E D'S-
GRÁUS - tipo � Caetaaio; - VlBRALIT � �mén·

t8,mmiemo para:�. � - PÍAS . ...;... :PóS";_ - TAN:
QU'HS, pam_ lavar r.üpa.:_ "':" . .cAIHS D'AGUA � 21&
at:é I.Ma Ii� .,...,....... ..C#RAIIIlTE....".. vata.�i.hiüté
gmtat� - 8ALÃtrTlt• ..:... BANCO$. MJ!1SA"S ,g�

� jnl�1i - Vüoi pafa; :Á.&:r� rumTo- ARTr.
FI�AL pliíta em:iiüta e· l�d,,8.�stóljtm. .;. :pias e 'hjl85ês,

eld!ttiõMmtÃ tJlft-� ffttr&. .

�ENlim-�n�: ,,"-ot...

o JUIZ

Na púiln1in:n', disputada
entre as euuipes secundari
as" registrou-se. o empate
de 2 tentos para cada ban
'de,

A RENDA

A arrecadação da hilhe
teria ülea.iíbo U1<:t� ril'ra aiire
clavel de Cr$ 450,ÜO.

J�BálttJ as suas
refotçoes com os
fJl�liclõJrJS saMres des

!1adill':; !J/ledeif'(Jj
;,

(:

5Uã aparência é fáõ
elreente ... seu delicioso ,

!?�DÔr de fr'utas laõ ferifador...
E o complem/}jjfo

_ indispenscivél
as refelçõe� meis simples

1 'lJefidirJêj ffdJêieJ
,INOQ-?TRIAS GERfl.5 _ ,_,

CASSIO MEDEIROS,
Sl.UMENAU - SANTA CATARINA

n�" À 14' '. ,. '.'''.';'- "" 5'·-t-tr· J'-'i HOmiro . Dias
Advogado

o fato reveste-se aqui de
singular Ímportancia ,pois

; -,

1 i:tcom-eee -Dela primeira v�z.
Geralmente, ao lancar-se u
ma candidatura õficiaI -á
nresidencla da Reoublíea o

partido oposicionista, em
,

- bâdà E�âdo 'logo' lfie- divã
I anoio, com

-

a esoeranca de
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I
plosão é que impede que o psicoÍogíca poderá' surtir
públic_,o conheça a extensão I efeitos, antes que tenha inlw
dos danos causados em Hi� do a campanha em grantl"ê
roshim9." ha 36 horas, com escala para destruieãu dó
o lançamento da bomba .Japân .. 0s observadorea-Io
atl!mica __,.... indicou hoje o cais acreditam que o gene
Departamento de Guerra. ralísslme Stalin eonheee os

detalhes dos planos aUados.Os relatórios "de testenui
nhàs presencials estão aín- Londres, 7 (Reuters) -
da de posse dos censores! Vinte membros do gabíne
em Washington, esperando te trabalhista reuniram-se
que as aútoridades, deem hoje na resídeneia oficial

T, E L E F O N E 1092' ordens para libera-los" A do primeiro ministro, em
-:--.---,-:-'--..,...-...,.----'-----'-�-- " '. I opíniâo 'géral' aqui indica, Downing Serteet, estandoANO III. �._. ,Caixa Postal 38 NUMERO 475" que os .illPoneses. disporão: presentes 08 chefes de ser
---,---------'------'-----�-- , dum <"periodo de, gra.ça, i viço, general Ismar, sir
BLUMENAU - Quaría-feira - 8 de Agosto de ·1945.· .1 durante' o qual a ofenaiva ' ÇharleE> Podal, marechal

WaslJ.íJ:!.gt?n, 7 (Reuters) I e não 'as nuvens de poeira
_,.. O sflencio de segurança e fumaça causadas nela ex-

Diretor: HONORATO.TOMruN

DE HEROI DO AR A
'.

FAZENDEIRO
-

-
.'

O anarechal Harris' . preten�e' resi4ir. no
Brasil e dedi(ar-se á,s atividades do caDlpo
Rio, 7 (Meridional) -:- O

I
regresso, obtida sua.. ref'or-jfato de terem os l;ritanicos

rnarechal do Ar da Grã llla� a este país, oil<!-é fjx�u'" ; fic:u�o "r?rofliIidanl�nte co

Bretanha,
.

SIr Arthur Har- se-a como fazendeiro. Ex- Illlovnlos com a atitude do
ris, ora' em visita ao Brasil, plicou que a .resolucâo dos' Brasil lancando-se á luta
anunciou que é assunto de- problemas tio seu pais mte- contra 'o nazlsmo.. quando
finitivamente, resolvido seu ressam tanto' coino as nos- muitos pensavam une não

sibilidades do, Brasíl: "He-
formado, voltarei para cá
e ulJui ficarei morando. E7
assunto resolvido". Em en
trevista concedida a um.
.vespertino antes de embar
car para Campos, sír Har-

: Nas notas que publica- ris revelou quando o em-
mos a }'espeHo da instala- baixador Leão, Veloso per

. ção, em Rio do Sul, da gUlltou-lhe que deveria
fl_gencia (lo Banco Popular constar de . SeU, passaporte.

.

Os snrs. José E. Finardi.1muth realizaram na 'uoite.

e Agdcola;do Vale do Íta- respondeu-lhe: "Ponha aue João Schulte e Iugo \Vel-, de segunda-feira ultimajaj, deixfIJIlOS ,de mencio- regressàrei ao Brasil coÍno I
uma pescaria verdadeira

nar, na relação dos que es- fazendeiro". O marechal . �----T--'-.----.-- ',' mente sensacional, tendotiveram preseJiles á ceri- Harris seguiu hoje para) PULVER.IZOU U.MA
.

conseguido· apanhar umal.u(mia inaugural, os nomes Campos Dor via férrea, a.; ILH�...
ao •.. carp_a qu�. pc�ou na(!l� me-dos surs. 'Valter Probst, fim-de tomar contacto com (COnclUS.ao da 1 pagina)'1 nos de 2;, qUIlos. ,So asdestacado industrial e Al- a vida rural brasileirà, "ver t I.

1\/1'
•

8i t B '11' " . ovas CIlcon ra< as Dcsavanlg�ne:rio '. 'L Santos,' do alto eomo �e atréla um cavalo, plr� a..�. UI {mg, o 1 2 quilos. Tal era o tuma-comerCio do Rio' do Sul; como se faz" a vida rural, maIOr edlflclO do. mund?,1 nho do l),eixe que teve tle
qUe eOIll sua presenca abri- ÇOl11ô se fabrica .acucar, co- p�r um bombardeIro .... me-I sér o mésmó descamado alhanta.ram a solenidade. mo se ordenha a vaca": A� dIO que se chocou contra '. .

.
- -

Aqui fica sanado aquele créscentóú Harris na' sua ele, 'embora a máquina não
lapso, do qual' no excusa- entrevista que foi fazcll- levasse a seu hordo unia só
mos perante os noss'Os lei':: deiro nu Africa e na Aus- bomba. O choque, contra o

tores.
", ...... "." tràlia. Tambelll salicnl:ou o ultimo andar do gigantes-

co arr.anha-céu, provocou

. .'
....,.:.'_,.•. iim���;r,.íi"'.'!:l.�"3,,.;l/ um incendío que envolveu

E F
. seis andares do edifíCio;

'

..Dlpreza. orça e Lu� De bordo do "Augusta",

Santa Catharina S. A. le (�:�;!�t queOr�;:�::n�
Washington, pessoalmente

'�r--"
.

VENDA DE AÇõES ORDINARIAS
.·�.tIt_'�..�_ ��;�����zad��s s!�f:l:n���

i
va bomba atomica. Fez re-

Para fins previstos no § 3°, art. HO dos Estatutos ferencia especial ao secredesta Sociedade, leva-se ao conhecimento dos iuteressa- tario Stimson pelo papeldos que está á venda uma (1) ação ordinária, nominati- que desempenhou no de
va, do valor nominal de Cr$ 1.000,00, pertencente ao senvolvimento para se ob
S�Ilhor Arthur Hardt, ao preço de Cr$ 1.400;00, ficando ter a nova arma. Truman,fixado o prato de quinzc (15) dias afilll de que os falando de Stimson. disse:
aiuais acioni&kls possam optar pela aauisü;;ão, findo o "Se algum homem traba
qual ficarú liberada a aludida ac;:ío vara alienação a lhou sobre tal coisa com
pessoas estranhas á Sociedade.

.. verdadeiro heroismo. fo.i
Bhulie113u. 6 de Ag'o'sto Cle .1945.

'. Stimson. Ele é merecedor
..

DIRETORIA DA "FORÇA-LUZ'.': S. A. de imenso crédito".

PfSCARIA S '. � N S J\
---_.._----

O BANCO POPULAR E'�
AGRICOLA EM RIO
'DO SUL

valia a pena lutar pela li
berdade. O snr. Harris fez
referencia especial â "he
roica" imprensa brasileira.
alertando continuamente o

governe·e o povo.

APANHA.RAMUMA CARPA PESANDO 25 QUILOS
- O PEIXE FOI DESCAMADO A ENXADA E RE�
---- TALHADO A MACHADO-'-'__

Industria Cbocolate s.de Salware
. .. . . {A- .. }i';;J'�;"J:!i�L��!'

.t�,'���-··:':f;_:';i, ASSEMBLEIA GER�L ORDINARIA
'.

. l"éIa jlit�sênte' cOl1:vidamos os �fill8� acioniStas da "Indúmia de
@hoeolate �ALWARD S .A:', a se retinirem. em Assembléia Geral Ordinári�
no dia 15 de setembro de 1S45� ás 14 horu� na eéde social, á Rua Cal. Vidal
Ramos s/1l9., afim 'de tomarem conheeitneilto da seguinte' matértá, de' coo
iomrldade c�m 015 eStatutos sooiais e MSPositivos. da ;Lei das SoeiedadeBl

.. AnônimaS.
.

.

.;�
.

.
..

.'

..

a) Leitura, exame e digçussão do Balanço Geral, DemoJ1stra�(t da

.. l.f..:i�.�.·... :''''.'�.'- .

Conta de Lucros e Perdas
-

e Pat'eeer do C(Jn�Il1(j Fisool sibre as

;:.: ,. mesmas emitido;
': . ��j;:. bf- Ffeenehimento de cargo vagft na DÚ'\!tória;

c) Jl1Ieição. do Consê'lho Fiseal efetivo e auplente parao novo .....
,_'l" cléió; ;:;'," ';:':i<)'rc;,f'$'� i,r.'>" '. ,�.>,�j" '';���8��_

-

dJ l<.)uL·08 ASsuntôs de interesse da Sadedade.
�. '.. -

. BLUMeNAU.l° de 'Agosto de 1945. ,

::AF�FOl'lSO SANDER'"
'.

DiNtor-PreSidente
ltEINHOLlÍO 5AND.D. .

: Diret�r-GGrente

do Ar, !rir Alan' Brooks e de que a guerra com o J�.
outros, que foram chama- - .

d d t
•

dos para consultas. Alguns pao, em vírtu e as err'r-

observadores consideram veis consequenefas e das

esse fáto como . indi�ação possibilidades da bomba

atomica, foi o tema princi-,
pal das eonye:rsa�ões..A
reunião mlnísterial durou{ires hut'as e foi a mais lon
ga dos ultímos tempos,

PROSDOCIM
.
Sobre a transformação

da conhecida e . eonceitua
da firma João Prodoscímo
& Filhos para Prosdosei
mo & Cin. Ltda., recebemos
uma eomunicacão..por cuja
gelíltiles:) agradecemos. Des
sa comuntcacão se denre
ende cue, alterada a razão
social da prestigiosa orga
nísacão comercial, foi seu
capital

.

elevado para {:r$ ..
3.000. 000,00. passando a
fazei"

. parte da mesma. co
mo socios, os antigos auxi
li:U'es snrs. Edgar Kurt
Kleemnnn, Francisco Alva
res e Benjamin \Villimn
Kuno Frank, assim como' o
nosso particular aIl1ÍgO e

colega de imprensa Fede
rico Carlos Allende, geren-
te da filial em nossa cida
de, a auem endereçamos
nossas sinceras felicitações
pela brilhante vitória, que
assim se concretisa, na car
reira comercial, a qual tem
dado a sua Intellaeneia e
diligente onerosidade. E' a
seguinte a eomunícacão (rue
recebemos: "Curitiba,

27 de julho de 1\H5. _._ Hmo, ! da razão socinl, lendo SIC,O

Sr. Diretor de A NAC.�O:-- ainda admitidos como so
Servimo-nos da presente dos os antigos auxiliares
para levar ao conhecimen- Snrs, Edgar Kurt Klee
to de V. S. cruc, conforme murrn, Francisco Alvares,
alteração de contrato social Benjamim Wilham Kuno
arquívada em 26 de julho Frank e Federico Carlos
de 1945 na M.1\L JnnL::1 Co- Allende.
merciul do Paranú, sub. 11. Pedirnes ainda a atencâo
1:3.101, a sociedade em no- de V. S. para li modifica
me coletivo, que girava ção do n! endereço tele
sob a razão social de JOAO gráfico, o rrual passou a
PROSDOSCIMO & FILHOS ser "PROSDOCIMO", ían
foi transformada cm s!w:c- to para esta matriz como

dado por quotas de respon- para as n! filiais.
sabilidade limitada, sob a

I Assegurando a V. S. que
razâo social de PHOSDO- continuaremos a seguir
CIMO &; elA LTDA., a filial fie!.meníc as 110001l1:lS CIl

assume o ativo e passivo merciais e tradições da.
ela firma antecessora, ele- firma antecessora e esne
"ando o seu cuuital 1)a1'a) rundo continuar a merecer

Cr$ 3.000.000.00. I a sua honrosa nreterencia
Continuam f.aZCl.l�lO Dar-I subscrevemo-nos

com a
te tia firma os antigos so- rnaxrma estima .

cios Snrs, João prosc}oci-I
De V. S. Amvs, AtOs. e

mo .. Pedro Prosdocimo e Obrvs.
e .João Antonio Prosdoci- PROSDOCII\.fO &; CIA.
mo, aos quais cabe o uso

' LTDA.".

Galeria Pã.ulista

I INSTALADO El\f.N.'OVO piU�DIO ESSE POPULAR

C I· O N A l --� ESTABELECl},IENTO -- .•

�
. '. A Galeria Paulista, 1)0-' têm semnre em "stock'��

jmlar estabelecimento do Aos nrouríetarios do con

enxada e retalhado li ma- comércio de tecidos c ar- ceiluado e preferidr, esta
chado, para a competente mu.rinho. Que h:1 muitos hdecimenlo, snrs. Bos('.o &:
divisão entre os seus feli- aI�o:> Y�m . serYind? com eia. Li.da., enviamos nossos

zes captores. eilcwllcla, a SU�l �'hentela, eUIl11Jl'llnentos.. D<!1' tal 0-
aC�lha tle transl enr-se ua- Doriuna realJzacuo, dese-A carpa, pesc�da nos I ra novo prédio, á rua 15 de 'jando-lhes ainda maior

fun�los (h� resl�le�l�m do .sr. Noyemhro, ao lado do Ho- nl'osperidade 110 novo 1)011-Jo�e E: _Fmal'lh, fOI' o I1UlIÇll" I fel S. José, onde se acha to onde situaram, aliás mag_
pel�� .la apanhado llO Rw melhor instalado, portanto nificamente, sua conceitua-
Ita.)m. em condir::ôes mais nro!ü- da casa de comércio.
Quanto ao se usabol', na- cias ]):11':1 atender ao numc

da sabemos, pois os emeri- roso púhlico que o visita,
tos 1)escadores' dC! 'Peixe só I em busca do.s artigm; de ex

nos deram a notIcIa... relente qualIdade (fue mnn�

140.

No domingo, 2 de setem- Colégio. O público que coui
b;ro, :realizar-se-á no páteo parecer encontrará alí os

do "Colégio Santo Anto- maÍs variadOS jOgos, com

. " . valiosos 1)rcmios, ótimas
mo uma grande festa po- bebidas, saborosos assados,
pular, com variado e inte-I café doces e inúmeros di
l'és�aJJ:te .

'pí'Ógr:;uua, cujos vcrthnentos de grande atra-

result.a�os. ie,"e�terão, �1:1 I Çã9. ,
.

benefIC.lO d� Escola pratr-I ----�--__

cu de Comercio do mesmo

Sobeln de preço os
NOVO INTERVENTORDO

'�b�GRAN}jEDO carros de passseio
Rio, 7 (Merídioúal)·_:_ o

.'
s1ir� Georgino Avelino. no- CONSEQüENCIAS DO FORNECIMENTO DE GASO�
meado. ontem interventor --- LINA AOS CAlmOS PARTICULARES __

o

no Rio Gmnde do Norte,
deverá' seguir até o fim da Rio, 7 (MeritJÍonul)

'. -I
muitos dos. Dl'OPl'ietário.Sseinana _para Natal. Em consequenem do for- dormem na fIla.

'pOE�R'JSAEPG·°UNIDEOSSES pFEOLGOEsl\f, -:- __o --:- - - - - � - - -

nccÍmento de gasolina aos
.

: COMPANHIA BRASILEI- carros Darticulares, Subi-,CHINESeS '. RA- MERCANTIL E rum' extraordinariamente UM BASTARDO DE JAI-
INDUSTH.lAL, os preços dos autos de pus- ME DE BOURBONChi1l1g-King, 7 (Reu,tel's) Encontra-se' em nossa seio. Se.�undo se informa PARA O TRONO DAO alto cOlUallQo .chinês prazer de uma visita, o sr. autoll1oveis que até ha DOU- ESPANHA

anuncia que suas tropas Antonio de Escobar. repre- cO eustavani 50 mil cruzei- Fronteira franeo-espa-"limparam" a cidade de sentante da Cia. Brasileira 1:0S eshío sendo vendidos a llhola; 7 (Reuiers) - lnYeunkong, 150 milhas a Mercantile Industrial, cpm. 80 mil Tamhem as oficinas formes fidedignos cheaadosoeste de Hong-Kong, iso- séde em São Paulo e que meeanicns, que durante á fronteira dizem que Franlaudo assinl' a. _guarnição forllece motores. e outros tanto [empo estiveram qna- co poderá elevar o conde
n

..

iponica da
p.�ninsula 'de

I ..
produtos da Fair.·b�n!{.. Mor_ si paralisadas, não dão ho- Ar�ma ao trono espanhol.Luicllow. Os ]tlPoneses es- see& COQ" lne,.,. de Nova .ie conta dos serviços que Arana é filho bastardo de

tão se retirando ao longo Iorque.- Ao. snr. Antonio de
lhes são encomendados. D. Jaime de Bourboll, queda estrada que fica ao nOi'-1 Escobar, que se encontra f-t1ec p' 1031. .. Prossegue intensivo o sei'-

'.. .e�l. em . ans,. em "

..
'te

.

de Yeunkollg, COIil. os em Blumenáu a scnico da-'
viço de emplacamento dos sem uC!xar herdelro legltl-

.,.. chin.eses 'em. perse.gtlicão.. q.ue.:!.
a �o.n.. ce.it

..

l�ada o.rgani- calTOS particulares tendo 1110.
As tropas chmesas reocu-. saçao' mdustrIal e comer- sido elUl.)lacados aié a_.Cf,o.:ra

�---- -----�

Daram o f).erOdl;omo de- ciaI, agradecemos a' gellti- . )".

( Tan-Chuk. perto de Pinf.(- l�sa, da visita e. fazemos 800 deles. A fila de carros
.

ANUNCIE]tr!Sam,
.

no milhas' ao' sul. de votos de feliz . ú'ennanen- no serviCQ (le emp!acamen-I NESTAKweiliÍl. ". ..
.

'.. da entre nós. ,
to é de enorme extensão e I

FOLHA-= �..ãã�..ji� � �:.� õI iI � Ii..ãI Rm AZ"I.[.a,.·m*��;·i��;;��m��·�·Ei�������··�·�������D��mi���'i'ãi���E'iõi'���i"��II
_---. �� .....",,,... .. ��!!!;! I!AAliiJ.jii$j#! '55 l!!!!�_�

r:;������> f
� .,.;: .JOiN\f:i.l� -:.L

mento
..

Paris, 7 (Reuiers)'
Um acidente na linha do
Metrô que serve ao qqar
leirâo. em que se encontra
o Palais de Justice deu mo

tivo a que poucas pessoas
estivessem ])resel1tes á a
bertura dos trabalhos no
14° dia do julgamento de
Petain. A sessão começou
ás 14 horas, atrazada, por
tanto.

VAI PRESTAR CONTAS
AO POVO TCHECO .

P!'a�(a, 7 (Reuters) - O
ex-chefe da SS e ptotetor
nazisla da Nücmia c rvloru
via, Karl Hermunll Pr;:mk,
chegou hoje R Praga

.

1)01'
via aérea. sendo imediata
lnenle recolhido á prisão
sob rigQl'osa guarda. Frank
estava preso na l'egião oeu

nada nelos amcricanos .na

Alemanha, mas a nedido
.

. t t
.

. T "
•

t. '; . do governo 1:eheeo foi re-
pOllllento. COlHO. es emu-n.lnças, ."eaJ�, 11.IUlS 10 ��s I movido lJ:-tra esta eal1ital,nhas, h?le, no Julgamento 1 ComUlm::a(��)es, �,.Jae';l �.e.s I o.nde será iu '.;f�ado como
de. �elalll,. f�)l'alll Yves B�<!- .Jacques �Jle,uhu, nlll.1S-· criminoso de (�uerra.&1111e1', ll1Ullstro das f 1- tro da Saude.

.

.

A.

.-

dia do julga
PET Ide·

Paris, 7 (Reuters)
Pergimtado se Petain esta
va de "acordo C01U o 'de
ereto de Peyreuton estabe
lecendo cal1mos de concen
tração nÇ!. Afriea do Nor
te",' o snr. Marcel,Peyreu
t011' declarou:- '. !'Duvido
que Petttil1 soubesse algu
llín coisa a reslJeito de tais
canmos. Eu mesmo nada
sabia a esse respeito". Ou
.tros três ex-ministros de
V�chy. que 1l1;estâranl. de-

PARA REINICIAR AS
CONVERSACõES SI
NO-SOVIETICAS

'Moscou, 7 (Reutel's)
Che,'.!ou hóje ii. Esta capitnl,
via aérea, o sn1'. T. V.
SOOI1!! .. nrimeil'o ministro
da ehinfl, ([ue veiu reini
ciar com Stalin as conycr

sac�)es inlcLTonmidas eI�
yirtuoe da conferencia dé.�
Potsdam. Yia ia em cOlÍ1ua
uhia de Somi!.( o ministro
do Exterior éhinês, \Vang
Shishi.

GRANDE FESTA POPULAR
EM BENEFICIO DA ESCOLA PRATICA DE CO
-- MÊH.CIO DO COLEGIO STo. ANTONIO--

LavaDd�o COm o sabão

··VIRGEM ESPECIALIDADEU
.
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