
I' $implef,mefttl!! rê��lit. e

vergollhoso .e estado em que se em

c,Cllltro o eshoda de rodag_ <\ue

figos Itoporanga a Rio do SvI, o

allic!) meio de comunicaçiio que .sef
'ii! poro escoadouro de produçáCl e
"ricola e industrial, daquela flores
cente e rico regiõo do.municipio de

Bom Retiro. Essa situoção lamenta
vel tem refletindo enormemente se

'bre o obostaeimento dos mercados

cônsumidores dos produtos ogricolosi
pois, a referidCl rodovio, -iIOdo ao.

seu estado de. conservoção, to,na

se imprCltícaVel como meio de co

municoçãl) .entre os c!emais muniei
pios yi%inbos e consequentemente
toda Q produção de cereais de 1-

toporango está deteriorondo nos er

ma%ens, enquanto (I mercado een-

. I.. ,.

CIYllzaçao
I

.

·IUo d.···Sal,
j;�lIlidOf atramw uma. crise Gfl911!�'
tióSo ioll'lois o[conçado em tod� II.
história' eCllflomléo 40 pafs'. Ei, �
resultado à incuri" e do mora5mo'

em lI!le pont,fico!!, os poderes PO'7
bt.icos, que relegaram OI) complett,:'
abci�donÍ) um nadeo ele ci"ilixoçõ<I

que trabalha paro a grallÓen e e

prr>gresso cada lU maior de "1\1

poís prospero 'e feli%. ftoportll,go e':
IIoje um mundo �Iaac da civili%o�:

çõo, como bem.' óteste:
. a' deprimell

te est"do de consen,,&ão·da estrada·
que liga aql!ela comun�.GeI I1Íllnicl:';,
pio de Ria do Sul, c�j;' foto estalÍtpa:
mes aqui, onde vemos um �abrl)tet
do intendente de Itoporanga atolado
defronte' o predio <iu .Intendcinci!l M�

,

nieipal.CUm trecho da rodovia de lto- do Intendente Municipal ,atolado dé

paranga, onde· vê-se um cobriolet fronte á Intendencle}.
----------------........--------��....--------�--�--�

Angus�tiosa. '"a ,s:ltlílti
classe rodutor

A CRISE DE TRANSPORTES CAUSA SE'RIOS TRAt�Si ORNOS A E- ! \'IiIIi Beltz, Mario Mello Cu,t

i Probst, Altenburg, Antonio Ccndide
I de Figueiredo, Harcilio Deeke, Del-
fina Migueis, Olof Schlemm, Ro
dolfo Coli�, Curt l-ieril1'9, Adolfo

r ! WoHstein e Walter Hauffe; Delega-
No memoravel ccnclové dos As- I nic!pios resoiver�m telegrafar. ás �u dos de Itojaf <. Genesio Miranda Isociações Comerdoó$ e Industriais toridcdes federeis e estaduais 5010- Lins, Dr. Rodolfo. Renoux Bauer e

.

.

I I ," 'citando providencias no sentido de Arno Boue..; Delegados de Rio dode Blumenou, RIO do Sul, tOJOI e solucionar o calamitoso impasse que 'Sul � Dr. Orlando Pinto Nascimento,
Lages, realisodo dia 5 do corrente

I
constitue um entrave 00 escoadouro Leopoldo' Zarling, V€neeslau Borini,

na Teatro Carlos Gomes, em que i, do produção agriculo e industrial do Lothor Paul, Roberto Machado,
forllm debatidos assuntos de trens- maís rica regiõo do Estado. Nessa Djalma Melin, LuÍ%. PiQzero, Wal
cadento! importando no que di::: '�onvent;ão as Associações Comer- ter Prcbst, Dr. Fernando Mello, Dr.
respeito á situação �oótica em q�e

I
dais do� quatro municiplos estive- Annito

pet.rl" .•Dr,
Nelson R

..

050 Brasil
se encontram os mesos de comunl- rom essnn representados.; Delega· e João· Bertoh, Delegados' de Lages
ceções no Vale da tojoí, os dele- dos de Blumenau Ernesto Stodieck - Werner Hoeschl, Armindo Ron-
!jtlkfos representantes daqueles RlU Junior, Flederico Carlos Allende, %olin� Osvaldo Vieira de CamClrgo e

I Eugenio Augusto,.Neves.
Publicamos Cl seguir o teor: dos,

telegromClS que fOt'am dirigidos Ó$
autoridades federais e estaduais

pelos convencionois; após serem e

provados �

em ..
'

plenário:
"Excelentissimo Si!nbor GenerClI

Presidente' da . RepublicQ - Rio de
Janeiro. Paro, conhecimento de Vos
seneia, transcrevemos abaixo I) teor
legramo que acabamos de dirigir ao

El(celentisshno Senhor Ministro do
Vioção, o qual se encontro redigido
nos seguintes termos: Associações

i Comerciais ,Blumenou, Rio do Sul, ,�
tojo; e Lages por seus presidentes,
auscultando reais Clspiroç�$ toda
população Vale Itajoí, e grande par
te %ona serrene cotorinell5e. reuni
das em conclave .. resolverem apdm
patriótico e�p1rito '·acene;' sentido
atender angUllhose sirlJ09io em .que
se debatem classes produteru impos

. Ccmcl(m nll u!tini. ,-gina

CONOMIA DO VALE DO ITAJA! - APELO AS AUTORIDADES FE
DERAIS PARA DERIMJR A SITUAÇÃO CALAMITOSA DOS MEIOS DE

COML N1CAÇÃO

o GRAt<40E
.'

FORTIFICANTE,

Cotarl!!a

CA IXA POSTAL, 38

Blumenou, Terça-feita,

ANO IV

QJ"..,.,: MONOUT.n '!UMa'H - (Órgão

STÁ.

AviSo

BancoMercantil deSanta.Caf,fnaS;
(Em organisacãc)

eh -.... '.
.

p. "1" ter-ção dr s c. n"'1:.·. r'.".'.�.•...
. Eml •."cs'a, es ",CUi •. lh :.. '

acionistas P. dos interessados, que se t""fOnh.�
em poder dos fundadores as listas r�ra o

mente de capital de acôt.io com q-e fôra d':>�
n-inado em Assembleia Gt-nd, rt>diza"a
de junho do corrente ano.

C:. oe aos 3l1ti'güs '_

acir nist. s "

subscreverem eincoenta ror cento
aumento do capital.

Blumenau, 12 de ag'odo de 194:)
.. '

..

05waldo MoeUmibll
AtTte,i��. fito,mm

. ,

.. ';F�)�dad(}r(s •
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Terrenos
3a feira, 13 d! Agt'sto de 16&6

Banco Mercantil de
CatariQ�, S • A

N'O'f..� de 5 até 10.000 K. V. H.
QUALQUER VOLTAGEM

/'

HOTO�fS �LETRICOS
.te 1 até 10 BP., 220/380 'foltal.

RAIOS X
Espck:lídode em Radiografias dentárias paro qualquer exame médica
Rllu !lrusque s/n ---- Telefone J 2 O 3

l/ieoa.nicos�,1110rneirl)s
PRECISAM-SE

05 interessados poderão trator 6 Ruo Bom Retiro na Ofidno
Mecônica HANS FEHRLE.

'

Emprêsa Inter.mediaria de M. L. Araujo
, (MATRIZ EM FLORIANO'POLfS)

TlTULOs DECLARA.TO'RIOs - NATURALIZAÇõES
, : �Enca�reç-arse de "qliBlsquer assuntos Junto âs re
.,artiçoes publicas dOe Blumenau, Florian.ópo)is Rio de
lflneiro, São Paulo' e ,porto Alégie - Assistenci� ,técnicade conheeido� �vogado, - � bsoluta segurança e rapfdee,

,

... Preços modteoe - Conaliltàs sem eilmpromiSso.
ESCRITO�RIO PARA O VALE DO ITAJAI':
Rua 15, de NCJV&ftbro- nO 415, _,20 andar - saia, 1
(Alto. d"'A C apital-' ) "_ B L U :iH E NAU

Endereço telegráfico _ INTER

PRf,A ESTE LIVRP' ..

.r;' •

!DCil@fili$m&'! fOOlb'! (gm�
@

ill@IIiJ�IDOliJb'j ,

;).

Em p r ê z a Sul Brasileira
riB Eletriciuade 8. AI

, Tec,:�I.&eJD' e ,Malbaria
, "loltafa,1 S."A •.

.'.".

&vjlo II CODvocàçio
Assembléia Geral Extraordinârta

São convidados os s rs. cionistas da '1, TECE- "

OEM E MALHARIA INDAIAL S A ,.
a se reu-

nir-em em A, sernbléía G"fal 'Extrandiná i I a se n:aH
Z(lJ no dia 21 de �g05to do corrente ano; ás 19 horas
na sêd: SI cial da mesma; á Irua Matecbal florLno
s. n I desta cidade de Indi,j;,l, pera delibe rarsm
sopre a �tguintil Ordem do Dia:

1.0 - Aprovação. do aumento de capital e a!t()
r�çio des efltattifo$ socíals, ';i:rdgnados :leia Asst':�lI'
bleia Getal Extraor4inaria,; de 10 1-1946. ' ,

'

,2,0'''''', Assunto8Y'de iDtérésst 'geral.'
In�hi81, 6 de,';agesto;;deit946.:"""
Joio H, lIIling; filho· Presidfnte.
Alwin' Rálfb1.:J'ullipr:.. - 0-, r�ntei' ;('.
Osiyrri de Soui., Cost'- Sub-Qerente.

.
- .,' �,

- � .:' . ."., .
-

-
_.

-

..

-

. �, . ,.\- .. " .

UnidaCOlDpânbia Indlistrfal:"
·e"'êomerciil 'deMâd�i"al' "

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

.

• ' _ '::' ,,o ", • i

j'"
vii. a.1 lublcrjto�"

"

: Pelo presente, ficam convidados os senhores

.subS,�ritores de ações da soçied.ade, anô�itJla �cimã, menclonada, para a la assembleia ge �I que.terã por

I
fim a nomeação, de três peritos, ,que deverão proceder

.

a avaliação dos bens e direitos com que, fados 0$;
subscritores pretendem realizar e integralíl:ar O capital" '

subscrito na formação da sociedade, bem como da ",

discussão e aprovação dos estatutos" sociais, assem- :.A
bleía esta a realizar-Se no dia 14 do corrente, pelas' ><

10" horas, nesta cidade. de Blumenau no escritorio da ,
cUnida Companhia Industriat e Comercial' dê:t Madei.o:

, 'rase Ltda>
" "

Biumenau, 2 de agosto de 1946. "',,
•

Aügusto Rerchow . Julio Odebrecht
, "

lrÚ1Orpqra�o�és" r

Matrif: JOí,Dvllle
(808 AmIJNISTlU..çxo DO ,GOVERNO FEDERAL)

Para â aOlla dl.tiela frelunia mail"
IcmOI em' cstoflur. :.

'

Uma litlJta «tJillpl. de MOTORES naclolUlis·e estraqeims de Sita e bai
!Ira IOta_çao, de 1 a 9-7 BP, para 220/389 Vq1tS. 50;00 eie108.

'

2 MOTORES JR�a' GRAMME, de 9,7 BP, 470 rotações por minuto 220 I'

'

Volte. 50 dei... .

Aparelhos de medição
HOMBAS �al'a ue. ,dOméstico e fins induStriais: }farca HAUPT rotati.

'fas., cOllJugadas com motores. mcnofásicOs lí4 HP, Matca LI"LA. eDJn. vál�a elevadera acíenados pc;' motores trifásicos de 1
lIP, servindo ate, S8 metros, de Profundu,iade.

'

rtigos elétrIcos para,' o' lar
�ortimeíttó completo e variado de LUSTRES CASTIÇAIS GLOl�OS é

," ',."
'

'. ARANDELAS.' ,,'
-lJ.lATERIAL ELE'TRICO em geral para instalaçãlii k)q .. f.rça de qual-

quer capacidade "

,

&Vll�, .Oll"'IJlcritctré.
',' ",' ,,�;:�;�<'� ,J

Pêlo presente, ,ficam,cO,í1víd�dos os sennores subs
critores de ações, <fã sociedade, anôni« a acima men

oionada para a 2a; assembl&-14 géral que terá por fim
a constituição 'd�fitiitiVâ da secíedade, exame; di ,cus� ,

são e ap rovaçâ<J.(lÓ lal_lde d�, "ava�i,nção dos bens e

'dlreltos com que' tôdo� os subscritores pretendem rea-

'llitàr é Integralizar. o capital subscriro na formação ,.:ta
'sociedade assembleia esta a rea'Izar-se li 2 do CO"

rente, pelas 10 horas, nesta cidade de Blumenau ,n I

escritorio da 'Unida Industr al e Comércial de .\la-

deira.s Liga»" ",. '

'

',', Blumenau, 2 doe agosto de 1 Ç46
Augusto Relchow Julio Od,ebrecl1t

"

. Incorporadores.
-
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3a feira, 13 d.! A�l)sJo de 1946,
.

�""
.• �

.
. -

-

N. "EXTINTAs 'AS.' COM"ISSÔES DE

Auxlhar de balcao' MATERIAL ELEUICO E
.

COMllUSTIVEIS
.'

Rio, .10 (Meridional) ,_ Foi as
sínodo o decreto e�tíngllindo Q ce-

.

missão
.

de Industria de Material:'
Eletrico e Camissão Nacional de

'-

.',_( n ,1

D�seia-':se adq:'lirir
alug�r

.

(k' -endo e, 'lr
.nerfett ,,1tàdo ln' ,e

I çõe':"-1 �'l I 1 í ele s ,

lbro >;61
..

Neces rltamos de tres
I auxiliares .:

para trabalha
'lem em nossa matriz de
Curí dba E� necessario ter

I pratica em :algum 'dos se Combustiveis e Lubrificantes.
.

I guintes ramos; Peças para ri'
'.

T T
.' ..

. ..... '

l automov-is. pneus' e

ace�.I·
riI A T A '\ L R G E 1\1

! sorios, radias <2 refdgera ,VENDO 1 400 000 m2 de
dores ou ferragens em ge

.

.terras de mata vírgem na

j ral E$çaeve� carta d�pro- total,dade perõba e cané'a,
! p:i? punho. citando td,�de, no lagar BAl:r, 'distando alst e reservista, .reíerencias, penas' g ouüometro, da es�

!�retensões; etc. para· 'trada. muníçípat. Preço de

I AGENCIA MilCf.DO· Ocasião. á vI�ta.;
! HEl{MES' M \CEDO &TIA GASPAR

Hua Barão do Rio Bran Anfiloquio Nunes Pires

co, 195 Curitiba, Paraná !I...�I"L..-a... aH.m �ntad'o .

GREMIO ALVI-VERDE .' ..

..' I COm 9

�toIl}ag.() J.ChetO.
!

!.:A Diretoria do GremlO Alvl-Verde
p '" -

'.' t.
. . orque nno SRJJe

.' COlUertem a subida honra de convidcr os I .' rt f. Ad" ·d' ....
'

...

seus assocados, bem como os s6cios i
ee ." '. ., IClon�, ., rariamen-

do C. H. Âmerico, raro G soi_ que I te as suas refelções COM,:",
levará a efeito no proxifllo ·dia 31' PLEXAL ',- complementoGUERRA AOS EXPLORADORES do corrente nos sciêes do C. N. Ame alimentar que fornece. ao seu.

DO POVO (rico,_ com _inicio ,�� 21 �oras. . Ollgan:smO a� quantidades
.Rio, 10 (Meridional) - Informa-; Nao sero permitido o Ingresso de

exat d itami .,
' .

pessoas exrrenhcs á sociedade, rc-. ,

.�
_':
as

.•
e VI alnlDas e

.:

sars
se que o Departamento de Abas- salvando o direito dos que estiverem IlIIDerUlS

.
que ele necessita,

tecimento da Pref.eitura e a Dere.. munidos do respectivo convite. TOME HOJE MESMO
gacia -. de Economia Popular' estie

.','

C O 1ft.P L E X A'L
disJ>Ostos a desenvolver um plano A DIRETORIA

- _ .. _ .. __ ..
.

.

_._.

de ttabalho contr� a ganancia dos
... --.-----.-.--. '..

.

. U .' 'fr<�. .

.... H
exploradores do povo.

A PRORROGAÇÁO. DOS MANOA�.I J �. f'] ç.QO
.

tes,
' TOS DAS OIRETO�If.'i c;IN- 1

DleAIS '

. I
";0, 10 (Meri'.lionall ,� Deveró r
. "eto:!d.t' ho]e ",' p.'�e�1r:.léia ól· O presente formato é de

qu .�
·· .. "�rirnento . solicitam!'" ;"�'. l'ooer'Trimergênda .ennuanto for·

-n ".; 'Hvo o rfii!'O, .... '!;,�reto ;Jnstab.da. a 'rüt,)ulana: ad-
,." ��'::;"!"" c,�'···

.

·�·�o (1':.quirida" ·do anfigo .jornal
•. "�s' "Der: Urwaldshoote", cujas

.

,. 'g'" ·'l····,nas esi:ao sende
-tnmadas,

OS CARROS INGLE 'ES EMCABEÇAM A' EXP '�lTAÇÃO i\L l.HAL.
Carros Ingleses sendo acabados em uma das fabricas do Grupo Rootes, em

Londres. -_ (BRITISH NEWS SERVICE) •

Ver!,';
co pneu�·

V;

�,i:i·, os t:vio, cm
, c: $ 40.000,00'

Emprego de confiança
.

.

F�miJi1 austríaca procura senhora 'para São
Pa1'!', nara ajudante de patrôa, com serviços de
,co ,:{ costura e arntr'1:deira. Bom ordenado e

qur;('() p ... _ .. tratar �0 Hotel Em.·
_ ...

�-�,----.,_-__.----------

'� &;�I�ll.·1I>>f �•• , •• tl'?, � typo.38. Piano
.\rl!ilG dns

·mft l1i.o.; )�,"Aóciados"

.'(I!i

I'
•

(GA!1RETl) ..

rrAMBEM a Snra poderá esperar
tranquila e confiante .0 seu filhinho.
Prepare o seu organismo agora, no

período da gestação, para um parto
feliz, usando. Gravidína.
Comprovádo p::la experiência, usa-

.

do
.

há muitos anos, no .Brasil inteiro,
Gravidina assegura a'g�st:ação nonDal
e a saúde do bebê.
De-valor inestimável também na fase

. '. do aleitamento, Gravidina é indicado,
'. pois, antes, durante e' depois do pano.

PRÓDUTO cicntiricamtn� (laborado, Gravidirl4 ,';'poreio»': 110 orgAnismo
o {rmcionammto perfeito n,; gestllção e IUSfgura' o desenvol'Vimttlú! sadio
tk beb" Cuidt de si e de seu rdho - ."gorA· � C()>>I Gr4'VidinA•
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HBUS
Terçã feira - dia 13 - ás 8,15:

Loirinba e Perigosa

Ovos para incubação
Temos á venda das seguintes raças: (alto seleçêol

RHODES .

PLYMOUTH BRANCA .. .. ..

PlYMOUTH BARRADA
l1GHT SUSSEX

dz.
d%.
d%.
dz.

c-s
Cr$
c-s
os

50,00
50,00
50,00
60,00

Pedidos acompanhados de eM ques ou vales pesteis á GRANJA
SILVIA.

Caixa Postal, 35 - BRUSQUE - Ste. Catarina.

Colégio 'Parthenott'
OFICIALIZADO

. Rua Comendador Araújo 176 _ Fone 1192 _ Curitiba
Diretor: ---: Dr. LU'IZ AN\BAL CALDERARI
Internato ..;_ Semi-Externato e Externato

CURSOS· - Prirnório, Pré-Ginasial - Ginasial Cientifico
admissão em dezembro e fevereiro
Aulas DIURNAS e NOTURNAS

Poro ambos os sexos

Exame de

Peçam prospectos

"Ioltituto de Ap"'��eDt�dorf� e
$õe!il dós ·Iodlll�t"'�t"ios

A.V I S o

Pen

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUiçõES
" .:AHill de orientar e esclareceras interessados a respeito da e

x�,to execu<;ão do Oecréto-Iei na 7.835, de 6-8-45, e cio Portaria n.
DNPS"775.A, transmitimos as seguintes instruções:

•

1. - A partir do mês
-

de ogôsto de 1945, inclusive, é de 5%
(_Cln�o por cento) sôbre os salários dos respectivos associados o taxo de

.
'

��rrl!1�íções para os Institutos e Co ixas de Aposentadoria e Pensões,
:r..ermanecendo a igualdade da contribuição do empregado da emprega�e��. .'

�-

.

II - co';' 5% sô�re o total do importancia efetivamente�Ida s!, .esto {saárlo adicional compensac_ãoJ FõR SUPERIOR
perce-

fiO mínimo; .

00 salá-

III _: com o total do importância per€ebida nos dias de trabalho se esta for igualou inferior ao valor do contribuiciio mínima
A 1.

b)
..� .n�, elll�re�adore� .

subsequentes ao prin;eíro (no �esmo
�es .

-

_

Com !�port,:,n.cla sufiCiente o completar a contribuição deVIdo so�r�. o 'solarIa efetrvamente percebido, desde a doIa da primeira odmlssao no. mê$. c
.

c";c
..
<.- "'-,'_ L '-"":." '_- � _. �

A N A ç Ã O
.� .:. 3.afeira�_lH �.�_ ..-:_s'_ rle 194f

"Atai de protesto ,,,--- -� .-

Leonor C. Schmidt, c· O.��'·-� !.Í1l·i,'·J··U· B�·l.·tab Iiã interina da comarca
_ lF::"de rnddinl, Est'ido de Sta.

Cata.Ina, na-forma da lei
ele. Faz srb r aos que c. RAMOS ELE:MENTAR�,
pi S nt· Ed tal, de p otes- Séde Social: Av, Almirante .Barros,", n"

10. virem que, a. s 12 dias Agente nfl Estade de Sta. Catarina:

do mes de agosto do cor
renle ano em seu carro

I fi 1 na ci,i Ide d � Ind iial, Rua Ui de Novembro, 1371�---

..
foi ap-r s ntado p. lo B n lr'OGO - TRANSPORTES ACIDBNTBS
c ) N .cio 1 I d i Comercio Ref!Ponsabilidade CivU Omni'blJlil

...

oor intermédio da Agencia _1IIIIIIII1IIIIIIII1IIIIIIII""("'J.'raueml_.......__t_e&_e......Tr_·lIIIIa...D••'.PIIIIOllllrla.·..d..OIl_)IIIIIIIIII_IÍIIIIII__
rio B nco Inco d"sh eiria
de para ser protestado por falta
de pagamento no praza do

vencirnt'nlfl, um titulo emi
tido p la firma Dr. Blen
C,''. Lida do Rio de Ja Precisa-se de um (q), para serviços de escrit�Iio;
n-íro no v, for de Cr$ Rua São Paulo, 28

39 SOO 00 c;mt·1 a firma. ------------'"----'-..;;.....------

Oit.@RO':!oif)RnlrdLtda(·desta pr"Q I de lndaial
Pelo presente intimo aos

sacados aceitantes para
que d 'oiro do p-azo' legal
pig'uem o feferid'l Titulo,
ou a oresntarem as rezõ-s
por que não o tlzem, fi .,'-::� '"

-Jcand o essim cientes do rds" :.'q?

��.d'i��cfOPr�����(l. c. ir)��o d:
i

..:.i::.,�.!.i.[:í.t /ii:�Indaial, Eu Leonor C· ,:,"';,:;:,

Sch rnif r, Tabeliã lnterin 1 itf1
o subscrevo e assino. \m�; !'!lI'J - -

Ind ·d�l, 12. de agosto d"'46 �;1t�::",. '�...
-:

LEONOR C. SCH\1IDT �
Tab liã í"t in

.,J
�d1t'lt -de pt"Ot�Jtl

L onor O. Schmtdt,
ib )Iiã i'l!� 1113 a. comar .

ca de lndaial E�hdo· de
SlOtl (Iararlna. lia forma
ia I i, etc. Faz saber aOB

q.n- o preseute Edital d·
l ·otê:.;L', virem qU\Q ao, d
j 1 'TI;." de é1g0Stülc2
corrente ano em seu cartório Da

comarca de Indoíar; foi apresenta
do pelo Banco Nacional do Comer-

2 - Enquanto vigora, o Decréto-Iei na 5.971, di! 10-11-43 to- I do par intermedio � Agencia de
clllS os empregados, quer adultos, quer menores são obrigados SQlv� no

Banco Inca desta cidade, para ser. MUITA ATINÇAOa
eeso espec}ol do inc�s� 3 item 4 do presente Aviso, ti contribui: com a 1m totestoda PDJ falta; de tpagame�- 1 _ (Iara IW__ .... "III...

port?nclo: .

no mlnlmO, correspodente a 5% (cinco por cento) sobre o DO p�a:o o vencnnen o, um h- nllllrJlld.. e ._.. _ • CloqIIN ..
.

•
. solór�o. nnnrmo me"sal vigente em região, entendido êste sem o SQ_ tulo. emitido pell! fl�mo Dr

..
Blen AloIIIIIIo�

.

t�rtO adlclo�a' e o de compensação, instituidos, respectivamente,
.

pelos
& C�a. Ltda., da rtaça do R,o de

". _ Oo..- ..� Z&ner • eDecretos-leIS nos. 5'.473 e 5.979. Em face do exposto, verifica-se, pois, Janetro, no valor da Cr$ 79.000,00, �, lIedleaIIIuto edlteCe _ II
411ie os men�res, embora percebendo di metade do salário mínimo de- contra a firma Otto Rodolfo Re- M.II&Ç&o d. CogD&c de AI_trio, por-
vt'r5o contrililjir com 5% sôbre o salório MíNIMO REGIONAL'· DE nardt Ltda .. , desta praça de n- ..... o blea Coanae Jeito I ._ tIe
AbU!.TO, f '.

doía!. Pelo presente intimo aos 50-
..USo ta Mm !6,m:.). 1UdIC!lual.

. '... ., ,., . codos aceitantes para que dentro • - A doUla do eoa- de Aleetrie
j .•-3 � A' coritribuição do empregador seró em todos os cosas, i- do prazo legal paguem o referido Xlnfllf�ta, po'" dr.- tórmula q..

gllal á contribuíç60· de empregado, jncidind� esta até li limite máximo titulo, 011 apresentarem as razões
.....�eI__ medJolDaJa:.

Ale Cr$ 2.000,00. porque não o fazem, ficando assim a) _ ....Jtodo lortI-
•

4 ,-, Qu�ndo, NO DECORRER DO MÊS. um mesmo empreQado cientes do referido protesto. Dada e _ d.. pOIb"iI _me. ai;.
(sela adulto, seja menor) TRABALHAR SUCESSIVAMENTE pa a

.,. passado nesta cidade �de indaial c II IDO d. toI4.
empregadores, contribuiró:

r varias

aos doze das do mês de agosto d� � Usa� ..ul""ote __

•

I - coh, .'5"% sôbre o salário miníma mensal se a imDortancia 1946. Eu, Leonor C. Schmidt, ta-
• ...........,... Ih dlcla.

��:��a�:;i:�aj;erCebído nos dias de trabalho fór infe:ior ao salório mí- beliá interina, o subscrevo e assino. .��r"':=leII come .. -,
Indoial, 12 de Açosto de 1146. ·WI. tJoooi.;P.ad. -.I....... te da_

LEONOR C. SCHMIDT.·-, TÓbeliõ' dIIÍoIiíie,....aJ....aÍa.
••:., �u.aCj: to�nac de Alcatrão
:�... lê' • ,,8Ji.dldo, portanto em 1'I11-

e·�IIII, porquê - não 8e
- I mntdÚl e como tal nlo

III' .. 'J'IIIIdJde em outros lugarel!.

interina.

RIO

O A po

Empregado (a)

••

'f'gocit} g;:U'31Uiao
Indústria bem ccnceituoda nésta

praça; prOCura desenyolver sua fóbri
co e demais instalações, para o que
necessita de capital no importaÍtcia
de 250.000,00 a 300.000,00, ofere
cendo como garon'"'1 seus ben� e

instaf.açõóes, sob hipctéca.
Os interessados queiram dirigir-�

a R. Silva, a rua· )5; do Novemb�o
997,- que -'''esc serãõ' prestados to

dos os esdorecimentos necessárÍQs.- tu/mBlumenall, 6 de agasto �.. 1?-16.
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Rio, J2 M. - Ou-jtarifa .ccrnpensada, a re
vi lo pel., 'impiensa so= duzida 'produção da mão

bre Ó prcblema do de obra, agravada pelo
t· ansporte ferrovial Í:;, o salário deficiente e a,
sr Pere ira de Castro de permanencia de .invali
clarou que o a,lto v.Jor dos em consequencia da
do. fréte

.

nas ferrovias. incompleta assistenci
decorre 'de vários btQ; sdciak::O' sr, P:rtira d-

M·.' eca
res. entre os quais�as êâsfrô e. o diretor do

� más condições técnicas D,N;f. F:
OSCêr Zwicker . Precisa-se de uma moça com práticQ de servigos de escritório.. das linhas, as deficien

. tnformQções com SUAFARMA SA
..' .

'

. -

,

.
. ,.

d
. ,'Comemora hoje á pas- RUQ 15 de Novembro 748

I
eras na conservação .-. 3

sagem do seu aniversario
.

via permanente, o dês
natalicio o distinto cava-

---------....-��--�---'--�--

I .uilibrio das correntes
Ihetro snr. Oscar Zwicker

A' "_.. p
, de trafego, a produçãoe.onceituado.·.·iIldustrial. re .

.

R'
.

10 r.Jt O'r,a'ça' escassa e esparsa, ge
. 10,

.

- Ui, -

ridente em Trombudo Alto. .

. •• .

_ ". '. c
rando a fr ca intensi ministro da JUStiÇl aca

d de do trafego, a su na de .confirmar que' o
perposiçã» dos meios sr, Julio Carvalho, pre
de transportes em com

-

sidente do Conselho Ad

petição, dete minando a ministrativo 'de Minas,
desarticul.ção do pri lerá nomeado interven
mitivo p ocesso ferro tor, substituindo o snr,
via rio, a elaboração da João Beraldor

SOCIAIS
ANIVERSARIOS

José Inglat Jr.
- Transcorre na data

de' hoie o aniversario na
talício' d estimado c'da
dão sr José = nglatjuníor,
altri funcionarlo da firma
Carlos do�pcke. S

.

A. des
ta praça e çaválheirQ� mul
to relacionado na nossa
socíedadeI

.

Fazem anos hoje:
� O snr 'Luiz Karsten,

residente em Pomerodej
- a éxma] sra. d. Ma

ria Pízetta, esposa do snr,

Fabiano Pizetta, residente
em Rio do Sul �

- a srta. Melani Zim
mer residente em lndaial.

__:_ o jovem Frit» Bran
des, filho do sr, Gustavo
Brandes e [d, Silxia Bran
des, residentes emTimbó

Aniversario de casamento.
Sábado 'uttlmo festejaram

a passagem do 1.0 aniver
sario. de feliz consorcio' ó
Sr Anibal Vieira e exma.
esposa ti Anice Vieira.
funcionarias da Cia Te 'e..:
fónica Catarínense, que

· lambem comemoraram na

mesma data os ·seus ani
uersarios natalícios, efe
riierjdeauspíclosa que cons

· tituiú um acontecimento de

e�p�eial .significação para
o venturoso casal.

. Viajant�s
.

Esteve ontem nesta ci
dade o nosso distinto ami
go e ilustrado colaborador
dr. Orlando Nascimento,
presidente da Associação

· Comercial e Industrial de
Rio do Sul e grande ma

deirefro riaquele município.

ANAÇÃO'

MANTOS E VESTIDOS
de lã, por preços de LIQUIDAÇÃO !

o

CORTINADOS FINOS
O melhor sortimento no prQça !

___
o _--'-_

C A R I N H O SPA R A C R IA N c A S

pelos preços Qntigos !
.

___
o

_

T O C A - D I S C OS; completos C$ 680,00 !
A C O R DE O N S - "Todeschini" e "Tupy"

Casa Willy Sieve rt

A CONCISA: 'com séde nesta ci.ía.fe
á rua 15 ô'; '!OV�{jjhI '), 760, comunica
aos Si'US (1'\11';0" clientes e á praça em.
�erliJ qu= su Filhl Indus1ri"J .em Carn
boriú t& p" f, !!emníto anaelhads para
atend» r ·Hdos ti,: podas, [melas; ti COS,
assoalhos ele.

Dr$.
.'.

.

NICOLAl5' SEVERfflO'ns ULIVEIRA
e

ALT'A�mO s; DIAS" .

') "

4.d-vogados '

Escritório: R. Tr�jano ,H' ,;. 2° andar
Reddeneíase nua Alvaro" Carvalho,'· 66··.�- 53

FLORIANO'P OLIS

Constl'UIora de Poço•..A.rtestanol
e Bamb1l. "HOan Ltda.

. SEÇÃO: OFICINA MECANICA
PREZISA-SE

Mecânicos e cjustcdoras,
1 mnrcineirc poro serviços de' modêlos

T ravésSà Pôrto' Alégre.

escola Te'Cuica de Comercio
RemingtGD do Paraná

(EX-FACULDADE DE COMÉRCIO DO PARANÁ)
FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL

Rua Comendador ,A,rnújo no. 176 - Fone J 192 '- .. Curitiba ..
Diretor: Dr. LUiZ ANIBAL CALDERARl

INTERNATO SEMI-EXTERNATO e lNITRNATO
CURSOS: Admissão - Guarda-Livros - Auxiliar Ó'" Administrccõo

-' Datilografia. e Estenografia
.

Aulas DIURNAS E NOTURNAS, pore ambos os sexos
.

Aulas avulsas de Datilografio e Estenografia
Peçam prospectas --�

*iH esmrrq. '? "1f1TZY

Companbia' de Seguro� Gerais

Capital Int, r�al,.,... .. .. . _ _ ã. 000.000,00
Reservàs: •• •. • '- .. . _ .. .. ,. .. .. . 30.000.000,00

Acidentes: Fogo .. : Transporte.!
Agentes Gerais: l:3CHWADERER & erA. LTDA.

.....
Rua. 15: de .Nevembre N° 679 '-.-_. Caixa 1'(J�tQI, 79

. I.�p. geral para os Estades do Paraná e Santa Catarina: PLINIO COUTO

o problema. do trans
porte f e r r o v i.a r i o

o novo interven.
tor de �ina.

-- porquê não :é,,'oleoso,
nem exige ,d ieto, Defenda,;
pois, a saúde de seufiUío,livrando-.o das lom

brigas, com Licor de Cacau Xavier, P�de
rosamenre eficaz' contra os vermes, o Licor
de Cacau Xavier é, entretanto, absolutamente
inofensivo -ao delicado Organismo infantil.
Porisso, é o lornbrigueiro de confiança das

mães brasileiras, lia muitas gerações. De
ao seu filho, sem demora, o

Licor de Cacau Xavier.
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'i zona· serrcnn cctorinense. reun:':'
em eonclcve resolveram. apelar po

sibilidadas transporte rem gêner(ó! ;' i- biótico espirita Vossencía' sentido , '

meira necessidade c demais ;, .. " ten·.� er 'angustioso sjtuação em que
tos entre quais evultcm mceis: se debatem classes produtoras irn-

poro os mercados consumidores /'r· po�·:it.,ilitadas trcnsoortcrem gêneros
tude precário estado Estrada :·�.m; ,flr" <iro necessiclode e demais pro.
Santa Catarina cujo ma'teriál .ro- dutos entre quais

..
a'/ultam madei-;

dante e via perrndlter:te estão pe- ros para .os mercados consumidores,
tição miseria por laltq fec'ursos fi-I virtude precário estado Estrado Fer- j
Ronceiros e de/iciebte ;mão obra'- de � f" . >cinta Catàrina cujo material ro"'

.

vida pcrrco�'" s41áriÔs pagos. pe;soal � Clante e via permanente' estão' petl
ferroviario. A par êstes seios entra- ! ção miseria por faltcr recursos finan

.

ve' referida ferrovia se vê o bra�051 eelros e defici��te mão obre, devi.!
;

O.G.om absoluto falta c::ombustivel e ;.do .p�rc?s sa.'anos .pagos .

pessoalr
.mentes" si bem êstes repreSentam; ferrovlorlo, ..A .•

par .e�tes ser!os en- l� _�ljhi�l- �YeS I'
É:.
..��'

�blemas de momento ,Cansados 0_ \ !raves refenda ferrOVia se ve a b�o
.plar Governo Estádo e Dire�ão Es- i ços com absoluta .fal,ta df combust1- A D. :v:.:º -f,},AD O ,-..

fradQ. Ferro sentido ser diriniida.· vel. e dormentes SI· bem e�t�s. repre- .: '.
.

tal �itlloção v. im� agora' fluer ve�1 �endtam p.r,o,bl.e.,mGov°.s d
..

e

emEomednto,
..

CDo,n I
nua

..

15 ..
'

de:. ��oyémhrc n J 4151. ',0.'·
AI V

. .

. ,o OS. ape ar erno sta ° e 1-'
.

_', .' .' .

«)fIIente ape o
. ocenl;lo certos sere-

d E d' F
. ". .

'd
.

� . 2° andar', . Sa' a 1

mOt� ..at·,mpal'ad?s _:m Do"OSSOt êiu,sta e I'::i:a t��asi;ua:����!��: :gZ:: ,:=1· (Edifício.' ···.uA 'Capitaf')pa no Ica asplraçao.· a v RIO su- ,-
.

. ..' . -

_. .• . .. '.' .' ,
. '. ". '.'

.

'. .

gerimos Vocência estudar li resolver, %Cf veemente Opêd Ia.:, yossencla c�rtos i
..

.
.

, ;.' d E I seremos ampara os em nossa Justa Ir&Clsao contrGto arren omento stra; t '6t' • -

Da A •

da de Ferro Santa Catarina dando
e po, n Ica aspl�açao. ta veme P O E I R A , v ;

lugar novo regime qual Dir�tor de-I sugeflm�s _Vossencla estudor e resol- .
.

..
' .'

.

d Vê' t h I ver recrsco contrato arrendamento "A .noss.o ;".:.iin.éÍnnj·· arter� 'yai ses"gno o por oc nCla en o pena Est d d F S . " .. -

autonomia administração afim levar! d � a

tu
e erro. a�ta _Cotai rlDn�, tornando, dia a dia, numa via publi

Estrada cumprir sua finalidade. To-I
an °d . �or. novo. regime �ua 1,- .ca de intensa agitoçQo ,oodo o seu

I'b d d
.• •. At'

retor eSlgnado por Vossenclo tenha v I .'. '

, .

de'
.. .

mamas I er a e el1Vlar copia es e; pleno t' _
. d' '..

'.

.' ,

° umoso mOVimenta pe stre e ·de
telegrama 00 Excelentissimo Senhor'. .,

ou anomia o "1,"lstratl�a �flm 'veiculas,: e conseqúenteme�te esse'
P "d t R bJ' 5 h 1 t

levar Estrado cumprir suo flnahd.o- ·con
.. gloni.erado ·de ·'.transl·to .p'rov'o·c·o··.··o··re51 en e eou ICO e en ar n er d T"

.'

r
.

, '.
t E t d I

I
e,

.omom.
es Iherda, d.e.

'

.. en. v.lar ... c,6-.' ,acumuI9�ão dlminte a dia de poei-ven ar s a uo, 'pia êste teegrama o") Ex··cee·-Ien·t',s-. .

I
.

v !,a, que ..
sé evonta err, nuvens,. cou

Respeitosas Saudações
. simo Senhor Presidenete Republicá sondo o:"mal estar dós transuentes.

E
.

t· St d' k J' P
., ! e Senhor Interventor Federal Esta- Clamam'os.'. "ar' pro.v,·dencl·os·· '00. sr'.rnes o o le� UDlO� - resl-. do..

.

..•. ". .dente conclave aos Assoclacões Co- r

'R .' S· _
. Prefeita MuniCipal, no sentido de que 1

. merciais Industriais de B'iumenau'l
. espeltosas

.. audaço�s.
. ..

' seja sanado esse incGveniente, pois, t
Itajoí, Rio do Su.1 e lajes.

. '. . Ernesto St.adl.ec.k.Jun�ar: P.res.lde.n .. p.. o.. r.� íS50 a

.... P.refeitl1'� dispõe de cor-I
.

. ,', t: .Cancla,ve . d�s Assacloçoes Comer
..ros-rrrigadares,._cuío prese'nço

. ! cl.als 'ndustriaIs B1Ulnenau; ...·Itaja;, ,ruas tem-se feito S' !;tir de liax x X
, I RIO da Sul e lages". ta,

.

"Excelentissima Senhor Interven.; Itor Federal - Florianópolis.

/1.. ".
�

N'
.

---A'
.

'��'._. '1\-
..

O-
Associações Comerciais Industri-'

L
...

ais de Lages, Rio do Sul, Itojaí e

IÍlumenau, reunidas hoje em memo-
ravel concláve neSta cidàde, afim tra
tar diversos assuntos pertinentes a:'
classe, ditigem-se o "ocencio senti- Diretor: HONORATC
da serem tornadas energicas provi STA. CATARINA _

dencias com rela�ão. colam

..
itoSO. es- 'I'todo se encontram estrados esta-

duais ltoporQnga - Rio do ·Sul. Ton \
to em Itoporanga como em Taió e-Ixistem grandes estoqtJes generos pri

\'meira neces5i.-lade, maioria ,deles
.

su

jeitos' deterit'r'lção, orem madeiras
'01e05 vegetob pasta meconcia e pa'
pelão deoendentes 'rios comunicação
afim �erern transportadas centros
consumidores.
Apezar reiterados deligencias jun'

to direçõo Residencio local ,de ha:
muitos meses a esta dato, an9us-!
fiosa situação permanece inaltera- t
da.· Alvitramos Vocencia suhstituicão'
atual encarregado por profissia�al Icompetente· ,virtude aquele ter re- i
v.eJado descasse, inepcia, e negligen)'cio função seu cargo, Ademais urge
que Estado aparelhe conveniente- \

mente referida Residencia, abri!ldo, i
outrossim, verbo indispensavel a defi

"nitiva macadamização aludidas es

tradas ou canstruçao de novas nas i
mes mas sentidos, o que seria mais
conviniente aos interessados e pro-
veitoso ao erarj�, publico. I
Atenciosas Saudtlçóes .'. I
Ernesto Stadieck .1IiDi.or

-

Pre.siden.·jt� Conclave Assaciocões Comerciais
Indústriais de Blume�au; Itajaí, Rio

I'do Sul e lages". .

x x x

lCnncfn.:.í...ú :_j',

"Excelentíssimo Senhor Interven�
tar Federal Estado • Flarianopolis
Para conheeimen'o de Vossencio,

transcrevemos o.baixa o telégrama
que acabamos de dirigir 00 Exeelen
tissimo Senlror Ministro da Viação,
o qual se t!lIcontr'l rfidigido nos se

guintes tértlles: AS3adações Comer
dois Bluml!lIIIu, ltb do Sul, Itajaí
e Lages, �'. seus piesidentes, OU$

c,,'tando reis aspiroí;ões todo "opu
lo!;ã� Vol� t.Jáí e. grande parte

,�1��i i��'�j;;
"

(NE LA. M.AÇO-ES�
:Cc() ç .•.·É,

.. I�:R.,A$;V
F 1(> i '.er R' A; s'. .

"
,

, (

ESP INHAS., ".Ê'tC.'
r"--

.

��;c.on '. t Mâdeira. 'Val•."!:
.taJ_i_ �.' A:'

.

" '

'Srs, Adoi\istos: r
;

De �rdem �o sr. Diretor; cenveee os srs.. OciOhl�t(,S, �I'G �1ÍI4 ��
semblela' extraordinário,

.

ÍI .. ser reoli :toda
-,

'
na· diq 44 d� .Agc,5.to �oi.�;

rente ano, na �de cIG sac;iedade na cidadee (lo Rí�,.d(l Sul,. afim de tr4�
tar déi seguinte ordem, do diá:. ..... ..• -: d; .;<

Rátificação e • RetificaÇão da: ata .da cisseLJeiá e�traordinária, d.
diO- . .l°, de"'Junho do.:'corrente' ,on'o••

"

. ....

:-.:',::.
Prestação Ae, tontas. do. antiga: diretoria.
Alienci!:ão de bens iniovelsi' .

.

.

.

Outros assuntas de intim:sse" $Ocia{ .

Rio do Sul, 5 de Ag&sto' de 1946.. ..

OSCAR 'CORDEIRO � Diretor; Geréhte.':

:/::l:,'� - (Órgão dos
Bh'nH:rIC;U, Terço-feiro, ... l3.

l··
r:

l)P.�RCA�� !\;fE��J�v�!lf°',,:.�· r
Oferecemos >: > i'.'.."· ..•��:(;:

....
,.

I

Gru·pos· iesel·EI·et�ogenios I
DE, T5, 30, 50, 100' e 200 K.W., PARA PRONTO- EMBARQUE nas, partos do América da N6rte I

; Todos os c;onjuntos est5" ad optados especialmente para " Clima Jropkal e: s�r.5Q t;.
.

prontos para trabalhar com todos' os i�stnimen�os '.e QcessóriQs '

___B_I..U_m...._e_._n_._;�ru...a_o_.rç_a..m_eR...nt_o�_.,_�_am_._bi;..5_._''',;;.<lr_d_e'"'m_al_.o_rN_s.....�..;"_i�.....a�s;rb;�_se;.;.,..;á_·'·"'"4_·8....a_7...
cO

...$Q_........m_·.....,;.__........................ ;...'�F.;.k.....E...SH....E...}.__ ':""'.I;Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




