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o PROBLEMA OOS TRANSPOR-

TES HÃO PODE DEIXAR DE
MERECER A ATEHÇÃO' DOS'
PODERES püB:lICOS

----------'----------------------- i Repisêli, um lÍssunfp: tontos: vezes' gerando males que atingem' fodos {nômico. Eis Porque' o' problema .dbs·,
I já focC!lihdo nas colui\bs 'deste dió- os setores de nteresse coletivo. Em; lransportes deve ser' encarado com

,rio le �s afiguro ."!lbusor da pe- seus variados ospétos,. o problema a maior atençiío por parte' dos p��
I 'ciência:� 1I055OS leÍl9res, mas da-;' dos transportes na Vale do Itajaí, deres públicos ·federois, porqUan'io

.

da II w!tnitiHIe do c4:1so como sóe' constitue um compléxo dilêmo: ou a situação exige J;rovidênciós u,_·

1 ser o p�l_e:na " da
.

'c� de trans-: o coso terá que ser resolvido com, gentes e eficoxes e dessos pro..;
I portes � Vale do f_t#jai,. nêio po-' urgência ou a economia de uma Ifência$ depende o 5berguirilento titl

l'diamosiixor de dteriorisar a 'vasto xona produtôr::r do Estado se- 'noso estruturo e«:elncimica e comú-
nosso hi60 �m face de um pro- frerá os mais desastrosas cense- cial. A causa justa das classes CO�-

btema
_

ftodu% ,I!,? causa jus- "quêncios e os moles advindos des- Servadoras do Vale do Itajaí é G

,ta. :Os �u!f<2dos � ljue chegou o so situação proyocariío o desiqlJÍ- causo do engrandecimento de iii"::>

I memarái'lfi conciave �s Associa-; líb,ia e o consequente colapso eco- país próspero e mois feliz.

V.itima de in,." lIstisa. UOl honrado (ida.dão te,�
..
'CI.
rc!��d: �=!

..

:d.•..;.!G.'tr�l ��: 'i'A de 1egocdo b-· as' -]. ..
.

'. _
i .rent� rwetem a gro�de da SI-. .

,\., 'ti( r· 1 ,$1"
Pousou REPULSA POR PARTE DA POPULAÇAO A Al!TUDE DA 1'0- •. tuaçao !iS que se dellgtftn os elos-I

'
-

.

tLCIA COHTRA O I�DUSTRIAl A RTHUR WETZE.l. DE RIO

...
OO.SUL:�es co•...>': .o.d.o.ros diÓ'!f

..�.�.;...� das difi-
rn ·..."on ...r-íbue para'

. '., ". .' .

! cu'dadeSLiJ' entrayyes 4i'�nados pe- \..<- •.

-,

\ Conforme noticiamos em a nossa � do preso e recolhido 00 xadre:z: inco- • lo . defic.ijíícia moteriar�,!l'I por rc-

ulti,ma' edição de domingo, segundo; municcve], tendo permanecido na pri :z:ões

d5':�.' ature%a m�' deeorren- a p a.z
.a.-:. illformaçã.o. qUoe. ".ecei1.emos. do nos, síio . ce�c� de oito. horas,

•

sem
.

moti
; te� ele.'. ":

...

d

..minis.tra.ções I.'.,·.}i�.�.in..capa::�s,
-- ." ..

$Q correspondente em Ria do Sul,' vo Justlflcovel. Ao que fiCOU cons- i cUJOs ;; Idades Impro��s estao

-irrompeu violento incendio no boite' totado os prejuizes materiais sêio I
'4;í, '

. �'. NOMEADA A COMISSÃO ESPECI Al PARA ESTUDAR O PROJETO.

de, I 4do corrente, no fcibricade mo avaliados em 50 mil cruzeiros, achon i j DE PAZ DA ITALlA __

veis do sr. Arthur Wet:::el. do-se o estabelecimento sinistrado' I
Agora de (lcordo com os detalhes segurado na Companhia de Seguros •..'''r;r,-,.....,....

Paris, 20 Wnited} - Após duas quodragessimo. quaàragessimo pr;-
.

..

.

I
.

.

25'1'!
horas e meio duma reunião de es- meiro, sexagessimo dois e Sl!zage,sc'

que consequiu apurar .e nossa repor pleango em
.

mi cruzeiros. .

togem ficou esclarecid? .a versão. que i A atitude assumida pelo fundo' • tudos '.das .emendcs, a delegação sirno quatro. As declarações refe-

wrriâ�'p 'respeitc)-- -de 'pri$Õó"dôquelé' niírio·l'olicial.; 'CMsi�d",j1)ujsto ,.e
.' ,.' brasileira. reduziu o número poro rem-50 aos artigos.1Z e 76.

cQnceituado industrial -de Ri() do Sul, ilegal, causou indignação e epulsn-.
(oito,' elém das -duas declarocãés ó - --------

segundo a qual o mesmo hoyia sido. 'no seio da populeçâo. de Rio do Sul,
-- ........- ' ....---""'

.."'-"-.-
.. -.--._- i serem feita�. A comissão especicl O POVO DE LONDRINA PROTES-

preso. incomunicovel quando preten pois, o sr. ,ó"rthur Wetzel é conside
'

!
constituidc do deputado Cyrilo Ju- TA CONTRA O ALTO CUS-

dia salvar alguns IPoveis que se en rodo na sociedade. 'local um homem nior, embaixador Freitas Valle, Ru- TO DE VIDA

confrcvcm no interior da estabeleci- prébo, honesto e devotado ao trnbc-

-

lnaueuram-se be�s de Melo e Castro Maio, foi Curitiba, 20 (Meridional) - Ou-

mente sinistrado. As informações que lho, tendo ha cerco de um ano Iiqui- ;). eleita p�ra apresenta� e�endas e! rante o reuniõo promovida na �,.
obtivemos adiantam que. ao verificar dado as suas dividas e agora rei- § a declaraçoes na redaçoo fmal. A ; dade de londrina de protésto COI;'

se I) incendio o sr. Arthur Wetzel, níciova a suo vida, com perpectivas r Oje. as novas comissão foi convocado para áS:ta a alta'do custo de vida o pr�-
foi avisado em sua esidencia ;que 'atimistos e promissoros, sendo então 14,�0 horas.O se.u tra�ol�o: poré�1 1 sidente do Comissão Muni�ipal de

dista 500 metros do local do sinis- :,atingido pelo obra da. fatalidade. a

I
-

'

d sero_ submetido al�da.o ultima dls- IPrêços tentou dsicursor. sendo pa-

t.ro, pelo jaV(litl Heins Jochopfel. A-I' Manifestando o �eu protésto con Insta a"oes a cussao �_ aprovaça� durante a no-; rém, voiodissimo pele !povo-, que

larmado COl11 a notiéia, a referido in . ti-a a injustiça de que foi viti-"
l'

'.' IVO reumoo. geral as 1� horas: As manifestova-se dest:l maneiro con-

dustrio, em componhia de- sua ·es· ; ma,. o sr. Arthu_r Wel::el dirigiu o I C p·t
emendas vlsom os seguintes dlspo-, tro a inércia do orgão

posa acorreu imediatamente ao. 10- .

seguinte teegrama 00 Dr. Secreta asa e I er sitivos cio projéto do tratàda de
I

•

-- _

cal. Alí cbeando verificou que o fo ria do Seglirança Publica do Estada. Instalada luxuosa c con- ::r�/a Italiat: pred��bulo, a,�OS'OS CHEFES NAZISTAS VÃO FÁ-

o. abaStava-se e devorava quase in.: "Comunicamas Vossencia acoba- Irei, quor o, eClmo sehmo, ZER AS ULTIMAS .DECLAc
teiroment��õ seu estabelecimento,' mos ser vitimas prisão ilegal, injus- fortavelmente no edifício --------

RAÇõES
qilQndo num gésto dedesespero, efren ta e vioenta ordem Fiscal Armas da Mutua Catarinense, à A U.D.H. E A POLITICA DO

tou os cliamos e atingiu a interior luiz .Santos Sché, permanecendo in- rua 15 de Novembro inau- .

CUMA· DE
• �ONFIANÇA 'Nuremberg, 19 IUnited)

da fábrica, .tentando salvar os doeu comunlcayeis do::e horos. FatQ ocor gura se hoje a sec�'ão de . RIO, � (Meridional) - Infor-, 'Goering, Hess, Keit..1 e outros 18

mentos e alguns movds. Na mesmo reu quando procurovomos salvar ob- modas da Casa Pei!er. um �-se que du.ra�te o pró�ima reu-- Lontigos chefes da desconjuntado
instante seu empregaÓQ. tombem com jétos, moveis, companhia populares, d

. .

t d;
Rlao da ComlSsoo E"ecuhva da U., máquina de guerra alemó farão as

"oreceli 00 local" ,auxiliando-o no duronte incendio marcenaria primei- OS mais antIgos e ra 1- D. N., o sr. Otávio Mangabeira' S"ne_ 'W- ·--'-d�I�-���: ,�_ �

r
. •

t b I'
.

t .. ,
. _

-

"'"". l)omnos ec araço"" ..", ,,-;:;----

Sclvamento. ·Entretonto ,o sr. Arthllr ro.' Protestamos violencia pedindo ClonaIS es a e eClmen os CO- ,.transmitira aos seus compal!!têli'éIS, Tribunal Iternacioal das C' ii
W�t:z:él nessa .ocasião foi obstado ele. providencias. merci?is de Blumt!.nau. de 'as impre.ssóes �s çnnférências que "Guerra, �esta cidade, na ;��;; o�
solvo r a SIlO proprietaria por porte 1'- Saudações. (a) Arthur Wetzel, propriedade da VlUva D. ,tem realizad!! �om membr� do 9�-, quarta-feIra da próxima semana.

da Fiscal de ArmQ� e Munições, sen Felix _K_r_iec_k'_',.... . frene Peiter. senhora de- verno, 1:0 sentida do prtlXI�O pieI-I CO.lI_'I essas iúltin!as declorações,
votada Ás grandes 'inicia- t,o elta?ual, �ra qdue �s .I�terven-I'.osdrefus ter?!! .pertissóo pata fanr

A'vlso ..

ores alam aCIma e palXoes po- a e eso propria, que será bem Clll'-
tIvas que vIsam o engran lítico-partidárias. ta.

R M -"d S t C t
·

S A
dcc mento e o progrosso

. anco ercan!1 e an a a anna . .
da nOSSa cfdade Com a f

inauguração da nova secção D
· '.

r'
·

c t
·

(Em or�anisação) ��{:J�r�;ne:auc��ar!�!�:' roaaTl3 e Rrma,CI8 3 arlnSDSe
Chamamos a especial atenção aos senhores no e luxuoso estabeieci O

.Jlcionistas � dos int"res�ados, que se encontram mento para a venda de ar

em póder dos f,;ndadorps as listas para O::lU tigos de senhoras e crian

menta de tapita I de �côrJo com que fôra detfr- ças. As novas instalações

minado em AssefTlbleia Oeral,
.

realiz3':fa em, ! 2 ���toa��e��lrt��'a��is��_
de junho, do corrente ano. ção e el gancíá. constituem

. Ca�? ªOS antigos acionistas o dirf'ito de o apurado gósto e' o in

subscreverem ,tincoenta ror cento (500/0) do teresse dâ proprietaria de

aum('n{o do- capibJ.
'

; bem servir á sua numero-

B! d (lAti Isa clientela ,e o mundo fe-
.' umenau1 T? de a!!osto· e 1 :1"1:0. minino- da cidade. ARTIGOS CEKTA'RIQS

Osw Ido Moellmrnn
'. O ato inaugural da secção í

AmeI ko Sbmún I de modas da Casa Peite
PERFUMARIAS

p
• Fundadores reaJisar-se· á :às 15 toras.

r
=----....""....."""'.....""':=."""'.""�""M."..,......,..".""""""""...".""""'''-''''''''''''...............,_I-

l
,.

�NAÇto
,Diretor: HONORATO TOMELlN'" - .Orgão dos "Diários Associ",dos"
BLUMEHAU - Quarta-feira, 21 de Agosto de 1946 - Número 735

F i I i a I BLt1MENAU

Rua 15 de Novembro na. 508

o mais variado estoque no Estado
em

PRODUTOS FARMACÊUTICO'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ASSEGURE tambem a Sra. uma materni
dade feliz, com saude e um filhinho
fone e robusto. Aproveite a experiencia
de milhares de mães e prepare-se para
o parto feliz de um bebê sadio e lin
do, usando Gravidina. Remedia consa

grado pela. expericncia para o período
d I gestação, Gravidina é, tan.bern, de
valo!" Cinestimavel na fase do aleit imen-

.

to, sendo', porisso, indicado antes, du
rante e' depois do parto.

Reseltado de longas tmquizas e de el"bor'lf'w cien
tii ica em moderníssimos Leboratorios. Vra7Jidin., é um
verdudeira "seguro" para uma. gesl.;çda normal e o

purto feliz de um bebê [arte e bom o. Cnide d« si
e de. se« iilhinbo - agora ..;_ com Ç;ra�·idina.

2' �.--'

J
Escola Tec:nica de CcJmel'clo

ltemingtoD do Paraná
(EX-FACULDADE DE COMÉRCIO 00 PARANÁ)

fiSCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL .

Rua Comendador Araújo no. 176 _- Fone H92 -- Curitiba ••
Eliretor: Dr. LUIZ ANIBAL CALDERARf

INTERNATO SEMI-EXTERNATO e INTFRNATO.
CURSOS: Admissão -- Guarda-Livros -,-' Aux1!iar de Administração

_,,_ Datilografia' e, Estenoçrefla
.

Aulas DIURNAS E NOTURNAS, paro ombes es sexos
Aulas avulsas de Datilografia e Estenografia

Peçam prospectos._---

Dr. Rubens Waibach
ClINICA MÉDICA

CORACÃO - PULMÃO - FIGADO - INSTES"INOS - RINS

f
-REUMATISMO - DIATERMIA - RAIOS X- ELETRO-

CARDIOGRAFIA
Consultório e Residencia:

RUA BOM RETIRO, 12 - FONE,. 1258
C O N SUL TAS: das 8 ás 11 e dás 3 ás 5 hcrcs

DR. II MM·�RMANN
CIRURGIÃO DEN'TISTA

IlLUMENAU RUA 15 de Nov. 595

rão de Raios X
PARA RADIOGRAFIA DENTARIAS E OIAGNOSES A DISPO-

SiÇÃO DOS SNRS. ME'DICOS E DENTISTAS

�
I

1-

GRAVIDINA

TIPO MILITAR SOBRAS DE GUERRA
PARA 5 e 10 TONELADAS

PRONTA ENTREGA - (EM CERCA DE 60 DIAS)

TRATAIt _', COM A
;

'';. ;9".

CIÁ. C O M E R C I A L l A C Z Y NS K I L T D A.
lua 15 de Novi!mbro, 991 .SOBRADO

,
,

,

Uma estupendo comedia cheio de cerres éngroça�.Js e forros de
estudon res,

Na mesmo programo ainda: Comp!. Nacional e Universo I Jornal
Entradas do Costume •

,..
--

r-'
.

"".,.",�: ,--�

..

CHVI
Qarta-feira _- dia 21 _- ás ars..,

JOHN HUBBARD e RUTH TERRY em:

r ,

E S T U DAN. T E S O A F Z A R C A

Quinto-feira -- dia 22 -- ós 8,JS

BRASIL RATHBONE e KAY HARDING em

G A R R A E S C A. R L ,Ai T E

Novas ovsnturos dos mais celebres dos detectiv�s 'Sherlock Hol
mes, com seu inseporcvel companheiro Dr Watson ••

E ainda: Cornpl. Nacional e Porcmount Jórncl.
Entradas co Costume -

Mecanicos-Torneiros I

P R E C r S A t�·s E
Os ínreressodes poder�o trotJT 6 Rua Bom Retiro no Oficlna

"'hânica HAI'lS F:sHRlE.

ANUNCI�M
"

NES'l'pJ

DIARtU

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



· PAGINA 3 A NAÇÃO

01fmpico'Esport.vo 1,

À data de l4 dês te mês, assinalo

....

E' este pois o Gremio que ha 14 corações dos seus '�'elhos fundadores .: l.0 ·p.assagem de mais um ano de e-I do corrente completou 27· anos de E' como que Q c ..nsogração de um
:dstenda do GREMIO ESPORTIVO vida. . filho que venceu no vida. 'ii

OUM�'CO, verdqdeiro
.. orgulho dos I Sua atual Diretoria/. onde a justi� � Queriamos unir-nos a éstas homena

esportistas de Blumenau e mesmo, I ça manda que salientemos os. nomes gens, dizendo do nossa admiraçóode Santa Catarina � I dos srs. dr. José Ribeira de Carva- pela sábia orientação que em C<lda
Surgido há 27 anos atrós, em. H \ lho, lnéansovel Presidente reeleito 'Diretoria, desde a sue fundação,IIc Agasta de 1919, o fidago Clube poro o 3. mandato; Walter Meier, há iiem .0 ;Olímpico recebendo . Di;r

da Alamêda Rio Branco tem sabido PS anos trabalha em pról do en- bem cloro os cifras do seu maiús
partar-se á altura de suas honrosas' grandedmento do Sociedade. a' quelil cuia patrimônio, que montam em 0-

trrodições, quer nos campos de luta o Olímpico deve quasi exclusivemen proximadamente,quasi um milhão de
esportiva, quer nos atividades 50- te' a seu magnifico Estádio ;Améri 'cruxelros ,

.

, dois.' co Stamm, grande esportista; 'WiI- Saudemos pois, aqueles que num
NaScido. do entusiasmo de uma mar da Lux, inconsovel Secretario belo dia de Aosto de 1919, tive

"feidade de jovens esportistas, entre Geral Aibelardo 50u%a; Julio Grosseri ram a feliz idéia de fundarem um
os quais, Alfredo Carvalho,' Frederi- bacher; Herbert Wehmuth; Manoel clube de futeból, hoje transforma
co Kret%sch�r, Paulo _\kielwagen, Pereira Jr., grandes batalhadores pe do em Sodedaile de Cultura fisica
Erich kielwagen, etc" o Olímpico lo engrandecimento cada. vez maior e Social, pois não nais pode-se chc

. constitue hoje uma instituição do do fidalgo Clube: Ftedierico Kr1!tx- mar a Olimpico de simples clube de
qual. muito nos orgulhamos. ·schmar, tesoureiro "'Geral que vem futebol, vendo-se_lodas os suas cres
'. São passados 27 encs duma exís- batalhando há quase uma existencia, centes reclizcções em prôl do cul
,tendo laboriosa e ,fecunda ! Mais I sõo nom�s '!_ue merecem o respei�o turo física e Sllciol désta cidade.
de um quarto de seculo na lutá pe e a odmlraçao de todos que COl15tl

lo. progresso de esporte btumenauen I.tuem o públic? esportivo blu�enau
se e Catarinense, formando pelas ense, pelo multo que tem feito em

sues diversas secções, tornando uma beneficio do nosso esporte.
mocidade sã, apto para o uto pela
engrandecimento da Pátria. ..

E�ta tem sido a faina do GltEMIO
ESPORTIVO OLlMPICO e já vó
rios gerações pas�arom por suas fi·
leiras, .' praticando o ,esporte lobuton
de pelo grandeza di) .seu clube.
Diversas Toram as Diretorias que

teve este grande e. querido Clube.
Todas trabalhavam' como ({"' etuol,
em pról- do eilgro.ndedmento'·, çado
�éz .moior -da' Saciedade.

· Aparecendo cama Blumenouense
f. C" depois como S. D. Blumenau
ense e. agóra ,por força do Decréto
lei ri. 5342, de 25 de Março de 1943
e de' acordo com o item .11' da, De"
liberaçóo n; �O,-43 do Cons�lh() "'.0-
cional

.

dé Desportos, como GRE;M10
ESPORTIVO OLIMPleO,' o Ibrioso clu
be "GRENA"', souber io'émpre pugnar
e . o VI!- mfoxenda hcí. 27' anos pela·
grondezá do noSso �iiorte.

. .

·

Supérfluo seria -enumerar" as
reali2:acões t.
Que';' não as conhece ?
Seu mejestoso estádio na Arameda

Rio !tranco, com as belos arQuibán�
côda$, fruto de um trabalho insano
�s quadras Volley B611'e Bola 00 Cês
ot )lS instalações de. atletismos, tu'
do.,enfim, aí está, poro atestar bem:
yivomente os realixac;ões deste Clu- Jbé tóo conhecido; allui na Estado,
'fi.o P�í:z: e mesmo 110 Estrangeira.

Mos nõo é só por. dentro que se

vê a (Jronde:z:a do Olím!>ico.
.

,

.

Por fóra, 110 seio da mossa popu�
'l!lr,; de) que trabalhem anDnima�

.

mente pela seu engrandecimento, é
qilé' se ve quanto o Ollmpico conse

guiu fazer no decorrer destes 27
01'05 de existencia. Nóo foi por ou

• iras. razões que Ele soube conquis.

f�r o titulo de "MA.S QUERIDO DA
CIDADE".'

'.

COLUMBIA, Salve l� ae Agosto
cu. NACIONAL O.; SEGUROS DE VIOA E RAMOS .. ELEMENTARES

81 RIOSéde Social: Av. Almirante Barroso

Agente no Estado de Santa C"forino:
nrO

j O Ã O P O R T O

�ua 15 de Novembro, 1371
fOGO -'-. TRANSPORTES - ACIDENTES

Responsabilidade Civil Omnibus
ITransuentes e Transportados)

� � ..

Receba pois a grande familio do
GREMIO ESPORTIVO OllMPICO,
as. nossas felicitações e esteja certa
de que Blumenou sobe o quanto
deve ás grandes realizações do Clu
be que tem os círculos olímpicos na

côr alvi-rubra do seu pavilhõo.
---------------------------------

,

As liomenagens que. o Olímpico
vem recebendo desde sabado passa�
do, devem colar prc>fundamente nos

AUTOMOVEIS DE so�o
95 BP 117" entre

eixos
DE SOTO

. Diplomat de Luxe
DE SOTO

.

Especial de Luxe
r 15- HR - 12 "entre

COhi{.;ll1SSIONARIO�

Rlcardo Deekeeixos
DES{)1.c.o- Luxe
DE BOTO Custom

c�NiaJlo.e&e.
.. ,

_,ÂM IN B OES
DE SOTO

Modelos de Caminhões
De SOTO adaptável..
para. qualquer seí-ríéo
·Tipos desde Ih 8t..

10 toneladas

. BLITMENAU
Rua Quiuze, 1392:"Cxa postal1l9

Santa Catarina

-

MUITA ATENÇÃO�
1 _ Para. defender -se contra 88 grlpeII,
l'8IIfrlado8 e tos8M, _ o Cognao de
A1eatrào Xavier.

I - O

cognae�
Alcatrl10 Xavier t' ..

tllIoa medíee
.

nto existente com ..

delJlgnoÇilo de ognae de AI6atrão, pllr
qUê é o útrlco Cognao leito a base d.
lIloatrAo que tem fórmula medicinal.

1- A eHcActa do Cagaao' de Aloalrll..
XavIer resulta, fJol8, da sua lórmula q.ue
reune valíosos elementos medlclnals:

.} Podero_ aeejador... e ford
fJeant.c. do. pulrnõea, eom.o o aJ...
eatrilo " o b,U."JDO de talã.
b) U.n. grar.de caJcifieanto oome

• hlpoíoafito de cálcio.

e) Dob expectoranteJI como a- .....
H••ta a o alcavú..
.) U... IJr1lDde ....Im....te ..........

.

.....0. _uluQ.arQ..

« - O legitimo COgD&O de AlcatrAo
XaVier IIÓ é vendido, pDrtanto, em IIl'
IDiotas e drogarias, porquê - não ..

esqueça - t 1'e7nédio e CODlI) tal. na.
pode 11411' vendUto em outros lugar�

Colégio a:rlthenon
o F I C ALIZADO

Rua Comendador Araújo 176 - fone 1192 -- Curitiba

Diretor: - Dr. LUIZ ANIBAL CALDERARt
Internato - Semi-Externato e I!xtemot.

CURSOS - Primária,. Pfé�Ginasi(J1 - Ginasial Científico
.

.

iidmissão em deiembro e fel/ereir.
Aulas DIURNAS e NOTURNAS

E«àme de

Pe�<Im prespectosPtlm ambos G5 SeJ(0S

l.ndustriadeChocolateSalwareS�A .

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Anxmar de balcão
NeceSiitamos de tres

al)xiliares para trabalha
Je.m ,em nossa matriz de
Cúridba. E' necessario ter

phHca em algum dos se

guintes ramos; Peças para
antomoveis. pneus e aces·

s9rios, radios e refrigera
dpres ou ferragens em ge
rá!. Escaever carta de pro
prio pünho citando idadr,
sl é reservista, referenda�,
pretensões, etc. para

De acordo com. os estatutO!! e com ci legislação em �igor, conve
·camos os Senhores acionistas a se reunirem, em assembléia geral or"'
narla, na dia 14 de setembro de 1946, .ó� IS horos, II(! séde social, á
rua Coronel Vidal Ramos s/n., nésta cidade, afim-de tomarem Cl'l1he
cimento da seguinte matéria:

a) - Leitura, exame e dlscuss ão do Balanço Geral, Demonstração
da cOllta de Lucros. e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal
iôhre os mesm';s emitido;

IEletçãa do Diretoria} ..

Eleição do Conselho Fiscal e suplente parI] o nova �xer-.
bl
c)

t\�io;
Outros assuntas de interesse do Sociedade.

- Acham-se á disposição. dos seDhore� ácõonistas os . do
cumentos a que' se refere o artigo 99 dQ Decreto-lei
n. 26p, de 26 de Setembro de 1940 ..

IIlumenau, 14 de agô.to. de 1946,

d)

NOTA

AOE"JCJA MACEDO

"
HERMES MACEDO& CIA

<

Rua Barão do Rio Bran
CQ, 195 - Curitiba, Pàraná

AFFONSO SANDER, _- Diretor-Presidente

R PAUL SCHULZE -._._. Diretor-Gerônte
II.ÊINOLDO SAIWER; - Diretor-Gerênte
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class�s humildes de 'C u � i t i b a protestatn
Curitiba, 20 (�,,\) -I fez se. ·0 t;n'3is. e0!Dpleto casas mandadar cons=

Depois de brtammte a- ,silencIO a respeito .do truir pelo governo pa

nunciada a assi n. tura do assunto. 0:1 operanos ra solucionar a crise de

contrato para a constru de Curitiba visitaram a moradias, que é a mais

ção de quinhentas casas redação dos jornais per- at1gustiosa no seio das

popula�es :em Cuütibaj guntando onde estão as classes humildes.

I
j
III� '.�� I

- �� I

I !l'Emprêsallltermediêria de M. L Ar;m]o
(MATRIZ Eivl FLO�IANO'POUs).

----;._---------------------�._
.. -

o mundo feminino
de parehens

o maior acon-

tecimen t o ss ..

ciat do mês

seus amigos e. a c!istinta freguezia poro a inauguração do sua secção de

no �difido da Mutila .Cotarinense, a realizar-se na dia 21 do corrente

ás 15 horas. A CASA PEITER apresentará o mais lindo e variado ser

�imento de artigos paro 3ENHORAS--.. BEl.lSSIMA e iuxuôsc ex

posição de módas para o mun& elegtlnte femini�o· -- GRANDE

sortlmento de roupas brancas e tirtigos .. para );Iebês -- COMrUTO

e variado sortimento de roupas para ,ama e artigos de mesa, etc.·.•

.:�

Diretor: HONORATO TOMELlN - (Órgõo dos Diário., Associadosl

ANO IV
.

CAIXA POSTAL, 38 NUMERO, 734

518. Catarina Blumenau 4a-fdra 21 de Agosto de 1946

Convite

I .

o Prefeito Munic�pal de Blumenàu tem o pra
i zer de. convidar as autoridades Civis. Mi\i�ares e Ecle

siasticas os Sns. Medicos, Advogados. Bancários,
Funcionarios, Indust iais Comerciantes e o povo em

geral, para a reuniao a realizar se no di'\. 2.! do cor·

rente mês
.

(quinta-feira). às 17 (dezesete) horas, no

Teatro. Carlos Gomes, reunião essa que tem pc: fina
lidade

.

a fundação da «Sociedade Beneficente do Hos

pital.MUnicipal de Blumenau-, sendo nessa ocaslão
r presentadc para discussão e aprovação os Estatutos
da referida Sociedade

.

Blumenau, eur 16 de Agosto de 19'16;

,

A CONCISA; com séde nésta cidade, á Rua 15 de

Novembro, 760, comunica aos seus amigos, clientc·s e á

praça em geral que sua Filial .. Industrial .em Camboriú,
está perfeitamente oparelhada poro atender pedidos

de portas, janelas, tacos, as IGlhas etc; e e �

I
I
I·
I
�.

TITULOs DECLARATO'RIOs - NATURALIZAÇõES
Encarrega-se de qua'squer assúntos junto ás i'e-·

partições públicas. de Blum.enau, FloIianópfJlis. Rio de

Janeiro, São Paulo e Porto Alégre - Aseistencia técnica
ESCRITO'RIO PARA O VALE DO ITAJAI':

Rua 15 de Novembro n? 415 - 2° andar - sala i
(Altas d""A C apítal-' ) -- B L U l\f E :N' A U

OPERAÇó6 - DOENÇAS 9E SENHORA�

Dr. CAM[�.RA
E S,.P E C I A L 1ST A

Clinico
_

em g�ral -. Tratamento pelas Ondas Ultra-Curtas
CONSULTORIO: Travéssa 4 de Fevereiro - Prédio Peiter

--'--�OPERAÇÕES NOS HOSPITAIS

GREM.
10 ALVI-VERDE I ""r Ayraco 11:.. fi

.

. L' ..I;lo\ ...." \1iJ'sirllsaIVes
A Diretoria do Grêmio Alvi-Verde, A D V O G ADO·

tem a subida honra de convidar os

seus essoccdos, bem como os sócios

'do C. N. America, rota Q soiree qlle
Rua 15 de Novembro n? 415

_
levará ci.efeito no proxlma dia 31 20 andar - SaIa 1.
do corrente nos salões do C. N. Ame

I rica,
com inicio ás 21 horas. (Edifício .1A Capital")

Não será permitido o .in·gresso de
---------------

pessoas extranhas á sociedade re- P R O C U R A - S E

r salvando o direito dos que esti:erell'
munidos do respectivo convite.

Reserva de mesas co mo zelador
Três agenciadores para trabalhar

com:

Reprodução de fotografias.
Tratar á Rua Joõo Pessôo 19i.Neg')cí����· ,) ,'" .. ,

.
�

Indúst�io bem conceituada nésta

praça, procura desenvolver sua fábri \ _

f
co e ��mals inst�lações, �ara o q�e !

... rj

l�� NQ .

#lO n

necessrrc d.e capital na unpertcncic ' .,., �.• ". ..

. çao
I
de 250.000,00 a 300.000,00, afere- I

,�endo :�mo garan" 'I seus bens e

II mstalaçooes, sob hipctéca.
í Os i�teressados queiram dirigir-se 1 O 'P!es�nte formato é de
,a R. Silvo, a rua 15 de Novembro,�mergeJl.cla .enquanto for

997, Que lhes serão prestados to-: Instalada a rotoplana ad

ôos os .esclerecimentos necessários. 3i)JlrIdÜ d�dabtigtO,� jornal

Blumeneu, 6 de agost4 de 1945. t(j�idaJ.wa� s 00 e , cujas.,
ii

órgão dos
.oDiArios Associados'"

-.�
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