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U,nitormisaçãlJ de armameatos e equipamentos milít�res
- --- ----

--1 Washington, 31 IUPl - Em res- exercito das Estados Unidos encontra-. nos. Não obstante, o semonario ·'Ne�
•

FOI REMOOEl�l)O O posta o uma perguntQ do United Press, se no Panamá, entrevistandc-se com. weske' acrescentou
GABINETE 00 JAPÃO o Depnrtcmcnto (ln Guerra informou os edidos militares norte-americonos e sr , Chambcrlon 110 foi

que o diretor do serviço secreto do destacados capitães latino-omerica-
; Tojuio, 31 (IJP) - foi realizado o SERÃO REPATRIADOS
E.Spcrgda rernodelaçdn do gabinete ia- DA PALESTINA
1l�J!!ê5, com a demissão di) 5 Minis,ros

, e ,fl nomecçéo de outros quatro, ccn-

solidaudo-se duns nnstns. Um comu-

íI.!c:ado .oficiol !! re:;peito entretnntn

�ó sfrií publicndo dennis nue 05 no.
.,�

vos '{itu!mes flH!h!!m romcdo posse .

Montevidéo, 31 I UPl - POUCQ

deopis das 2 horas do madrugada, par
Paris, xico,31 (UP) - Por vio . aérea desde o sua ndolescencic alimentava o

, thurohoje, rpoccdente de Montevi-I
id I' � U

. sonho
pre'õi ente e Cito "o rllg'II1l1,

Chegaao Rico pre
s j d e n t e d a Re
pu b I i ca O r i e n t a I

SEGUIU PARA OS ESTADOS
UNIDOS O PRESIDENTE
DO URUGUAI

chegoutiu .de avião para, os Estados Unidos o
déo, D

presir5ente eleito do Uruguai, sr. Tho-
de visitar a Améríca do Norte,

mas Berreta, esepciolmente convidado

pelo governo americano para visitar
aquele país,

te-omericano.

sr , Tomas Berreta ,que vaí aos Esta

dos Unidos a convite do governo nor
em realidade.

Em nome do,' gover-

sonho esse que agorQ se transformam

'NÃO HAVERA
,

, CONFERENCIA

no do Brasil, SUQ cxtia. foi recebido

CENSU,RA 'NA na oérooprto pelo introdutor diplomá
DE MOSCOU tico sr. Thompson Flores, tendo tom-

bem comparecido 00 seu desembarque
Moscou, 31' IUPI Um porta·yó% o embaixador dos Estados Unidos, sr,

do chanceloria anunciou que a Depor- William Pciwley, bem como os rcpretomento. de Imprensa não submeterá
é

• censuro os despachos dos corres-

pondentes estrangeiros sobre lo pro

xim'a conferencio dos juatro grandes
chanceleres nesta capital, O comu-

sentontes diplomaticos c consulares

do Uruguai. Atendendo o um corivi- I
te do, governo brasileiro, o sr. Tho-'

mas Berreto e sua comitiva' permane-

nicado 'nada diz sobre outros despe- ccrão dois dias no Ria de Jcneirô., Fo-

o j;ho�, , s<m® ',de ".súpér ,'.qilf>-, e'Stes, -');011- .lcndo o Unitéd ,t,re�s," a fúturo che-

timrorão susepitos ó censura, fe da nação, lrmõ, declarou que que

t. UMA NOVA INDUSTRIA BRITA-' metros, relagios, etc" estó tendo gron I!)\ICA; - A manufaturo de pedras t de desehyclvimcnto na Grõ Bretanha,
I--

I
A fotO!jrnfia mostra o exame tle uma

preciosll� rle;tínllrll!5 il rroduçlio de jus
joio rec:cm-ocobooo otravés do micro;-

trumento. de orecisiío. bussol(ls. (llti- cópio, (UNS) ,

grandes
italianos deseja

Ireção
exteriores

NenhuITl
part i a o s

assumir a

das rei-ações

dos

d

DE GASPER! fORMARA' ATE'
la, fEIRA O GABINETE
lTAUANO

I
I

no declarou em São Paulo ser ex- t scglmdo pensamento
-'--,-.-'-.-.-- �o-.- .----, .,.... ......�+" 'tllffIlQit�$,�

INão é só �;:estátua,o mu,c

le po'uco, bi;l.·�ni�aQen,se&
iO descaso, ;'dos.: ,·ho-n,ens
Ipas'saáo "d�.,;:,: g"r a 11 dez' asA5 IIuloridt!des "

A&JeOlar de
eDlpossado

RIO, 31 (ÁNl - Falando aos

jornalistas o senador Mello Vinn-

lNFLft;ÇAO DO MEIO

CIRCULANTE CHINEZ

Nonkim, 3 r WPl - A revclnçdo
de que a governo chinês lançou em

circulação três rrilhõe, de dolares
chineses em' notes clé banco novas,

desde que o .�r, Sung assumju Q ore-

I sidencio .

do Yuna
..

executiva, deu lu-

I
gar a violentes Criticas. Sobe-se que
em secção secreto ,) lle�isla�ivo (I

J cnnhndc de Chiang Koi Shek foi ccn

I vida do o comparecer li proximn ses

I são paro explicar Q inflação do meio

\ circulente .

_. T •• _ .• _

I
�

DETIDO O tiAV!O
.
CCM

IMIGRANTES TUDEUS

ror;", 31 IV!')
lrencesns delivlirlTnl IH! porto do H!!
vre o no-lo ·'Ulnn". em viagem do

I Suécia porn Tel Aviv com i�;grrJn

I te� clandestinos ,iu��'!IJs, Esse verdn
I rlem. blJrcn ri" mferno, de epenos oí.
tccenfn< tonelodt'>s. tem otomodnções
pera 70 pa:;s'lgeiros, mos tr!ln5p(l,to
600, Foi neanda li!! ·'urna" cllrmi:;
são I''lr'l sair do porto, porque os bol
sos c 50lvo-vhlos do novio não cor

respondem (le, modo olgllm 00 nUlne

TJ de viajantes,

IVONE OE CARLO NÃO GOSTA

IDE TECNICOLOR

I
Hollywood, 31 tUP) A estre· I

Ia lYone de Carla pediu como favor

esepcial qU'e lhe sej� permitido trab�- IIlhor num filme comum preto e bran

co, Com isso Ivone quér de5fo%cr o

calunia de que sua beleza seria ape_'

nas uma consequencio do filme iccni

talar. A empreXQ em que trabalha,
atendeu 00' pedido.

ACUSADO DE ATENTAR

CONTRA FRANCO

Paris, 31 rur) - Informa o "Fran-
co Sair" que noticias de Madrid dão

,!toma, 31 (lJ PI - De Ga�peri coon - ve grande responsabilidade cm' virtude conta da detenção do general DDri
ti"úa '5e esforçal'do Qfim de tonstituir das (!margos queixos do poYo itolia· go Mestres luarex' pela policia IIes

<

\Im novo governo itali�llo fortalecido no contra o trotado· de pom imposto ponnaTo. Juaréx li suspeito de cum-

�1!I� vo�o de cOI;fial1ça do Partido Cris pelos aliados. Nenhum dos grandes' plicidode do atentado contra (1' gene-
to·o Democrata - A delicada situação rol F ne Ju re

• -

d t·d •

partidos desejo a,s·umir o direção o das ra o. a z rOI e I o apas
nvterior está aparentemente soluciona -

"restar decIo o�-es d· d' t�A relações exteriores da Ita!itl. P r �o, sen o Ime Ia 0-
-de com a \'scolha de 'um politico ncu- mente levado 00 Departamento Gerar
tra como 's(Íe ser o Conde Carla Sfar. Sabe-se que 'De Gosperi formará' t) d" Segurança, diz a referida folha da
%0. Sobe-se que De Gasperi envol-1gc:binete antas da rpoxim4 �egllnda, imprensa porisien,sc.

J�ruSIl!ém, ::11.
oficial anunciou heje Que serãe rep!!."
tricdns todos as

funcionarias
tina,

JOE LOUIS LUTARA' COM
GODOY NO MEXI CO

Los Angeles, 3.1 WPI -

ESPERADo' NO RIO O EMIlA!XA:
,DOR AMERICANQ NA
ARGENTINA

Rio. 31 (ANl

do de 50 mil dolares para, o

'l '''11'', I tra ,

Barros,
dentro

pois PARA
,CINCO CASAMENTOS
.' NA INGLATERRA

dentro dos jJastulados

I Londres, 31 (UP) --' O sscrerérlo
elo Consel�o de Orientação Matrimo
'nial confirmou Q, previsão de outro,i funcionário, de que Q ln,glate<ru 'está! '

cCTi'ninhondll pori! uma l.'raporçéío ·de
Iml pivercio em carla cinco ccseman - '

, tos, Até 1963, disse, 'havení no pai;

I mais de 11m milhão de' crionçcs com

men,os de, 16 anos C !lias pais estarão

divorciados ,

ro"�

Hoíe, ,coorichosos,
tonte>, os multidões

ao'; '}\!!ClS

gorosamente ,prescritos

carIo magno. Afirmou

que haia !lIguem' que pen',e �c

do diferente.

nia politicil de
m montanhexa,

o&O!J_C-�' t=_��Õ'3 "O

p-rir1eio!fJme"t�
quandoQUEM [' O RESPONSAVEL. 'HLO �i. 1RA1E A' MEMORIA

MUEL!.ER� d�, O PREFEITO
DE FRl1l.

��J"n\J p.elos: b�qs do cl)fetiyjd9de�
E' 11m!)

ê5�e C!S5!!!1tO, Puro
,destina:; de Blumem!!.
ta! c!J�!ig(l?
Temes, deitá:; cohmo:;, conde-

!!!Ido a acl�i!1htrll�>:!o p(Jf rim!!!:;
ique' afligem aos

o blumeMuen.es,
E, hoi'!, dé. "aVO, voltamos

baila.

Por que

Que f(!1:e,? Ele,
acaso' jli !ltendeu

nO�5!lS queixos? Nilo,
ma. Nem as pretende

que lhe interessa,
é (] sinecura.

Se ontem condenamos o aban
dono em que se ençontra II· estó
tUQ de fritx Mue"e�, hoje, o fa-

quanto ao 'museu Fritz:
Ge-

tle é bem (I

danovista:

sempre aos amigos f?i
assoherbado de serviço,

mármore,
da homenagem.

'e li! que a.lí a naturalista
muitos ana5 e escreyell (I

par,e dos se'us traholhllf'
volta da C}>..SA, onde outra-

'hélo jardim eln

das
fauna e flora, "ada mais se

q'ue re�orde .Qqu'clc temp() , .

-4.582 peças que' compõem ,!) mu-

o
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Vende-se 11m terreno medindo 17,6 morgns, contendo 85 morqos de
:

mo'ta
<

virg,,';, principalmente' modeiros de lei," grande pasto, roça, arvores-

" 1 frutiferos, etc. �
,

'

,

.

'Uma cosa de motericl, galpõeõ:;, etc" no porimetro urbnno dbtnnte '10
Cr$ . 90,00 minutos do ponto do linha do ônibus.
Cr$ 50,00 I f

-

'

-' -'d
.

I. . n ormacoes na re ..açao este jama.
Cr$ 30;00

•

c.s 00,50

EXPEDiENTE

PropriedQcle 4. S. A. "A NAÇÃO"

Oiretor7,Preside�te:.. Edmúndo
, M�nteiro I,Direfor-t>erente: Rinaldo 'Feltrin

,.

,Diretor de Redação; Hernani' parto

ENCARREGADO DE ASSINATURAS
E ANUNCIOS:

, OrTO Wf.tlE

ASSINÁTÚRAS:
Aiíúal .': .'...

Se.rii��fre � . .

'

..

,.riine�tre :'. ..

'I'. Avulso ....

...
, .... ;... '"

.",.
.

Aeàação'e Ofiêinas: 'Rú,a S. Paulo, 269 .

r�lefone; ,(�roYlsoriamenté). Hotel

Würge�: .

13íi5 .

Caixa, Postal, 38

,REPRESENTANTES: '

N�' Ri�; ':,,::: S��iços "de Imprensa Úd�·.
Pra'ç� Getufio Vórgas,' 'Edificio Odeon

..

'Solei 802'
.'.

, Em s. PQulo: sêiViços de Imprensa
'lida.

Rua 7 de Abril, 241

_._-o-

_'t;' ��:';:''''r'' I�', "_. � '_.

Utejs

HORARIO DE ONIBUS

, •

Autó
-

Viação Cctcrinensc
. BI�n;eno'u

.

ci Cirritibá - 3 horas
� 'BlúemnaiT o 'J oinvll1e :

- 13 h��as'
Blum�nciu ,..:.; Floriàríopolis - 13 horas

Bluemnau Q' Itaja; .

....:.. 13,30 horas
Blumenau a Joroauá - 13 horas
i "

i É�pre%o' Áuto' Viação' Brusquense
Illumenou Il !Jfl\'SOIlI! � 9,30 e 13 horcs

TELEFONES MUITO CHAMADOS:

As;s9çia1;ão Comercial, e Industrial, 1430
A:�tamóveis: .

..

.

.

1'300,"':_ 1200.� I j II - 1100 - 1333
Carros de Mol�s:

1051 :_: I40Ó _:_ 1170 - 1245
C�!etor,ia 'E�tad�al - 1216
C�ret�ria Fede�al ., 1382

C:l!m:PQ�h;Q TeÍefonica ., 1321
'l)'elegaClo Regional de Polida'
Gabinete' do ,Delegado - 1016�Á

" , .

'. Exepdient.e .-: 101G

Dele�J�iQ :Im�osto de Re�da - 1 i04
.

Enipre%a Força e Lu% � 1327-A
Estrada' de terra S.' Catarino _ 'iou

Hospitol' MuniCipál - 1208
. Hospital Sárita.:· Catarina _ 1 Úl3
Hospital Santa Izabel _ 1196

I. A'. P. C. _:_ 1271
I.' A. j>. I. .:._ lis6

Mercado Munici'pol' - 1120

Min_isterio do Trobtilho - 1143
Prefeiturã' Municipal - i 1'63
Plist6 if� M�la;ia: - 1466
Telegrafa Nacional - 1363

INCENOIOS�'"
-

Garcia' ..:... 1148'
Hering - 1199-

,..�••

v !
I

��:t I
bum l)5{�do,

j
_I

d
..

e n s e

Um . carrinha para Cl'eonço,

Ruq 15 de Novembro 117.

uso do, porém �i11 muito

prova a eficácia dê.ste lombrigueiif@

MUITAS são a� razões do sucesso do Licor de
Cacau Xavier. Primeiro, a confiança que

êsse ncrâvel lombrigueiro inspira às mães �ra
silciras, por ser inofensivo ao organ�sr:lO inian-

ti':; --:.-:pois, porque é poderoso vermicida e, por
fi 'TI, porquc'é gostoso. O Licor de Cacau Xavier

aio é oleoso, não é purgante c pode ser torna-

rl-:-- em qualquer mês ou lua. Combata, pois, a:J
lombrigas de seu iilhinho, dando
ibg Licor de C.v.:'J.u. Xavier.

Dr. Gebhardt
(:fGJ Faculdades de Viena, Au�tria c Rio ele Janeiro)

Cirurgjã{,-c�efe do Hospital Santo Catarina
Alta cirurgia, operação do bacio, e:;toffiogo, vias biliares, utéfO,

etc:. - Neurocinugill. Moléstias d" scnllOfas. Cil urg ia-p!ostico-
�,

C(i1ilU�S 1'10 M6Spiid: � � e-iS 11 e dos I:> 0$ li' b� .

elUME�AU: - uHosjli:o! Santa CCi�{lrjll'!" --

TAQUIGRAFIA ORA'TIS
POR CORRE SPONDHlClA

Para difusão do único m6�óJo bras'iciro, o ASSOCIAÇÃO TA-
QUIGRA'FICA PAULISTA ensino Ç!ratuitomcntc. Info:mosüiIll:

Prof. PAULO GONÇALVES,?'Ii:l 1 ii" Setombrll. 107, 1 .•nd.
RIO DE 'JANEIRO .

-----_ ..�------------------

..

A

\Rua 15 de

I �lu�nau1Serpentias e Mas E'poco, de matricula para toáos OS cursos: de 15

ReRinicio de duras em 'lo. de Março.,

• I· ,.

Novembro, 851 (aixa. f5
f

ADVOGADO

Esse

dois' ciclos:

Rua 15 de Novembro nO 411 r- ;

OfERECEMOS:- Arti�os ccrncve (escoi: - Confetis -

20 andar -- SáIa 1

COMPRAMOS:- Cc ro de abelha, qualquer quantidade.

Es;cola
"

__,- . __ '_ -- -�

----------------�---�

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
, ESTADO.pE SANTA CATARIN/':"Emprêsa Interme��aria de ,M: L. AraQjo '

I � ... � ":.� ·n. ,��-'_'>
'

•. ,.- __ c- -'
.. k�A }.,

No�m�1 Pedro II'(S50.ifUIZ EM FLORIANO'POLf§)

TI'fULOs �ECLARATO'RIO; - N:A'TURAtIZAÇõEl.
Encarrega.-se 1e quatsqner assuntes ji.mto ás' ré-

.

jlartições públicas de Blumenau, F�orian9P(f1is,. Rio. de

Jadeiro, São Paulo e Porto 44..1égre - A'sSistenda témiea,
ESCRI'1'O'RlO PARA O VALE no 1'1'AJÁi'
Rua 15 de Novembro na 415 - �o andar >sala �1
(Alta,; d"'A C apitaí-" ) -,- Ii i. U M E NA\..

Blumenau

EDITAL -

Comunico aos' interessados que se, (!!) de fevereiro proxrmo . Os exames

o:ha aberta a inscrição para os EXA- terão inicio no ,dia 12 de fevereiro.

I'iES DE ADMISSÃO 00 primeiro ano poro o curso GINASIAL e, na dia _14,
d'i CURSO GINASIAL· e ao primeiro pará o NORMAL.

11
ano do CURSO NORMAL. A matricula em todas as séries da'

Esclareço aos interessados que se- Escola' Normal "Pedro II (ginasiol e I;
rão tombem organizadas as demais nd-mel) será encerrcdc no dia 25 di:

�

SFRIES GINASIAIS (20., 30. e 40.), fevereiro. r.BANCO DO BRASIL.S.t\.·
Direção Geral - Rio de Janeiro.

FAZ TOD/IS AS OPERAÇõES BANCA RIAS NO MIZ E COM O EX,ERIOR
ainda que funcionará

SÉRIE DO CURSO
'

NO"R

MAL, se verificado o número legal
dr- matricula (poderão ser matricula

dos neste série os alunos que 'tenham
o certificado do quinto (50.) ono .precises.
ginasial - regime antigo - e' as que Expedienfe

possuam certificado de conclusão dei

curso fundamental dos Institutos de

Educação).
As inscrições para OS exames de

admissão ao curso GINASIAL e 00

NORMAL serão 'encerradas em o.ito

TAXAS PARA AS COJHAS DE DEPO'SITOS:

DEPO'SlTOS A' VISTA (retirados li y,cd

DEPO'SITOS POPULARES (Limite de c-s 10,000,001
DEPO'SITOS LIMITADOS (Limite de Cr$ 50.000,00)
DEPO'SITOS LIMITADOS (Limite de Cr$ 100.000,00)
DEPO'SITO SEM LIMITE

4112% 01,0.

4% 0.0.

3% 0.0.

2% 0.0.

DErO'SITOS A PRA?J) FIXO

Por 6 méses

f'nr tz mêses
4q& a.o.

Sq, opa.

'I
DEPO'SITO DE AVISO

Retiradas mediante

I De 30 dias

I De €0 dias

De 90 diG�

PRE'VIO.

prévio aviso:

31/2% 0.0.

4% a.a;

4141/2% 0.0 •

,Coopetríltiva t;"ie, �ón§umo dos emprega ..

da Empresa Industrial Garcia �. A.
I'fSpOll§ílbUídade Limitada

!dOi
I

1
1

I __ Certificado 1995' -

! BLUMENAU - 'Santa Catarina
i ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

I CONVOCAÇÃO Ordem do dia:

De ardem do snr, Presidente desta Discussão e Aprovação do
I Cooperativo e de acôrdo com' o delibe-

II ração do Conselhl) de Administração J 20.) - Eleição do Conselho Admi
: em reunião do dia 23 de janeiro de!; nístrativo para os anos sociais 1947 -

11947, convido os associados desta Co-' 1948 :._ 1949.
.

operativo para a Assembléia, Geral Or- 30.} - Eleição do Conselho Fiscal
�.-----��--------�-----��--�--�--.---�------�

Outubro 'de 14g3 e decreto-lei 6.274

de 14 de Fevereiro de 1944. fim-de deliberarem sôbre a se'guint� ordem
10. - Constituição da Sociedade;
20. - Aprovação do Estatuto Social; ,-'c." .', ,; '.�, ,.,.'" ", , �'.

30. - Eleição dos Membros dos Coíi5el�b$' ';,(ditrinistrativos
5'0. - Outros assuntos de interesse da Sociedade.
Blumenou, ,e 3 de Janeiro de 1947 _.,.- :

Banco Mercantil de Santa Catarina S:
OSWALDO MOELMANN

ano social de 1947.dinório que se realirorá no dia 15 de
fevereiro de 1947, ós 19 (30 horas na - Outros assuntos de inferes-
solo do Pavilhão Recreativo da Empresa se da Cooeprativa.
Industrial Garcia S. A" sito o RlUa 'Blufenau, 23 de Janeiro de 1047.
Amoronas 5, n" para dar cumprimento 'J]aoperativa de Cons!lmo dos E�pre-,
00 ortigl) 74 do capítulo lo., título g®os da Empresa Industriai
40. do decreto-lei n. 5,893 de 19 de j W. A, NERLlCH - Secretorio

--: 4 ., - ...._"..

c O N

r�{

l1. ,:,'.1:':",'! a Snra. poc1ed. e3pEt'ar
tranquib, e confi.u1te o 5<:1I filhinho,
T'rep;l1-e o seu on�;.dnisnlo :Jt�Or�l� no

período cl,,_ gcst;;çao, �Hl'a um parto
feliz, u"31ndo C-;ravidind,

.

Compn_)\'ado pda c�peri&ncia,ma-

f
� .

do há muilo� anO.>. no :Brasil intelrn,
'Gta'lidina ês:;q:Ut'a a ge4:ilção normal
e a saúde do bebe.'

.

DevaJoi' inesti'mavel taimberr{ na fase
do aleitamento, Gl'avidi�a é indic�do,
pois, antes, durante e dcpo(,� do parto,

CIRUr.GIÁO

BLUMENAU

Instaiação dê Raios,� IFàça'PARA. RADiOG,RAFIA DENTARIAS E DIAGNOSES' A DISPo- .

SlÇl0 aos SNRS. ME'DICOS E DENTISTA"!

ÁnUDClem nelte Oiíll'iof"
. I

r.l�c)/"'){rrL) �1-�nfi/(j'mCfl!é clLtÍ'D1".tdo. Gr;;1/t'idin!! l'fOpfJráRtld {�" organismo
() '/u!'riU'h;n1rr.,'fl l'(':-'/t-lta nd grst!-Jçt"iQ � ;_fUf!gUl"d

-

o dá(flví._�!virnf1Uo j.1dlO
tia b!l"Ê� C-uide di! S;. e t.ie SOl lil'/;o - dgor�, -� com- Çjr(lvidi!Jct.�

RAVIDINA

r
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do' Palmeiras
• C""

'.

••wÊ5rE
�

MUITA ATENÇÃO:
1_,� (lefender-se contra as grIpe,
l'MIr!adoll e tosses, UBe o Cognao d

Alcatrão Xin1er,
.

, ...., O Cog�ao' dé ,Jcatrl!.O ' Xa�llr· � ,

b1có', medíeameuto 'existenie com I.

d�igJÍiu;ãti .de Cog.;ac de Aleatráo, por
quê é e ÚlIloo Cognae íelro a base dt

aklaWo·que tem fórmula: medicina!-
II;:_ A eficácIa do Cognae de Alcatràt
Xavlêr reaullá, pois. da sua ·rÓrmlli.i qu,
J:eUll6 vallosos elementos medicinais;

':'a). 'PoderQ8lM arejad�re. -e
. (o'rti'

ri�*nLea do. pul�õNJ·. CO�it O ai

'. eatrão e o h'lir:�mo -da' toI6;-:'
.

'"

..h). Um. _';;�Dde
.

eaJcilje�Dt.· co..
• hipor""flto de eiIdo. •

é- .J ".'nó.. eX�i:_ant�· oomo � ":
U.�à aleaçúia;. ,

ti) V- palie eabnaDte da'_.
e.a.o 'o mruuntã.

4 - O legitimo Cognac de AlcatrA.
Xáv1er &li é vendld<>, portanto, em lar
iBlaiaII e drogarias, porquê - Dlo 81

... eaqueça - I remédio li 'lomo tal n1If

piMla Ber vendldo llll1 outro. lugares.

TERRENO, plano" co-ín 20 me t,ros .dfl frente, livre de enchente,' no

:rlmetro urbano, para construção' de,. urna c.asa particular, ou

ASA, de prderencia Bungólow,: de

Ofertas detalhadas a Ca,ixa

Jeinvile
. ,

dev··ndo
--------,------,--------------�----

nte
r o

.

..

"

eç '�'-O'-,> '.
,�" ./

.'
.

.

.

�.- . �
J .. t-A .�;NA .. tA .. 'lnauslria ue' Artefatos ue Barro S. AI

RELATORIO DA DIRETORIA

Senhores ccionlstcs:

I_ O T· A S Em cumprimento 00, dispositivo, egais e estatutários, vimos cprcsentcr

poro os devidos flils de exume, d;,cussãô e deliberaçêo, o balanço GErai,
conto de lucros e perdas e c' perecer do conselho fiscal, referente ao ano social

...!L..- e.. ''''C,' ZJ;".,;,.,L. ';,-'-__ 1
H

A Nação na Sociedade"
,.Una tíl'� LOSSllS 8"�I'/ltmS • _ ,'r -

.

, 7-
-�"

" ANIVERSARIOS
."

I. ENFERMOS I '

__________--.- ---.
. _! N@"'r

,CODl:pra-se

- R\:mará amanhq para a .cidqde
de oinviUe o Yal�rosa esquadrão do

Palmeira s. C. O.Caxias F. 'C., tri
camepão joinvillense, será seu adver

sario. Estará em choque o renome

esportivo das duas cidades, tudo le

vando a crer que renhidamente serão

disputados os '90 minutos reculcmentu-

A verificação destas contas doo os necessários esclarecimentos sêbre a so-

e fovoravel situação' dos __ !ncgociGs, dispensando quaisquer comeri-..

Flamenga' fará� umc 'contra�propostâ

Vasco .de ,Gama nas.bases de 200,00.0.
cruzeiros á vista e dois jogos, sendo

que a renda total da lo. ioga cebe- Permanecemos,
. Vasco d'2 •

dl idi outros esclarecimentos.
ro ao e a o o'. seru IVI -

I

.

in teiro dispôr para' quaisquerentretanto, ao vosso

de.
RIO DO TESTO, 7 de janeiro d, 1947.

Acompanhado
RICARDO PROCHNOW - Diretor Presilente'teve gGzando suas férias em Porto A

legre, chegou no dia 3D de janeiro (10, res ,

I Efetuou-se 50. feira ultimC1' no Rio,; o famoso crack 9� ucho Cabana,

I
Estadia da Alamêda Rio Branco umc . pertencente ao Rcner c Integrante' d'l

reunião entre diretores e jogado;es do. I �Iti",a 'seleção sulina.
.

Cabana foi:'
Gremio Esportivo Olimpic�. Medidas· orotagonish do sensccioncl caso sur

importantes foram tomadas para o gido em São Paulo por ocasião doS

ano esportivo de 1947. No entreton _ jogos da seleção; em que foi expuls'v
'o, nem todos os casos foram julga- rb delegação por insdisciplina

CURT ARTHUR WEEGE -Diretor Gerente

----o---

BALANÇO G E R A L

levantado em data de 31 de dezembro de 1946

uuerre poqar u!)1o multa á vista.

. : beno será contratado pelo Flamengo .

.
: __;_ Nelsinhc e Arno Corrêa, ambos I
<!estdcados defensores dó Guaraní F.I
C., ao que fômos seguramente infor- que

,

."' . .

.mados, integrarã'o a' embaixada alvi- Conto

verde Que amanhã jogará -em Joinvil- go. Entretanto o presidente do clu-

[e . Assim, ao que se presume, subs- be niteroiense, ,falando cf imprensa
carioca, declarou que Noronha está

titurrão re�pectiyQ.m!enfe Pfau e Te;- preso 00 âlvi-azul até i948 e entra

xeirinh« no azo _médio direrta e no
rá em ação no' proxima semqna con-

.

comendo do ataque. Confirmando a
tra o Olaria.

nossa nota de cntem,: Teixeirinha não'
I poderá atuar, preferindo poupar;Se da -- ,Florindo, o consagrado zagt:eiro
ferte contusão recebido há tempos que já teve sua época na .futebol bra-

otroz.
'

i sileirri, '-como' ,integrante .das seleçães
. I cariocas' e b;Dsileiros, 00 qUe túdo

._ Dentro de alguns dias deverá i,'dica ocupará o cargo de tecnico do

ser julgado pela Junta Disciplinar Des-: Bangú.A. C.' .. Desse modo fica afas- -

.... Mercadorias
portiva da LBD o já "famos.o" recur- toda a hipotese' �e .Que Juca seria o '

Títulos á Receber
50 do Olimpico. Conforme fontes escolhido.

;os em definitivo. ATIVO

Voltam a, circular 'os rumores de
IMOBILIZADO

Noronha, extrema canhofo

do Rio, ingressará no BotafoC
14.000,00
181.995,70 195,995,70

ESTAVEL

Utensílio., 4.295,90
131.564,20 135.860,10e Acessórios

DISPONIVEL,
, 7,

5.061.70

5.531,40n c o 5
]0.593,10

Gratificações á Pagar
lúcros em suspenso

REALlZAVEL

� .-',

60.360,60
11.115,{I0
1.100,00 72:575,60

Contas-Correntes'
digna� de todo o credito, é provavel
que o clvi-rubro leve a melhor.- Se
isso se v;rifícar vamos ter uma serie

"melhor de tres" entre os clossicos

TÍvaes do peból citadino. 425.024,5lJ

eDixou onfem' ,a Capital FéderoT

rumo· á Bahia, a delegação do Flumi

nense F. C., qUe no "Sôo Terra"

COI'-HA DE COMPENSAÇÃO

Ações em caução
disputará tres jogos. Domingo fará

sua estféa centra'o Ipirimgo, justa-
mente ,0· clube que ,lhe derrptou pela
contagem"'de 5 o 1 em s:ua ultimo 'tem

parada em conchas bahianas.

10.000,00

.

- Acerca lia celebre caso Joir, que

empolga. a Cidade Maravilhosa, <lnun

cio-se de fonte semi-oficial que a

PASSIVO

300.000,00
3.253,40
20.119,00

Capital
Fundo de Reserva legal
Fundo de Depreciação

':�'7r�'
I'" I 'fé

" I,�
T

'', ..... - �"'r:

\ 323.372,40
'I,.t., -".'i 14EXIGIVEL

Festejo soje suo efemeride no.

talieia' o exma. sra. dna. Mausi Pe-

CONTA' DE COMPENSAÇÃO

_ Acha-se ligeiramente acamado Contas-Correntes
em sua resicilincia, á rua São. Paulo, Dividendos
o sr. Olimpio (imo Filho, represen- Dividendos não reclamados

60.U7,00
18,000,00
1.240,0(\
8 :.000,00
3.695, la

r."- .., .:1 j

rir
fP

91.652,10 1"'-'

rl'�' (7

reira, digno consorte do sr. Manoel

h f d' R'adl'o tante comercial nesta praça.
Pereira Junior, 10cutoT-C e e Q

Cultura de Blumenau e redator' deste
PELOS SALÕES

diário.
__ FaZ' aliaS anos hoje' a srci. Dna.

d Otto
- Finalmente hoje á noite, nos 50-

�f2J�I21��IilI2l�li1l21-�[t)li1fiJ���IilIiJ� ��ganer�agner, esposa a sr.

[lãeS
da C. N. America, o simpatico

. '" 121
'

:
Centro Blumenauense de .Estudantes

.� RA··.·D·.·I',O··. ","Dl.. , ...··H·.C·.···A··· ·V·ICTO·R 1(9]1.�. NASCI��N:O�áSCimento d::-:d·ofirns-ri-. ::::,;;�:'É:���::t�::.�,�:i·
Ilho Luiz, está em' festas' o Idr

tI' "reveillon" atinja o opnto colima-

•0

.. .

I'XI Benta José do Silva' e de sua esposa
orJ do.

d' A
f:«f Dna, Mercedes.

O r Da,

...

. I CASAMENTOS

CASA no AMERIGANO s. A.I
IiI

.

Rua 15 � :4�':"
.' ' .. BI�mena� ..... ,,' ,.121

� ii1121�[iJ��illf]f§J l2l�[2jiillllf§lliltil illi1�

--------------------------------------------------------------

.AADO ás 8,15, ·�--rll· constante 'sLI'spense e um 'elimco"(Ié:" ..._,....
t_ Convidamos os senhores acionistas para a assembléia· geral ordinária,

, EDITAL-
01'1 CHANEY' ..,... At.AH,:l;URTI�;;",j, a,utenticos "astros'.'.

Uffia caminhonete FORD-A. Trotar que terá lugar no dia 14 de fevereiro p. vindourll, ós horas, no, séde social,
.

.
.......�. com FRANCISCO C.A.RD.0.50 {ultimo com a seguin' te ordem do dia;

.

'Acomp. CoJbpJ. Noc. e Fo�·Joi-nQI. I
.

'd R
NOAH BEERY�:'''U: De' -ordem do sr. dr. D� ega o e-

ponto de onibus' de ItOlipava-Sêca. lc. _ Exoem, discussão e deliberação sobre � relatório da Piretorià, balan-
Plotéa' 4,00 . e' 3,00 �

-é Bal.s::ãÓ'::'3,OO·,-'Il' 9ional de Poticia, rev,o ao �onhedmento
�, � .

.
. _. _

- �

\
ço, .

contas de lucros e perdas e parecer do conselho- fiscal, referente

INIOR _ MARTHA 0'DRISCOL'l:�:no�2,OQ; dos -Srs. interessados, que' se' acha
'FERMINOU ONTEM Á ao exercicio de 1946.

.

�1 ... '-'/ JII'-: : ,f\J�-W .... ' '. .

. .

��,- aberto o prazei poro a emplacamento •

A' APURAÇÃO "NO,'
; RIO

'

20 .
.;_ Eleição {lo conselho fiscal.

'. ''''''',,"" ,DOMINGO as' 2 haras ,de" bkicletas e motocicletas, a contar -7'0 - �- .-'� ft� .-

30 - Assunto de interesse soeiol. � '.

"OS DALTONS'RETORNAM" ':-:'\', ....
.

"

---

�" do:dia 10_ do mês de fevereiro ao.dia Ria,31 (Meridional) �'-Termnarái
.

.

.... � I.: .('OéFAt,CÃO· DO·
DESERTO'�

.

'.\15
di fevereiro, do ano:m curso. hoje- a apuração dos eleiçães no. Ois-

\.. onda de. �ssaltos armados' in� 'I \ _��.lt � ,

.

. ,1"': Findo este prazo, os Infratores pa- trito Federal. Restam pata ser apu-

voPo Oeste! São os Daltons espac.l.
e garão II multa. regulamentar. rodos 54. W-nas. 'Foram impugnadas P.

IhQlWo o Terror! 'Uma pelicula de
,

.
. ; 40 das 1.544" cuja apuração já foi '1

Q.çao incessante". romance"inotvidQvel,
I

.

,,- "AMIGOS",ATE' ,Á"-'MORtrE"" -, 1 ÁBILlO OE. OLIVEIRA -:-- Escrivao_ realizada.
,�:

�BUSCH

..,'"'"':��
_. �-- -_�.- ..;."

! ----

10.000,00Caução da Diretoria 425.024,50
"

Rio do Testo, 31 de dezembro de 1946.

RICARDO PROCHNOW Diretor-Presidente r'

CURT ARTIiUR. WEEGE Diretor-Gerente
-, í

�
r" -;

.,
"

.,

Rua 15 de Novembro, 596
Telefone 1010

I;��� u industria Textil Gaspar S.A.
v en.de JI!IIS e ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

EDMUNDO BRAMORSKI

,_ Com II srtg. EZQ Z'ibel!, con

soreia-se, hoje nesfa cidade a sr,' Hel

mut Friese •.

Casa Photo Amador
-�,-'

Superintendente do Contabili doÇle
-----T�

na "CONCISA'"
", ,

wall(
N. 50.914(Dip!. Reg. na O E C

- G.. SCHOLZ'-

_ Casa-se hoje "nesta eidade com

a srta. Edite Pamplono, _' filha do snr.

RodaÍfoJuvímtino
Spe_ngler,

!'amplona, Q sr_

Go.spa·r, 23 . de Janeiro de 1947.

A DIRETORIA

S. : - .Ãcbom-se o disposiçãó dos senhores aCionistas 05 documentos a

que se. refere o ort. II. 99, do decreto-lei 2627, de 26 de outubro

de 1940.

-.' ',- -e .

���.�
,-

[
Demonstração cio conta de "Lucros e Perdas'

em doto de 31 de dezembro de 1945
.! ir,)

DEBITO
-.

:1

Sêlas de consignações
Impostos
Aposentadorias
Imposto de consumo

Despêsas bancarias
Ordenados

Sálários
Frêtes e carretos

Pro-labore
Gastos de fabricação
Despêsos Gerai,

3,048,00
4.465,50
4,311,00
1.900,00
215,60

40.279,80
34,161,00
4,713,70
13.800,00
50.226,70
21.260,60

-

lr�! ;:;':;1'�}
iJ
í

178.381�0

Distribuição . do lucro liquido
como segue:

Fundo. de Reserve legal
Func'o de Depreciaçç;o

Gratificações á Pagar
Dividendos

lucros em suspenso

2.194,50
12.00.0,00
8.000,00
18.000,00
3.695,10 43.889,60 222,271,50

(. CREDITO

Morcádoria,

J li ros li Descon tos

222.160,80
110,70 222,271,50

Rio do Testo, 31 de dezembro de 194ô. '.\1

RICARDO PROCHNOW Diretor Presidente

CURT ARTHUR WEEGE -:-- Diretor Gerente

;;}
PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Consc!lIQ Fisco! dd "1 ndustria de Artefatos de Borro S .. A. ", tenda

prc:c<'ir', <Í vcr:íicaçâõ do balanço geral relativo ao exercicio findo em 31 de

dezem.bro de I )46 e exominodo os livros e docL-"1I1entos respectivos,· encon

trando tudo nos mais perfeita ordem e exotidão, é de pdrecer que sejam

aprovados pelos srs. acionistas o referido balanço e todbs os otos da direto-'

na durante oGuêle exercício. _��-'<Ifu'i��_ ......

RiO DO TE.iTO, 7 de janeiro de 1947_

CURT pASSOLD
LEOPQt,D\) llLAE5E

WAlDEMAR SELKE

EDMUNDO BRAMORSK!
�r"'"-_-.-'

Superintendente du Contobili dade no "CONCISA" -� ""'-:I'l'-" ""

(Dip!. Reg. no D E C N. 50,9! 4
- .�, '---:--Ti)---I' "7;'

Dr ·A. Hatner
r.::�-:---- , �;"'-'-'-'::----.-
JiL;.1i'",-" ...... _ ...... :,(.>�'� .

AUleote até 14 de fevereiro.

Su�-SiúilePa�alá-B:�I!(�;
Se a Má Funçao Dos'Rlos'nao

for Combatida!
Elimine IlS toxinas que envene· pedindo assim o acúmulo de õu.'
nam seu organismo. Normalize bstâncias nocivas no organism::l;
suas furições reriais com as Pílulas e, consequentemente, os male.s,'
Uni. pára pôr seu or'ganismo a oriundos dessa intoxicação; Cone!
laIvo das intoxic?-ções pelo,Aci�o serve, pois, sua saúde, usando as'

Urico e pelas outras ,sub�tAnéil<� famosas Pílulas Ursi.,',. it·, ,,�
que; commnente, as .prodilze�; Nas Pílulas Ursi - os prin=
quando o funcionamento dos rir_s

cípios ativos de 6 maravíe1
é deficiente. As Pílulas Ursi que. I

são feitas com 6marav,lhosasplim-. lhosas plantas são cons'ers

tas medicinais. constituem o mais vodo!; integralmente
poderoso desi1'lfetante, diurético e

Primeiramente consagradas peló
dissolvente do Acido Urico. Sell�

povo e depois utili:md�.s pela
benéficos'efeitos se fazem sentir em Ciência, como medicamentos iro
todos osm'ales do� 'rins � da bexiga. sublÍtitúiveis no tratamento da'"
Porisso as Pílulas Ursi são reco- moléstias dos rins e bexiga, .

a5

mendad�s para ti/das as pe�soas plantas que compÕem as Pfhilas
que sofrem dessas moléstias. Man· Ursi têm os seus princípios ativ63
tenha, pois; o bom funciona.menlo conservados integralmente, graças
de seus rins, lisando as Pílulas Ursi.

à moderníssima técnica de fabri.,
cação empre:;ada, na qual a con

centração é feita à bai:;:a tempec
.atura. , '\
Use, poist as Pílu1as_ Ursi e com.,

prove também - como milharea

d:! pessoas já o fizeram - os

e:r..traordi1'lános e beI'iéficOS efeit03

dês3e excelente reme.dio fabricado

p,;b Laboratório Licor' de Cacau
Xavier. Na compos:ção das Pí

lulas Ursi, entram as seguinte!
jJlanta�: UnI Ur!!Í. Abacateiro,

Quebra Pedra, .Cip6 Cabeludo,
Cabelo de Milho a GiZa. ,.,_, J

j

Não deix& :ieu crganismo
1ôofrer a5 consequências do
mau funcionamento dos Rins

Muitos males. em geral. provêm
do mr.u funcíonamento dos rins.

Reumatismo, artritismo, do
res de Cabeça. tonteiras, da

re!" nas ·cade'iras •. _

desânlmo,

juntas inchadas, insdnia e'ner
vosismo estão nesse caso. Par.]

livrar-se dê$ses m.31es, use, por
tanto, as Pílulas Ursi. que üor·

malizam as funções dos Fins, im-

nulas' I
l) remédio sobarnno para os rins

-------------"---�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Terminaram, ôntem, em
da eleição de 19 de Janeir�,
Irineu Bo!nhause�l· com
Silvd com 3.980

sr ••

_,
<

os
Rio, 31 (Meridional) :

:

E$�cí cor- A lei permitir,] nO Presiclenl�' Outra "

'

"

" AtI.
rendo nos circulas politicas II noticia m�nfer .05 interventorfs. de sua nemea- 'tO,m'�

,

Q,rQ'"o

\
de que rpetende-se p,omulgor; uma, lei çoo ate (I el!lboroçao por parte das, "

dispondo que a posse dQs governada- unidcdes federativas de sues respecti- I "'.
'

res eleitos em 19 de 'jQneiro :,sómentc - vcs cartas magnàs" '

" ','
se reatize depois de promu!gQdas as I �om05 jnform�dos que, o governo vi-

aposI
constituições estaduais. Soubemos que

'150rla
com essa providencia adiar par

"

,

>, ',",
.

-

o projeto desse' diploma ,'Ia9,Dl e5t6 mais algum tempo li pOSse d.e Ademar

redigido; tendo Cirilo, Junior particí-: de !lorros no go<erna pculistu. À, dor da
�---_-----__--_�----------�-----------------�----� �� h �a cl�oro��, prop�� f�om� h�e com o h�uro-
Sábado, lo, de Fevereiro de 1947 NUMERO 831

Homenagem
QVMIDO SE OA' ,FOR CONe unoo o TRAllALHO DE APURAÇÃO

DOS VOTOS DE 19 DE JANEIRO, NE:) TE MUNICI'P10,' NÃO, NOS PERMI-

TE A SÃ CONCIÊNCIA ESQUE'::ERMOS A ·PESSOA ILUSTRE DO SR.

DR, OSCAR �E1TÃO, I'NTEGRO

Juiz DE DIREITO DESTA 'CO-

MARCÁ, QUE, NO TRABALHO

ElEITOR�L, MUITO CONTRIBUIU

PARA ÊSTE DESfeCHO FELICISS1·

MO, DE, ,RETIDÃO E ORDEM, QUE
DIGNIFICA E HONRA' ÊSTE MU

NICI'PIO,

5, EXCIA, A' FRENl=E, DO

SERViÇO ELEITORAL NÃO ME-

DIU ESFOI'[ÇOS" TRABALHANDO,

DECIDIDAMENTE, I;IE DIA E DE

NOITE, f>A_R'A ,QUE! NÓS, OS

llLUMENAUENSES, D'ESSEM,?S ,UM

EXEMPLO DE COMPREENSÃO DO

PLEITO ELEITORAL, DE, DE-

DICAÇÃO A'S COISAS DO ES

TADO. E DE AMOR AO ',BRASIL.'
fAZENDO ÊSTE REGISTRO, N 0'5 CUMPRIMOS A DETERMINAÇÃO

DA VONTADE DA POPULACÃO QUE MUITO LHE QUER E MUITO LHE
DEVE.

,D I A. R I O

MATUTINO a

o DEPUTADO CONSERVADOR

a: respeito da Qua! jó dsi pnrecer fn

vornrel e, 'seró julgada lIOS proxlmus

R euniu� se extraordf-
,I

CQ�s�:::I:r 3�liv:�P�lanleY�a��::u�ao�:, na' rl-am"ente o'
,

S'en'adoI um debate sobre a Palestina na Co-

It
_'

I
'

mora dos Compns, acusando o gover- l "

,

"

' J _

no trabalhista de não ter preparado'
' ,

,

politica de espécie alguf1la, paro aque-!le país, Acrescentou Stanley que tu- tRio" 31 (UI') � Reuniu-se 'no me- juixes 'c' ministro,S," �fe t'ribu'nais

l' <b indico, qUe o governo traba!hd� I "hã., de hoje extraordinariamente o posições' sobre a ,criação do T�ibunQI
rendera-se ante ,ó "novo ameaco" fei Sçnado, sob a presidencia do sr , Ne- Federaf· di()l.ecur�ô.
to pelos, extremistas jude�s. No 'fim I,çu , �OIllOS, Estiveralll presentes .treze nenhum projeto por'
manifestou a crença c/e que no atual séncdorés. A reunião foi de.s�indda' 'o

,
esep(anda'-s� , 'que" isso ócorra' na seS-

canferencio ang!o.arqbe sobre o Pa- acelerar os trabalhos ,de ,conclusão e são ordinoria das' 1,4, ,horas,' quando
lestina, que realisa-se em Londres, ve- �prOYoção dos' estudos de �,gu�s �ro-l deverão _se' rYot'odos:,::todós as projetos
nho a ser indicado ao governo tre- letos, que, em coso contrano,' hCórtam que acham-se no, .pnüta-;:
balllista britani�o o cominho o se- encelhndos para o, cargo, ,vindouro.

.'
"

Quir peru �a politico com o Terra San- Fci encerrada a discussão de numero

ta. 5050 projetos ontem remeitdos pela

STANLEY ACUSOU O GOVERNO

T!iA!!.AlH1STA BRITANICO

Só. Fi-

�� /�i"r��11

1". '. HO'BREGA fALTA BANHA NO RIO

(Meridional) _ Ho

Por IIto �Q: go....ên; do Estado, foi, ,ue; vem faltando banhe �o Rio.

nom!!odo titulát' do' cartório do Re� I p[Oposito anuncio um Yes�ertino lÍue

g,istro de. Im:óveis, 20." ,oficio, desta em nenhum armozem do Rio a banha

'c�marclI, ::' o ,,'nossa pre%lIdo amigo sr, Acrescenta,

OsV(aldo
'

,hlóbr.egl!� lIes�oa .muito- con

ceituada .,c' ',bemqÍli�tlf nos nOS�DS meios

sociais:.

Rio, 31 IÁNI -;- 'Ássumiv a

" .
' ' de ,

.Tenente Brigadeiro: E-xação do crlterio
'

Cumprimentamó-Ia, efllsrtamente,
lo nom.eo�ão" e lhe cfeseitimos, lnils
novas funções, felicidades.'

OIFICIL A FORMAÇÃO DO GO-

VERNO JAI'ONEZ DE COAlISÃO
,

A' PROCURA DOS

DE COLLINS'

Jerusalém, 30 t UPl

Tóquio, 30 WPl - Informa-se' que I
o sr, Yoshida está tendo grpndes di-
fic\lldades em formar e novo' governo

MI/nich, 31 rul'l - O fotografa

, Tropas
A, U, 1). 'N, \..AM�HTOÚ A

.

A �SÀrDA' DO INTERVENTOR,
BAl'\lANO

dos

HOSPÉOE�SE NO
HOte I B,_, r,a, 'O" a n t'!a I' �_::�irl:::;nr��p;::::;:r_se F.�::

T T' -(_, .. ,. .... IT'f:',... .. 'l ri,." M:'1 ,h-=I')

,...:,.-I-�- ...nt'l d.., M; ... ;t:ho cio
No RIO DE JANEIRO"

Amplo, apartamentos em prédio de

der pcvimcntos . Avenida Mem de

$li, 117 - Telefone: 22-4148

EM CAXAMBU':

Porqueo mais próximo do

Telefone: 19. Para infor-,"guas.
I mações no. Rio: - Telefone 22-4248

--- --,------,-------'----

AGRJlDECl
Vy�, Pouli!!!; Knrsten W�e'g€, A!b,echt Wcege e Iumllio, Victor W�egG e Fnmili'l, C'Jrt Li'chl:e
S€FlI·�r!J. Arno, 'Neege e família � demoi, p(j.cntes, UG Íl1esq!lccivef e c�lr�moso, "SI10:0, lloi, 0'0 e

!n�.n'}

tanicas estão percorrendo' os arredo

res desta capital, Ó rpaçúra dQ caver

na na qual este"e detido pelos Irou-
I

nistcs o major briten ito
.

Collins. Este-
r

continua no hO'pital, rcconvoleecndo i
..

,dos efeitos do clcrcforrnie' e dos qot."

pcs que sofreu' nas "lÍi,o; dó�
(!'is,tas judeus.

(MoridiOl!all

i-n.,na... de coelisõ», devido á impos-
o "O"�

exicern

Fozen-

\ de Isibashi, que Yashida

I::rv�_ -. __ANl1NClfM NEsn OIAIUO

insiste em

A VERDADl:IRA CAUSA
SASTRE AVIATORIO DE

SHANNON
Novo Iorque, 3 i I UP I,

do depoimento das tutsmunhas

désílstre "erta .de dexembro passado;'
'lO oerodromo de Shonnon, n� Irlnn�:'

-'

!o, vllrífcou-se �m ,_ lIléCI]llettcio dai
";gaçtio €trorl'! do vo!�ulll do" <!ltÍ!""�

, . I
ros. Tonto 'l instrumento lt�ílis!Jd&,
'I" piloto � !1!londo destillodo 11() <:ol,

·,1!ol�, indicava l!M(1 atltit,ucJe SIJqg- �
,

_
,

"çoo
'�, n 'IOQ pé� n rell1. Devido a i5-
", o vilafo atirnll, (I !lviãt) de I)"co.':
"3 !lO sólo, quando, (!credil''lY,� ·se

"JIl!ror-s� (] 500 pés da oltitll!le (I

ela nevoeiro.
l\i�, 31 1,6,1-Jl. - O trafego ,j�

tr'lda liio-Petrol!olis �erá reaberto ho�
- .

-

� .

E TO
;lI (/1,1'1) - Os

,das mãos, gi5lf'1m 'p)m pnlcvrns de

<'!Hll'de q"� t>ro()!lrdonou Ó Scania r- patia, o passagem hoje

";"i. iivre r1eito d" histari.... O[lmo MI)- ,<mivEr,ario de

,r'enoº.em ,{1(1, exeri;it� cfilÍdo�!lo 29" Ga�PQr 'Outro.

.i.: outu!'ro, ,rlo 111101 o !jMértll Ca!d'ls .eu. pro!1o�itos

foi tóo bem rtPre�ént!!do"QUe �e' congmtulou

poli:; onde encofltrr!�se,

Outra seró alvo de mQDiI6;!(lçrie,
!l�m'patiQ, nuo :;ó n�l�:s' ',i;U� {\nxi ;".!,n:(
:fl!edir!t!l5, m/H de "->lIO. flUt1lltos ,(1,

,�m ,(!�red!'r as' lpmlitJ.:J!le\
HOPJi!i d€ qt�e é pO"5ukbr a ,h€fú eh

') Cn"'l11h", 31

___ _,____
-- ,1"111 Vif'!cão.

,O DE�!JTADO Y!iRGAL, nÃo

COGITA ABANDONAR A5

pr"lumbmE!!!e SE!!sibilizodus, c HlI o'i demll!lstruções d", ninixmle e wn:,idHoçt!!I pre3t'3cl!!5 ti E5'e

e�:" querido, agradecem comovi fomente (l todos flue comp'ln:ceron1 e S� fixemm re,)f�5ent!!r no !l!1]

ri!! sepultamento, nos que envia I:rn corôos, mensagem m! que de quci'qGcr mndo mnnHe."tomlll .elO'

C[-'lf!lrtodores 5entimentQs d� pezar, A todos expresnffiOs n05:0 proh'ndo reconhccinu:nto � et�rn'j

!;Ir Hdõo,

'A.n rnmo, Pastor Schlltklls que residiu " cErimô"i" 'lO sel'uftr"n�"h C no 'f N�y An"I"Q r'lT. .(�1!5'

nn, dirigiu polovras confortCld!l (]�, somos porticullJfmente agradeddos, pelo cO,oforfo e5piritll'!l ql!e

nôs flrooprcionoram.

-------,_.---,�'t ...... ,.. = =�

Rio do Testo, 3J
..
de janeirQ de 1947

Prorro�a�o

feito, fE3J!J!!OOLI;) (I oh!!!-

do seI! ont"t:e�so�" Mojf.lr !l�ig(!dei

Duncall.' t!mlo no wrgo

como !lI!' clte-

ie . C�nf'mne npt iti(Jmo�; II interr\l!,
çãa foi CO"seq!l�nte do,; fortes. clm
Vf)� �'2idl!5 !)II semano pClss!ldd> ne5ta

"auit,#l, gue re'du�dol! e mconsider'lveis
,..r�iu;�po:;. � � tra�stornos C0!15Equente'S
do quédt! de ').9 barreiras.

\. d. .rt� Fi"d'
I dú�tr'i"

C \tnérci0,
�""icuttu� 1Ao. 00'808 tu d!l, !1,!ltki'! (jus o deputtl(lo

pos Verga,l, do' PSD de Siio P!I!lhl, hl

cxbondonàr D partido para pnrtílhni
do. grupo qUe está :orghnisondo 11m

novo partido, a reportagem
fOI CONDENADO O" FOTOGRA- aquele' deputado, que desmentÍJl

ÃI1Ubcia Btel . f

Sãu cOllvidados as srs. ocionist.· desta sociedade por!! a l1$sembléio I
"erol ordinária, o realizar-se no dia Bd, fevereiro de 1947, tis' .l5h'" !lO 'as- I
ritório do s,ociedodc, em Rio Rafael, 'nkipia de l!lin:rmer, com (1 seguinte
ordem do dia: ":' '.,19 I'
I L!)ituro da relotório da �iretoria. ,41l{esentoçõo ú!J' ind(!!!cet", gernl, (,011-

i
f

ta de Lucros & Perdas e parecer [} Conselho Fiscol; tu!!!) r.:lativo a9

exercido de J94ll,
1 - Eleição do Conselho fiscal,

'

.�
1 - Assuntos de interes.e ol;ial. �< '\,'!

Rio Rafael, 28 de janeÍfo de 19,41.
ADOLFO FIEDLER _' Jiretor presidente',

\

HEINZ FIEOLER -, difetll' ger�l1t�

Comunicamos I]ue �omente es-

tão !JlI'torizodos pela Gerencio
'desta folho Il angariar anuncios
e assinaturas, Os senhores Otto

Wolle e Eugenio Lpng, P"r,ta,nlo,
não nos resllonsabilísamos' por
anuncias que nõo sejam' autoriza�
dos por estes colaboradoras, ou

!!ntão trazidos diretamente à Ge
rendo.

FO fARTIGULAlt DE tllTlER
tieia, afirmnndo:' ,"Niío cogitei nem

c:ogit,o de deixor oS fileiras progres. desta, cirlod<!, por!,!

5':;ta,. t4ã,o h<l mo'tivo para, isso, n'e';"
l
Cr$ 0,40

fi i consultado '0 respeito, por nenhum ,Nem porl;!

o prazo para
Vai continuar o'recolhimBnto, por mais três mês�s, sem.deséonto,.das cédulas
estampa 163, de 50$, estampas t5a e 16a e 500$· estampas tOa e ttl• 1$!iO

està exarado na Circular N· 4. de '17 ..1�1947, da Delegi1cii[' Fiscal dêste Estªão ..
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