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LICOR DE CACAU 'XA,VIER
Usado com sucesso

hó mais de meio seculo

Lombrigueiro gostoso e eficaz!

base naval de Augusta,,: �ci
afim de serem -entregl!1;ls

,----������--����--���--�����-------

.� ,

Da repartição

Ligo, cujos representantes,
interina ficam "em pasição

,
'

,

direitos humanas, A comissão deliC:adjJ". O partido da congresso
sãc de nou seu presidente II senhora

EleanOr,!�,
inda não ievantou.o questã'a si,aII id 'd" 'd"

" R(wevelt para se d d d b...nr os ,c'p, lu �
llutorisor uma �Ub-CD- encarregar essa Liga continulIrg ptutltpon O O 90 1-

,,)mi;;SãO integ,rada r';Jr 4 m,embro, 11
missão, concedendo-lhe o direito de nete interino, ad me$mo

_ tempo que
ccnsuttcr o conselho e o auxílio de. �ega Sua co�peração fi- As�h1béia Cons
outres membros do comissão e peritos ' "

.
' ' I tltulnte .

e tecnicos dos, Naçõeõs U!lida.s.

No dia de hoje comemora-se aos mesmos, agigantando-se poro

pôr em relêvo os seus. Inestima-
fica a nossa idéia, esperando que

a mesma sejo lercdo em conside

rnçêo, vindo beneficiar uma eles-

qlJe serão levados (! efeito pela
Tamílifl grófica b!umenalJense, ser

vimo- nos do ensejo para 'apresen-

em lodo 'o território !lacional Q

data consagrado IIOS gráficos_
Labutadores incon$áveis, Profissio
nais zelosos de, seus: encargos, os

homens sob. cujos . ômbros está (!

responsabilidade 'de jornoes, reyis
tas, livrarias, . papelarias e tipo-'
grafias em ger,al, têm 'hoje o justo
c1ireito qe festejllr cQl1dignomente
tão grata efeméride. Todos co

nhecem de sobejo· o· valor 'd� tra-
� )"

bolho do gráfico, que, ás mais

das, vezes, vê-se, a ,braços com sé

rios impecilhos, mas" �empre pl'o
curo dar uma solução 1mediato

veis dotes profissiónais
(I conceito patronal:

e -realçar

ós ,homenagens

se que bem

oficial,

merece 11m amparoprc

;;os
-: PeM 1Í que em Blillnel!<!lI essa

laboriosa classe ainda nôo se or

regimen,tolJ, no sentido de ,consti
,tllÍT uma sodedadé, ,um sindicato,
que viria oporiunam-ente atender

seus onhelos. ás SilOS aspira
Mais do rcs e oo� demais operários gráfi

cos desta cidade, os n05705 since

ros e efusivos wmprimentos, o to

dos descian!!!! 11m porvir indo mois

venturoso.

Associando-sc

t�r CDS nossos valorosos auxilia-

neces,sQt.io empreendimento.
quanto

Aqui

GreVBS B oemoustr8QõB8 de prntesto Bm EsseD
• ·OpeI'3�los alemie. marcharam-

Berlili1, 5" 'tUPI - Mais de 3.000 ,.--------:--...,._��--:-;"_�........;._--.....;----�_..:_�_��_:"..;.,,,._;,,__ _'_'_�

cc)m me parlamentar, se Q cad.. , tr�"sfor�
maçõo do cenorio, politic, ele respon-

S a t. e I I t e fi do ejx C1 desse com modificaçães no ,eu (;orp�
-

I
de auxiliares imediatos, '.

_ _

-

,

,

O re,ÍI,istro da.s o.sdlaç.ões, ftO, pen_du.da twdko!lo! cor-
_ '

Bevlo e ":oJotow J1 assioaram 5 tratadOII!6 PJ)'�tlCó-parhdaru�" e t.ampreensrvel
II "R" 20 no regIme dos governos saldos do 'IIa"-marc.o g "",r�

PEDRO ALEIXO CONVIDÀDO ,lamento. Nosso regime, CI reg_ime que

PARA A PASTA DA JUSTiÇA IOdotom6s
é outro, outro, em' diverso.

, No p.residendaJisnb, :ilscoThe :0,�
R·

-

IM 'd' I) ! f
,um chefe, I) qual deve ser s�ficiente •10,' crI lona - n ormc-se , ,

.
.

'

d
'

P cf AI' " d'
mente capacitado dos funções que l&eC('!!" OH e haviam sido Ilssinodil$ pelo Que o sr, e ro eiXO, preslaente (I:, '

. .

d' I 'O�,
"

f • , . competem. Por isso' mesmo' �sseCprn!S5!!rIO .

I) exterior, sr. Viacheslau " n mineira, OI D nome que cogItO!!·
Os referidos trofo.(fos se- o governo PQra a pasta da Justiça _ I chefé emers:,. do sufragio, popular di-

N' • reto, ifefend.dn pelo pra.%o fixo frôo agora enviados poro Paris afim de esse sentido acrescenta I) Jornal que tI ..'. "

".

e ti·

receberem' a assinatura do ministro um emissario do Presidente Dutra ter- i a do seu ma,ndato" _e amparaifl) deli.
S'd I .

d
'

ISO calamidade que é o voto ·'óKilant-I ou t
.

e mais tar e pelos represen- �

d
se-ia entendido com Pedro Aleixo, que e ih VC2:es' frívolo e perfida, ,'lnsp'lr�datantes !1S outras potencias aliadas. I �

defi!litive!' !1 'ser !lotific:C!de! (! politicct Que deveró -- --_-- -�� � c�nvocou uma reunião da qual porti- ,; e'm móveis, orá' passiona;s; ó;a' CClpri-
ser, adotada pela Grã-Bretonhcr, I dade (I projeto de pedido de in!orm(!-

�

o �__

ClpOram os lideres udenistos presentes' ChOS05, ora interesseiros, d�s 'maioria!;
-_ _"-- - - _'_- --- ções conlp!etos tiobre os nlO'tiVll5 da O DISSIDfO DOS SECURITARIOS

ne! ocasião em Bélo Horizonte_ Áo par!ámentares.
Acredita-se que em, consequencio da AINDA A RETIRADA DAS f.OR-1 retifllda' das forças omeric:anas IIIl que esclareceu os circulos mineiros,' Di"e Q genarol Dutre cOIIvelieer (I

infrutífera' cOllferençill realixada ontem )ÇAS AMERICANAS NA CHINA
I
China: "A''- regeição seguiu-se uma Rio,' 5 íANI - Deverá ser julga- Pedro Aleixo até agora nado dêcidiu país qUI! a seu ministerio estd sólido

a noite. o, delegação Arab� será con- Washington, 5 tu.P) - A comissão
l'
corta, do secr.et.'",�ío de estado George do omanh�. pela Justiça do- Trabalho, em definitivo, continuando a ouvir OS e Itomogl!néo consigo, coma: e Pão de

vidada para ficar preJiora,;la' afim de
I
de relações exteriores: da camora dos, M�rshall,·, p-roin�tendo ao congresso a � o dissídio '_dos securitarios sobre o au-! demais élemento5 destacados do por- Açucar com a terra. firme da Guána�

,.

se reunir em qUGlqu�, moMento para representantes, regeitou por unanimi·. mmis mmp1a' cooperação. I mente de solariO$. fido, .. iêrri.

A !'REFÉITURA 00 lt10 AUXI- tró';tel!to:> e !;i!!!we!'tt' mil. crul:eiws !w

U;t.RA' �OM �50.�OO· C�UZEI- !.Á�towoYel C!llh�_ d'J IIrasil para (! <:!!s-

1
f

-

I "C'
, 'G ,.. A'

ROS A' 'REÀLISÁÇ_AO oô
'

em no
--

lrC\llto u! !'!veo -, 5S!!n,,marc.haram. pafa fi'

!lum!! sede de gre-

Moletav,

CIRCITO' CARIOCA "

1/eS e nem,o!!strns:õl!s de Drolesto I'
orgonisor -!! disputo,

con- Rio," (Meridional), - O I'-residente. ,.

I' d!l, Republic� al!torisou o prefeito Hil:
I
rido outomobilistit�

debrando Góes doar a importando de da' obril. Londres. 5 (UI' I - eBvi!! (!caba de
assinar 0$ trot1ldos de paz \=0 mos 5r.!

telHes do eixo, Ci!lco tratados b-

hoje
referente

. '.

tI
..cm recebidos no lo. Feim de Mos-

a p o I ca

a Palestina
(Rel!tersl - Dentro dos proferirei a

dó Grií I Tesoe;to' da'
a ·poli-

:,-', ,

M ,-r';!
'-7,

t!t

OlOr

r

Essa deve ser Q moxi- ês vespCf1IS dó
_ pl,�ito.

.

,Os. �r.s;
.

!tol.

.ASSIS CHATEAUB1UAND

Nada de novas modificações minis- I O resultada qUão

teriais. llÍ é tempo de começar. se a insuficiente fô�a tJ trabalh.o::��lIdutido'
administrar.

ma do chefe do. na�õo, diante dos ghi e Adhemar de ila,;os hov.!óm -':0;"'-'

pedidos extemporaneas de mudanças proda o macarrão e ÓS 'tomates.·�· obo
de ministros, como se um governo se beres disponiveis no mercado.. - -l.O,'
pudesse reeenstitur a três por dois, ra!1IÍQ !1ã� foi 'preciso, porque. ,o tl�i.
em menos de 12 mêses, torCIdo ê issO mes�ÍJ. A�ón�éc�. porém

que o trabalhismo não elegeú gOV2r-
E' Q ministerio do general Dutra ,nadar em nenhuma provincia· dG 'IIIr"�

governo ou contra-dança? Se eseelhe-' si!. Nõo havendo portonto �oyernadtlr
mos o regime presidencial foi justa
mente para fugir õ impotencia odmi
nistrof'iva dos governos �e ,gobinete,
afastondo a maior parte dM obices ti

que esta sujeita a oção do presidente
pela injunções de efemeros maiorias
·padomentores. Aconteceu um ininis
teria em fevereiro de 46, quando I)

empossou., o.utro
se lhe ;;uiu como um replica da boa

vontade do presidente em reCompor os

frobalhisto, isto é, situaciOi1ismó t�ci
&alhina em nenhúm Estado do I,ôril

pareCe desnecessnrie pensar em mi�i'$_'
t�os expri�indo uma corrente' &rttí,da,
nos pTeitos presidenciais, em toda" par�
tE em que ela se, opresentou poro dis

putá-Ias _ O <lue aí está, no pástcl
do Trqbolno, como med1odor, plástico
entre '·0$ duas corr�ntes, ° ·obreira ti

a, potranQI, oferece uma, boa' lI1éJi!la
do equilibrio Q ser mantida com a suo

quadros do seu governo, conforme os sensere e criteriosa personalidade.
1 tendencias expressas na Constituintc-', ). festa eleitoral Icabada' niio é ne-

Demitiram-se os

do, em janeiro PQrQ

pudesse fortalecer o minisferio.
sentido do alargamento do ambito

cesserie 'ler os músicos o pé, sentia

'pelo contrario deixá-los sentados: 'Dr

que li segundo charanga
_

ministerit!t

arranjada pelo general Dutra· 'toe" 1>on$

e min\lett)s., Vo

oL'Yi-fo'.

ministros

do Executivo.

gol. Dutra
Coóperam l �os continu,ol' a

dois ministros
proprio presidente do·

I

vem de ser eleito gq-,
Outro chefe ude-

Estamos num

tiçóés' políticos, as quais ,CUJflpte niio

exaeerbá�las mais do que enda:m. O

presmente nóo·- li, quem prec'iso estar.
,

opndo ao serviço de partidos, mlls

no raio da sua influencia, não os oprtidos· cóm
.

ele se coml'olld� PIr

tem o presidente nenhuma neeessldede ra; tódos juntos, levar,em c cobtl \!$ Silo

de mexer no governo, dado ainda' Que lucão de prementes e ingcntes RrG

o. sr , Getulio Vargas está d�rrotado bl;n\o$' n�cicinõis.' - Se' 05 põrtidos' �

por toda �rte como chefe trobalhis-I 05 coligações, agora vitoriosos" nas

te I ,aspironte de executivos: no Rio 'I urnas, 'tém uma ohriçação, seró a �!!
Grande, em São Paulo, Minas e B�� 'cons�ituirem ,cadeias ,tle so�i,daried(!�t,

Examinado corretamente. o Ho- em torno do supremo maglstrQdo, 0-

o IIrasil da ·situaçqO'

ouvir Ie

os demoeretes

'1 porquerepetidos que. • ·ta··gem·
'

continua' 'á ser
: iae-

90, o coa0 ,

lhes demos nesta coluna. Hayia umQ
.

xorovl!lmente' 'saCrificada. Espera ti

tendenckr predominante, nas messes, SrClsil que este peÍ'Íoda ,,�st"eleitofal
de caminhare� para os partidos de

(seja de espontallé,,� re"uncias' e d..

esquerd<l, fasc',nadQs pelas suas

pro-, propositos ado:r;igllddores, II fim de .quemessos, o mOfOr porte delas falaxes.
nossa econamiQ retome sua prosperldtl

Getulio Vargas e Luiz Corl05 Prestes de. Dbixêmós Ijue o presidente viva

domina� e-ta paiSagem: O cominho I e trabólhe. �om � suo fam�i�, .minist�
era unirem-se os demi'Joatas, e ré- rial. No 1lnal. de cantQS '"aê l! o mI-

1'endo,' 00 me�mo, o SUQ tobuo ODSO- n'j�tro A 0- resp'Óíisavel pel�s atos da

leta de valores político-sociais. Mos governa, per�nte·' o-·pa'fs, �enãD o ·,re
'05 cartolas, além de se desentenderem, sidente mesmo -e 'mais "ingue";';
foram às urnas quase sem pensar no Nãlt dejlliCl· di!'-· sef intolerevel 't(ue c

cxistencio das alpercatas e dos maco- presidente esteja, cada frês' ou quatro

cóes. Só is IIltima hora aqui·elll São meses com ó seu ministerio desfeit4,
Paulo com o estolho dos sdrs. Simon- esperondo, depois uma eleição, I1OVOS

sen, Devisate, Armando de .l.rrudQ subscritores dali. I'Dsfos ministeriais.

Pereira e Sousa Noschesc para ás clla-

UON
- . I Quem é que tem, em· fote - do - epí-

pos do PSD e da e que se elt-, .'
. . cmlVo sel1iÍo, o proprio presidellte? Ele

I trou g considerar na necessldadll do
nião, a responsabilidade total do. e)!e�

colaboração dos massas obreir,as, poro

O eleição de um governador democro·

entrar, em; vanos de nossos portos,

eles· éstiio sém d'(J�agem·, Le-

é quem· g�Yert1Q, atraves' dos seus de-

1�9ados ministeriais., São os miiristrCls
to. Foi .porém, tarde, muito tarde o

_ , •

d I b I simples mandatarias, que o oludaram'l\!"tour de valse·' tenta o com o Q o-

I
"ter exito, nos Clssuntas admi!'lisffativos,

rismo. que já foro capturado pe os tI- r
dos quais I) presidente $e deve desin-

cumbir _ ,Teria o chefe de Esfado UIÍIlI!

out"rid�de nominal, ou seja a· autori

dade do chefe do . executivo no regi.

n.es borghsitos e populista, .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Amplo, cportcmentos em pedia de
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Só, )I1 � Telefone: 22-4148

c-s 30,00 ..•.
c-s 00,50!

.

, =. ,- Comunico 005 intercssndos Que se (llJ de fevereiro prcxrmo , Os exames

J1edoçã.o' e O'fíchlas: Ruo S. Paulo, �69 c;ho, ol!crta _o ins=rí�ão 'par� o�. EX.À: I
terõo ini�io no dia 12 de fev�rciro,

. relefone: . (pl'oviõ�riomentel, Hotel, ,�ES' DE ADMISSAO ao pnmerro ano pDro o CurSD GINASIAL e, no dia, 14,
.'

,

Wiirgés, 1365 I (,'J CURSO GfNASiAL e ao' prim�iro para o NORMAL.
-

Coixc 'Postol; 38'
I ano do CURSO NORMAL.

.

. A· matriculo em todos os séries da

'1
E�cloreço aos interessados que se- Escola Norinol Pedro II (glnas;a( e

.. -. .

t,5" to�bem orgonizadas .<JS demais no-mel) será encerrcde no dia 25 de
REPRE5EIHANTES: .

.... ,-. .....
. '. SfRIES GINASIAlS (20., 30. e 40. ),.No RIO; ..,.;. SQ�VIÇ(lS' de Imprensa

LhlO'I:'
.

.. .

.

PraÇa < Getulio VOFgOS,
-

Edifício Odc�n Utr.a v:% s� verifiquem ."atri:ulas le-
'.

.

-

... -'5010 802 --

.

gÇ,I,: (inclUSIve alunos do antigo cur-

Em S .. Paula: Serviços de Imprense 50 fundcmcntnll .

E I
•

d f"· Pedro II no. dia 10. de fevereiro.Ltda. se meço em a que uncionern . a
. .

, A S'RIE DO CU�SO NOR Os ccndidcros dos. demais sériesRuo 7 de Abril, 241 SEGUI'1O E r, - •

MAL, se verifíccdo o número legal acima referidas devem, desde já, en- Títulos a ReceberI
.

. '1'· f{;r,der-se com a direcão desta Escola' �di' motriculo (poderão ser matncu 0- -

I
Obrigações de Guerra

dos nesta série os alunos que 'renhem Nor�ali que prestará a� informações Participações
.IJteJ·! C> certificado do quinto (50':) ano premas. Capitalisaçõo

. gina-:;ial - regime antigo - e os que Lped'€nte d,O Escola Norma! Pedro COMPENSAÇÃO
possuem certificado de cOI1c1�sãa do' I L - Diariamente, das 9 ás 11 hs.

Ações em Ccução
__

curso fundamental dos Institutos de a dás 14 ás 17 hs..
�

Blumenau, 23 de janeiro de 1947.

RODOLFO GERLACH

.. }
.

DE.. :ASSINATURAS
E ANUNCIÓs;.
ano. WILlE.

os 90,00
c.s 50,0'0

---0-.--

HORARIO DE ONIBUS

Aula Via,ção Catarinense

. 11I�l)lenau a Curitiba - 3 horas
Bfti�ri1n�u G Joinvifle - 13 haras

Bhinlenou - Fforionopofis - 13 horas
BhieiTInou a !tajôf __:_ 13,30 horas

.. Bfumenau·o JarOQUcl � 13' noràs_

. Auto Vioçõo Ilrusqílens� ...

llnsoull .....:. 9,30 ti 13 haras

TELEfONES MUITO CHAMADOS: '.

.

Associação Come.do! e !�ldustrial, TÚO
.. AutoinOVé is;

Carros de; Márns:
.'

. .
. " ..

T05l. ""':'14'00 .,.... 1170 _ .. 1245
Coletoria. Esfadua! - 1216
Coletoria Federa I - 1382

..

C:unpclnhio Telefollico - 1321
:'_ D�!e9ada Regipnal da Policia:
Gãbinée do !',)efeglldo '_ l016cÀ

.

'. '. ExepdieMa'� 11ll.6 _

De!eg\lcb Imp��to· d� Rent!a _ 1104
fmpreza Força c luz; - 1327-A

Estrada de Ferro S. Catarina _ 1011
Hospital Municipal - 1208

Hospital Santo Catarina _ l133
Hospira( Srmta Izabel _ 1196

LA, P. C. - .1271
.

I. A. P. l. - 1256
l-,1ercCl!lo Municipal - 1120

Ministerio do Trabolho - 1143
Prefeitura Municipal' - 1163

.. i'ostó do MaIoria - 1466
Teleg'rafo Nacional -' B63

. INCE,t\lO!OS�

Gordo - 1148

Hcring - 1199

_, /Indústrias Gerais Cás,siíi MeDeiro� �
RELATO'RIO D� DIRETORIA

nça Senhores Acionistas: �...1, 'l jf. ,lf:l�-';1ll'�,J'! fi � 11
.

Temos a satisfação de vos: apresentar os resultados das nossas atiyi

dades, no ano de 1946, e corno podereis :�onstQtar pelo. Balanç_o e conte

O mais próximo do'· Porque das cip. Lucros &. Perdas, a nosso situação é !tôo.

águas. Telefone : 19� Para infor- .A conta "Participações" refer�-se oo desdobramento que fizemos em

mações no Rio: - TelÊlfone. 22-4248' moía; dando' pleno. Qu'tonomio à nossoseção -.:;oÍnerc:ial que- passou o girar' sob

J a denominocõa de-,Smed Úda.,' com o 'enti'aâéi de ,mois três socios. �

Pelos' tllsultodos que -obtivemos,esp�r'arno� sejam aprovados" o Balanço
e' demais cantas,' ficando esti! Diretoria 'i_oo ..·vosso· .dispôr· paro quaisquer ):S"
clcreclmentos,

. .

.'''' """".7 q) <-.1: "'1fl: 1;11\1 .�.. ;. i.' i !",i� :ii ,�j_,� I ,. : j, j&;-'.ll-.a.:L',TJ.J: i ���..
CA'SSIO DEMEIROS - Dir. -Presidente

-

� f. MEDEIRROS Dir. -Secretari� .
-

Confas Correntes
Divi��ndos Nãó Re�lãmados
Grotificações a Pagar
Dívídendos

I
COMPENSACÃO

S A Caução da Diretoria

. . �
-4

HOSPÉDE-SE NO

ElJ.ITAL �

----- - Ess,-, 9f!mdc: educandário ma.11 tem curso secundário completo, com

dais ciclos: - Gin[!$iol c Cologiol.. (Clas�ico e científico).

'.�

<o.", 9 iA, 'P"\l; &� '�r t.P,'li_. ',1.!i>�v -,-·do 1-- oL.. t"
'L!!!

(los n]al([��3 �l�J_e
,

...• ' ; ::': '. "f-l'''' S-»'''-:'''T!''7tl'(), a . Jie,C:.!LlC @

Úsé ,o\Únho Paty Arnar;!DSO
��?-rll 20rnDater a azia. a fiá

."
. t�1Jêrici�? 'a� dispepsiil�, (l71-.

nu:! todoê os rnalés do C0;1. ti

magó. lJín Nilim dn Vinho
.

Patv AÍ1Htrghs(I to)'rJ[ldo d ill-

riü�lenLe, allV'S das rd'eit,:Clcs
�. aléni de fueHi Lar a 'digest�Q
- �.�n�titue e-};�cúlent.e ap-sI'!'
"tivo. Cóm·ee:i nS:f h0je me5-

cio G Vir.;J·n Pat)� A,rIl3I'i!OsO.

EM CAXAMBU':

DEPARTAMENTO DE EDÚCAÇÃO
EST/-,OO DE SNiTA CI,Tf,RINr.

Escola Normal Pedro II
EDITAL

As aulas dos cursos ginasial' e nor

me] serão iniciadas no dia lo. de

mcrço 'e os do Grupo Escolar Modêlo

Educação) .

As
.

inscrições paro 05 exames de

.aumissão ao' curso GINÀSIAL e 00

��ORMAL serão encerro.dos em OiÍto

Inspetor Escolar, encarregado da

direçõo
--- --

__ o

GebhBrdt "rornada
M�� F!lwlclades óo Viena, Áustria D Rio de Janeiro)

CirurgiiíG-cnefe do Hospital Santo Catarillil
A!ta cirurg,a, operaçiio do bacio, estamago, vias biliares, utéro,

c-te. - Ne!!rilctmtg;o. Molésdas de senhoras. Cirurgia-plastica-
�!'�:!f��",

•

C�ii:;ili�eE [lit) Ma*�;: I�i!:; � 6$ 11 'C drts r:, Q! 17 homI
�l:,..üf�tifE;;_�A:�; � �'r�aspi�al S�nta CGtariR�1iI' -.-

industri� Textil �aspar
ASSEMBLEIA GE KAL ORDINARIA

.

- \ !' ��_..-
, ,.' ,

Convidamo;, OS senhores adonÍ5105 poro o ossembléia geral ordinária,_

q�C terá lugar no dia 14 de fevereiro p. villdouro, (is horas, nQ séde social,
com o seguinte ordem do dia:·. _.., ...

lo. - Exriem, discussõo e delibcrççãO iobf9 ,> ,1�iat�ti{( lia .�JrotoriÍJ,. bolan-
100, contos de lucros e. �crdcs e ÍlllH)CÓr ·'do:�,co/'beI�o fiscpí,. rOferente
...

" ,,-!
ao exercício de 1946. "o

20; - Eleicõo elo conselho fÍsco!.
.. .

� .

30, - Assunto de interesse sodal.

Gaspar, 23 de Janeiro de 1947.
A DIRETORIA

P _ s,: - Acham-se o dispo,içõo dos senhores aCIonistas os documentos o

.que se refere o art. n. 99, do decreto-lei 2627, de 26 de outubro

de 1940.

'.

-. ,.r
!,.;. �

"\
1. •

·BALANÇO GEIt'Al
Em 31 de ôC-2:embi'll de 1946

A TI V<O
IMOBILIZADO

lril.ovei� & Benfêitorias
.Direitos s/Marcas

47.439,40
30.000,00

----r<i'"Z'T'JIII_
, . 11! i!- ;'�l�

ESTAVEl

Móquinas & Acessórios
Móveis & Utensílios
Veículos

35.941,80
18.331,10
14:226,00

REALlZAVEl

DISPONIVEL
C.a i x a

,

Mercadorias 75.739,30

36.9t1,80
124.5Ó.7;80

800,00
200.000,00

952,00

Catitas Correntes,

_,._ -._ ,

-

-._-___,,. t

FASSIVO
NÃO EXIGfVEL

- Co.pital
Fundo de Reserva Legol

250.000,00
29.020,00
40.098,70

_._ • 34.040,00
42,891,40
34.040,00

Fundo de Reserva �spedaJ -;..--.�.

Fundo de Previsão
FIlado de Depreciação
Fundo de Aumento de Capital

EX/GIVEL

123.072,80
5.784,00

10.000,00
30.000,00

":-._ --�--,.... �,

r--"'-r."-.

Blumena�(3i' de de:tembro de, J946:
R6MÚLO SILVA ConttÍdor
Reg. DEC. 4171-DNIC. 43532

CA'SSIO MEDEIROS.

Diretor- Presidente

'�.

,J.

77.439,40

68.498,00

13.067,70

439.940,90

8.000,00

606.946,90

430.090,10

168.856,80

8.000,00

Demonstação de LUCROS & PER'DAS, em 31 de dezembro de 1946

C R E' DI T O
Mercadorias

Juros e Desconfos --�

I
'

341. 913,00
13:981,90

"'
....

o E' I TO
Orc1enados & Salários'
Impostos 6- Salas

87.980,40
35.987,90
n.388,4O
75.462,60
12.652,20
20.397,90
3.483,80
T(;.081,70

"Bom
Propoga:ndJ _,.-

-.-,-� r,'''''

Jesus" . Despesas Gerais �-

�-.--:�""'
Fretes &- Carrêtos "';"',,_ -�---<"" n< ").. -- _ ... __ .-

ESCOLA TECN1CA DE COMER"CIO (Reconhecida) •

EXTEP.:NATO

E'pOCG. de matricula para todos os CllfSOS: de 15 o 28 de Fevereiro.

ReRinicio do aulas em 10. de Março. .Lo!.,

De ordem do sr. dr. Delegado Rc:
!1iol'u:;f de' Policio, Jevo ao conheciniento

(05 sr�'_;" inl eressados, qúe se oerra

tlbel'ta .

0. prazo para o emplocomcnl'o

d.e liiC.i�fet�s. c. l�otoddctas,.o cont�.r

1_d" dkr. lo.· do
-

mes de fevereIro 00. dlO

15 di; f�vereiro, do ano cm curso.
'

find\l �§to pr.azo, os infratores pa- I
gorão !l 'mlllta reguiomcniar.

_ l
ABILlO DE OLIVElRA - Eserlvõô J.

�----.----------�--.--------�----�-----�-------------

.

_;.; H.m·&iimo rsmédio para €f "Winago t
�

Comissões

Lucros 6- Pedos '-'-'--�"'ÍiT "'

Devedores Incobravêis
,- .:..-,-"",,,,, .. l/o --,.....- ,----.�

Fundo óe Reservl1 Legal
Fundo de Reservo EspecioT
Jl.lndo de PrevisãZ!

9.000,00
9,000,00

9.000,00
16'.460,00
9.000,00
10.000,00
30.000;00

'Fundo de Depreciação' -.-:�
�.:�

Fundo de Aumen�o de' Capital
Gratificações o Pagar
Dividend�s, nr. 4 .•'..,.........,.",.•.,._"..�

�,_.,-,-'-.

.-

.".

.. ,
-

'�"-.-----.- '�-�,-. ,-r?,r"�-:t :�.

,*'�.-r
�7'

--:T: .....

92.4ôO,OO

355.894,90

lllumeMu, 31 .de 'dezembro de 19�. ,,--.
, ,...

RóMULO SILVÁ' """" .Contador
,� -.-- -----"

Reg. DEC. 41719-DNIC. 4353Z
-

-jVCO .... -. __ o - ._-,

CA 'SSIO MEDEIRi(OS �, , ._. :'=; �:.:.:..-,_,-

Diretor- Pesióenfe .-----.-----j,. ----

Os s;nator;os da presenfe, mem bros. do Conselho' 'Fioc:of da· sociedane
anônimo Industrial Gerais Cássio Medeiros S. A'r tendo examinado a Ba
lanço, demonstração de lucros. & .. Berdos, Relatório, da Direto.ria e contas
do exercído enc:erro.do em 31 de dezembro de 19415, depois de constata
ram (I mais perfeita ordem em· tudo o que lhe foi dado examinar, soa de
parécer qUI! devem ser �provados pera Assembléia Geral Ordiilória,· além dos
documentos acima enumerc)dOs, tOdÓS05 atos proticados pela Diretoria, .. refe
rente.< 00 exercicio'- encerrada em· 3' tfe deZembro �'llróximo . (illda ...

···

..

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

proxima findo.I bro

I
I

Blumenou, 21· de ianeio - d� 1941.

'DR OSVÀLDO N. EESP1NDÚLA
DR. AFONSO RAnE

ANTóNIO ABOU

---'----- ----
o

•

__ -

� �j.'!

Dr...Fa:usto Brasil
MEDICO

Ex-Diretor do Hllspita! de HII!!so-Humbaldt; Ex-Pediatra do Hospitál
S. Tere2:inha. de Erechim (RiRa G. dZ! Sul). �l .,.

l
DOENÇAS INTERNAS DE CRIANÇAS E ADULTOS

Consultas: ;Das. 8 ÓS .1Z fi das 14 ás 17.

Consult6rio .0 residência,: TrClYeS,s�L4:: !�vé.reiro:: ..12a. cosa: após �
• predlo do-O. E. R .•

�.ll ""' ... ..a�l� tL-�.,............."", ,."..__ ,

!�.

Vende-se
Vende-se um terreno medindo 126 margos, contendo 85 margas de

mota Virgem, principalmente. madeiros. de lei, grande pasto, roça, crvores

frutif�rasj etc..
.......'..... . .

Uma casa de material, galpõe6s, etc., na p�dmetro urbano distante ia
minutos da ponta da linho de ônibus. � . � ..

Informações na r.cdoção deste jornal.

Compra"se
-

TERRENO, plana,. com 20 :'mlHros de frénte, livre de enchente, no

perímetro urbnno. para

.

construção de uma casa particular, ou

CASA, 'de preferericia
.

Bungolow, de recente cOltstruçõ!I.
Ofertas detólhádos G Ca.ixa Postal 4."

v s e
... -

,�:-.�::: �·-7- .;
!k;E.8

Y!(I
Um . carrinha para ereençe, usá do, porÉm em muito. bom estado.

-

luá 15' de 'Novemhro 117. J.� ;;.«i� ..

_
_

•

_ __

�

BANCO DO BRASIL S.t\.
Direçõo Geral - Rio de Janeiro

FAZ TODAS AS OPERAÇÕES BANCA RIAS NO PAIZ E COM O EXTERIOR

TAXAS PARA AS CONTAS DE DEPO'SITOS:

1 DEPO'SITOS A.' VISTA (retiradas livres)

1
1

DEPO'SITOS LIMITADOS

DEPO'SITO SEM LIMITE

I CEPO'SITOS A PRA?"-O FIXO

DEPO'SITOS POPULARES (Limitede Cr$ 10.000,00)
DEPO'SITOS LIMITADOS (Limite dt! Cr$ 50.000,001

(Limite de Cr$ 100.000,00)

41/2% .i.a .

4% 0.0.

3% 0.0.

2% 0.0.

Por 6 mêses
Por 12 mêses I·

4% 0.0.

S'};, 0.0.

DEPO'SITO DE AVISO PRE'VIO

Retiradas mediante prévia aviso:

De 30 dias
De 60 dias
De 90 dias

31/2% 11.0.

4% 0.0.

4141/2% 0.0.
,',

------�---------------�------------------------------

- porquê não é oleoso,
nem exige dieta. Defenda.
pois, a siúde de seu filho, livrando-.o das lom
brio-as com Licor de Cacau XaVIer. Pode-

b ,

L'rasamente eficaz contra os vermes, 0_ ICOl"

de Cacau Xavier é, entretanto, absolutamente
inofensivo ao delicado organismo infantil.
Porisso, é o lombrigueiro de confiança das
mães brasileiras, há muitas gerações. ,Dê
ao seu filho,

sem.. .demora,
o

�
�

Licor de CacauXavier. flQ�JA�. p,4l(/() stattl

1Je!!.,�1J{,,#
,

,flJtP"

Emprês-a Int�rme�!aria de M. L. Araujo
(AlA.:ltIZ EM FLORIANO'POLíS)

TlTULQ8 D)"..cLMU.TO'RIOf - lIfATURAU"7:A4;OD
Encarrega.-se :le qua�qne:r aMúnt� jitnto ás i�

1JBrti�ões públicas de Bluinenau. Florianópf1lis. Rio de

Já.neiro, São PaUlo e Pórto Alégre - A!8i8tenciA témit.
ESCRITO'RIO PARA O VALE DO ITÁJAI"
Rua 15 de Novembro nO 415 _ 2° andar - sala 1
(Altas d'HA C apitaI} ) _'._ B LU M E NA\.

Drs.
NICOJ.,A15 SEVERINO DE OLIVEIRA

G

ALTÀMIRO i;. DUS

:'<dvogadOit
Estlritório� JI. TraJiuto- 14 �,2C! andar
Rétidencias: Uua Alvaro. Carvalho,,66 e 53

." ,�< - ...

FL O·R I.ASO··P () L I S

• VENDE-SE uma Barbearia. completa

fintalo na atima ponto.
Rua Amazonas. Trator ·com 'A�tur

Jon�ing. Fone 1305.

--==tf
VENDE-SE uma casa Ól! madeira tipo
bungolow. Informar com Artur Jan

:
ning, Rua Amoxonas - Fone· .1305. �

"
'MmZA '"N'RARIA f•. K.'�UZ'�Rua São Paulo - Fone 116&

Dr�
;,""" .. ,.

Ayres
Bonçalves
J _

ADVOGADO

Rua 15 de Novembro nO UI

2° andar - Sala 1

Família de responsabilidade dege;Ji.
aluga,r um piano em bom estado.

Dirigir ofertas, por obséquio, ii
Companhia
Cx. Postal

225.

Hermer fnd. e Com.
169.

-.
Rua São

PQ"i(
---- --- ---- ----- ____.

Ulmef Laffront

I CORRETOl

Ita MM __ •• 1

--.-'--

PRECISA-SE
Preciso-se de uma moça com co

" nhecimento geral de serviço de escri
.i

tório para trabalhar no redação des-
te jornal. .�

---'-J

:'l·
Dr. Camara'

Oepoções - Doença.s ti.. Senharo,

ESPECIALISTA

"

Clinico em geral - Tratamento PI!,\
las Oondas Ultra-Curtas

Consultorio: - Travessa .4, .de feve
reiro - Predio Peiter

Operações nos Hospitai§
( ....

r
r_�.__
IJk Herbert Geó;�

ADVOGADO
'.<' i

Escritório
Rua 15 de Novembro 1043

Blumenau - Sta. C;atarin<l

--_ -_._

INDUSTRIA DE FE'CLUAS - COM

PANHtA lORÉNZ
BLUMENAU

Acham-se á disposição dos. senha
fes acionistas, no· escritório desta So
ciedade, 4 Rua São Paulo, s. n " Itou
pava Sêca, 05 documentos a que se

refe o C!Ttigo 99, letra a, b e t, do

Decreto-lei n. 2 _ 627, de 2q de se·

tembro de 1940.

Blumenau, 3 de F.evereiro de 1941.

�
(Ass.) FRITZ lORENZ

Diretor-Presidente
jI,"_' _';;''/-:'''''''''''k''''',,.,'''-. \'

IFaça
I
1

seu·
��;i

anuncIo
NESTA FOLHA

._--, 'l
"' .� J

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Iate]

aspar
• Senhores ,acionistas:-

RELATORla DA DIRETORIA

Em cumprimento aos dispositivos legais, vimos cpesentcr vcs para

o� devidos fins de exame, dlscussão é deliberação, o balanço geral, contas

de lucros e perdas e o parecer do conselho fiscal, referente ao, exercício

de 1946. Pelo "balanco geral' e con tas de lucros e pedes, podeis fixar a

orientação dos nossos -'�eg'ódos; que se m�nifestaram satisfatórios.

Permanecemos em nossa séde secial ao vosso inteiro dispor para

quaisquer informações mais detalhadas, que solicitardes a espeito dos nossos

atos administrati�os.

Gaspar, 23 ele janeiro de 1947.

\

,J
r

JOSE' BEDUSCHI � Diretor Presidente

DR; GLAUCO BEDUSCHI - Diretor' Gerente.

BAL.ANÇO GERAL ENCERRADO A 31 DE DEZEMBRO DE 1946

A l� V 0:

bó'$'l:
Máquinas .

Acessarias Diversos •••••••••••••••• "

Moveis -e tensHios

Disponivel
Coixo •• .... -� ••• � ...... '" .......

<

.... o •

Realizovel a curto e longo prazo

Acionistas c/Capital •••••••••••••••

Bco. Inco CiC�brançá : .

Bcn. Poplilat C/Cobrança ..

Clarct Bedusch] C/Cobrança ••••••••

Dúplicafas Q Receber •.•••••••••••

Conta de Compensação
:al:ção do Diretoria '" .. o; '" " .

P A S S I V 0:-

Nõo, 'exigível • • ..

�aprff; �' ..
Exigivel a curto e longo prazo
:ontos de Movimento ••..•••••••..•

Dulll'ficoJas Descontadas •••••.•.• , ..

I..mortizações • • .... 4

�
...

:undo de Reserva _Lega) ..••••.•••••

�'i{o de Reserva Especial •....••••

+. 'p /Conta� �uv.ídosos •.•••••••

D,v,dendo a DistribUIr
,

'

:ontas de Compensaçao
h.ções Caucionadas I

••••• ,00 .

275,702,90
24.338,20
2.959,00 303.000;10

1.072,20
TOO.OOO,OO
3.068,50

101.292,60
4.443,60
11.480,00
105.494,90

23.858,90
2.418,10
58.566,00
2.235,40
2,235,40
2.603,20'";{442.4I1\;6lf

. _'>r"

r .

786.476,90

500.000,00
94.586,90
11.480,90
29.058,60
16.867,80
16.673,20
16.673,20
61.136,30 246.476,90

T' :*1:'

EMONSTRAÇÃO da CONTA (Je LUCROS E PERDAS do EXERCICIO de 1946

R E' D [ T 0:

roduto Manufaturódo 729.511,00

endos Diversos ,

.

roduto Manufatura em Estoque �... 58.566,00
5.479,30

Prima ..... D" 10"".

ias de Algídão 60/1 ,8.262,60 -

825.677,80

f' BIT 0:

cidente do Trabalro

omissões de Cobrimçás ..

omissões de Vendas ••••••••••

-

••••

de Força e luz ..

de Fabricação ..

de Viagens • �. '" ••••••••

Gerais " II -6 ., • � _-

de Alvejamento ••••••••••••
'

retes e Carretos .lO
�

'I I""

ratificações Oeprarios ••••
,

•••••••••

mposto de Consumo •• , •••••••••••
'

mpostos Totáis a'

. A. P. f. , , ••:

stalações de Teare,s '.' .

Descontos � .

Telegramas •• � .

\\(:'05 c Perdas _ ;••••

!! Conc(lrfoS 'Prédios •••••••

Itros e

crtcs e

.€poroS

EPoros e Concertos " .. � " ""

olarias .............•.•..•.•••.•••

aterias de Expediente � .

elos e Estampilnas .: .•.••••.•• '. i.,.,
eguros C/Fogo

\

••·11 ':''' lO *6.::,
Juguerel; ., •.. , '.',' .

MORTIZAÇÕES:-
espe"OS de Organização'1/ porta, ',"

ces�.órios Diversos .... " -lO ..... _

• ., .. ,. 0-.:''' �.,.

� Mecânica

undo

unda

undo

de Reserva b!ga! ...... ;••••
de Reserva Especial ••• o 0'0 o.

P /Conta$' Duvidosas •••••••• ,,:.

23.858,90

1�500,80
1.052,60

26.199,40
3,161,70

401.927,80
7.048,50
5.403,70
4.715.10
24.919,20
1.060,00

39.973,30
'1.881,80
4.011,20
3:892,20

25.675.90
2.487,40

827,00

5,994,40
'.2.064,00
110.351,30
3:793,90
10. .468,50
2.830,50
2.733,00 793:973;30

20.548,70

ii! 'SE E�

--�"";"--"---__"'---------";'--�__ ,,_...,_ C;._ -----'
------. __� •. � __:.. --- _

A JNA\Ç
110s ESP�RTE_-J_j.

. !. '!

,_.0 T A iS &: I
). _ O I

..

I
- A liga Blumef10uense de Des- rá realizar no proximo dia 18 do cor.

i

portos fará realizar no proximo domin- rente, o seu já tradicional baú; cnr

go, ,9 do corrente, o seu tradicional navolesco nos amplos salões da S. D.
"torneia encerramento", ao mesmo M. Carlos Gomes.

DR. JORGE JASPER

Cirurgião· Dentista.
Odontopediatria

Dentaduras Anatómicas

-0 efitft.tavi1JJ,
Jti�fdde
llJ cbmt _ di�p(J$1a !

"AR� PÔR o seu organismo em ordem,
tonific1-10 e fazer os seus órgãos internos
voltarem à normalidade, use Gravidina
depois do pano. A ação de Gravidina nessa

época é decisiva: em pouco tempo rcstau

cará suas fôrças, livrando seus órgãos dos

males que comumente os afetam. :\Iém
disso, aumentando as secreções da< glân
las mamárias, êsse excelente medicamento
favorece a produção de leite em abun
dancia e de boa qualidade. Cravidina deve,
pois, ser usada no período d.i gestação
para nutri-la e nutrir o seu jiliJo- e depois
do parto - para restaurar SU:lS fôrças, de
fender sua saúde e garantir um bom alei
mmento. Use-a antes e depois do parto.

A's 20. e 40. feiras atende ii

das 19,30 às 22,30

filiados 'i
.

Renaux,
N um jogo deveres ncidcn tCHln, (I,

Vasco da Gama empatou com o Pc-'
I

noite

I
tempo devendo comparecer os

Palmeiras, Olimpico, Carlos

Guarani e São Lourenço. E' prova-
narol, sem abertl'ra de contagem novel que este ultimo brinde com a sua ,

Torneio Atlantico que ,," realiza prc-I
sClltemente �m Mnntevidio. Na prc-

--' Estão bem adiantadas as nega-
liminar o Palmeiras foi derrotodo pc-

. . " ." d f lo-Rivel' P:ote pelo contoncm de � Q 1. icioções para a reentre o om050 � �

tcrinadar leléc:o nd' direção tecnica do !
G

.

E
.

OI'
. 'I' - Os catarinen�e ainda não cxtrec-remm sportrvo ImplCO. _

Tom no campeonato brasileiro de bo- i
Ia ao cesto, que óra se efetua em Be
lo Horizonte. Somente dia 9 enfr�lI-

I
1 _

Rua 15 de Novembro, 760

A V I S O

ausencia.

O curso primário da "SAGRADA

FAMILlA" se. reabrirá a 10 de feve-

reiro, os secundários (Ginásio e onti

'go Fundornentcl) , o de admissõo e o

Jardim de Infância a lo. de março.

- Dentro de alguns dias "A NA

çÃO" publicará os, estatutos do Pal
farão os paraenses.meiras E. C. Chamamos a atenção

dos aficionados pclrneirerrses ppr e5'-/ �

ta noticia que muito lhes interesso.
- A ::.. D Vasto Verde realiznrá

I
sobado proximo 110 Salôo Koistcn, um

- O Gremio Esportivo Olímpico fo-',
animac'o baile carnQv�lcsco, estão
desde já convidados Seus socios c ex-

1 mas famílias.

iI PACHEQU1NHO, o novo media
esquerdo do Palmeil'os E, C., 00 Que
nos informaram com absoluto segurnn-

'

Fios em Estoque ;.......... 21. 702,70
Despesas de Organização' ••••••••••• 5.239,80
Instalação da Tinturaria ••••••••••••

Matéria Prima'
o ••

Dficina Mecânica ,'

Produtos, Manufaturados em Estoques>.',
Reconstrução Casa Operaria ••••••••

Reserva Sul A. Capitalização

A NAÇÃO
Seu. Jornalo

EnterlDeira
Precise-se com ,prática, Hospita lar. O'timo ordenado.'

pessoalmente ou por cortei ao dr , Mayer, Hospital de Tinlbó
SANTA CATARINA.

Apresentor7
Timbó

--- ----- ---"_

Estcdo de SGjJ ta Catarina' ./

... �DEPARTAMENTO DE EDUCA\;ÃO
-��"�"�
'Êscola"NorDlal 'Pedro II

�,.,-
- '

�! l ,"'t�/.
-,

.:...t. r'

'I
Decreto N." 3.781 f'"

1

O Interventor Federal no Estadodo 'de Santa Catarina, no uso das suas

atribLlÍções,
DECRETA:

Artigo 10."" E' denominado Pedro" a, Escola Normál da cidade de
Blumenau. llIí9" 'II- "'. ti!

Artigo 20." - E' extensiva essa denominação aos cursos seriadas,
termos do artigo 38, do Decreto.lei n. 257, de 21 de outubro de 1946,nos

saber: Ginósio Pedro II e Grupo Escolar Pedro II.

Artigo 30; - Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio do Govêrno, em Floria nópofis, 27 de janeíro de 1947.

(ass.) UDO DUKE

GUSTAVO NEVES

;;.-

indústrias Gerais Cássio Medeiros SIA
Conv,Qcoçõo paro Assembléia Geral Ordinária

Convocamos os senhores acionis tas desta Sochidacié p!IFa' comparece
rem à, Assembléia. Geral Orlinária, a realizar-se no dia 27 de fevereiro de
1947, às 14 horas, no Escritório da Sociedade, ii Alameda Ria Branco s/n,
para deliberarem sólne a seguinte

ORDEM DO DIA
10. -< Exame, discussão e aprOvação do Balanço Geral, confa de Lu

cros & 'Perdas e demais documentos; correspondentes ao ano praximo fin-
do; if <i'i!i�

.

.20. Eleiçõo do Çonse,ho Fiscal; Jl�
.

80, ...... Assuntos de interêsse social.

Blumenau,· 27 de janeiro de 1947.
CA'SSIO MEDEIROS
Diretor- Presidenl'e

DiVidendo a Distrib�ir 61. 136,30 11 J. 155,90

i. 825.677,80,

�� �-ri�: M� � ...>r�1 rr----
'.

---:',
.

..--r'

Gtlspor, 31 de dezembro de 1946.

JOSE' BEDUSCHI - Diretor Presidente,
DR. GLAUêO BEDUSCHI Diretor Gerenté - ,Contador

PARECER DO COHSELHO FISCAL
, I

da Industria Texti! IOs infra" assinada, membros do Conselho Fisl:aJ
Gaspar, S. A., tendo examinado minuciósamenté o bólanço, contas' de 111-
cros e perdas, iivros dé contabilidade, registros e demais documentos do exer

cicio encerrado �m 31 de dezembro de 1946, el1con,traram tild!t na mais per'
feita ordem,' pelo que 'os ap,fovam eo� recomendam a : aprovaçãQ 'do Asem
bléia Geral Ordinario, (I ser �onvocadQ para. este: fim.

Gas�or, {23: de Janeiro de 1947.
(Ass ) AFONSO. HOSTINS

LUlZ FRANZOI

CARLOS ;I!ARBOSA-fOHTES � -w" I" •

enelos que GravidinCII
A"uf estilo os, bens e ao seu filho:"'Il

ionar€'! à ra.
,

propore . plicarões tõo
ld tes e com .,.

, .. Evito os OCI en
ravidez i •

•

'"

"' comuns durante o g
o seu organiSmOenientemente.

2" Preparo conv
f' cil e rópldo;

para um porto a

t os suaS fôrças
. 'damen e

3 .. Resta�ra rapl
to' . .

depOIS do par,
bem constltuldol.

filhos fortes,
4 .. Asseguro .

s .

e bem nutrido I
_ I 'te em abun-

roduçao de 0\

fi .. favor.ece d: boa qualidade.
dânclo e

C X..viar S. s:
L' ela CI"CU

l boralório Icor

Produto da Q
_ �_ .<>'

.,

_ �.J>",."J�-:'-�.Y'�-"".:"'."""-."
••

ça, foi uma das maiores figur"s no

! prelio que o seu clube disputou do-

mingo ultimo em Joinville . E' um
t
valor novo e que muit-o promete.

oooOOOoqi/
BATATAIS RECLAMA OS SEUS

DIREITOS

A Oitava junto do Tribunal R€'jio!1al
. • . _ , in "i'O 26 cabendo o recurso pa-� � de o reclamante c mQCnlsaçoo çe.l.j proxl 10 .... I

•

I
do Trabalho esteve reunida ontem 00- \

T'b I"
.

I d T abalho�
. .

'csTCibi'i(hde ndouiridc nos 10 ancs rc o fi una "8910no o r .

1
.

ro discutir o caso do jcgadar "Bata- I
'

I
.,., ..

' .,. . r;l,:DOOoo·).". . . ..• . 'I_I:a�"i, ,antigo defensor c'o Fluminense." consecutivos de trabalho e mais o 'o-I
r que foi dispensado do seu antigo cll1-: deniscçôo cie violação, pbr porte dO! 3 A 1 e O A O 'I.,,,\. '...

'li ! AN IVERSARIOS

I be por rescisão de contrato. Preten- • recbmorle. O' caso seró re,olvitlo ,to. 1, Aniversaria·se hoje o meninar ,'vionrevideo R) - Na setima ro-,
, '.' ,. .

PI
I Jeóo Orfando, filhinho do sr. João--_ --- _- ---' --- --

i dedo do torneiO Atletlco do Rlver 0-
•I I .' d d i

Heíden, residente no bairro da Gurcia.-.

te em Buenos Aires, fOI errata o o

Pre'dl·O-Rua 1�.\ de Not1embro Palmeiras de S. Paulo pela contagem'
•

'

... _.'1 \i.
r

- Faz anos hOje a srta. IS:I Man.
d,� 3 a l, e no 20. jogo do noite en-

ke, residente em Massaronduba.
,prOCl1ra prédio em ponto cel1-_ t,,; Vasco e Penoral, ouve um ,empate I _ Transcorre hoje a data n!ltalida

de O a O. Este jogo foi entre·meio : do sr. Harry W,olff, proprieta rio da
I {;ç,m acidentes. ..,

....,"\.
I
sclão de barbeiro á rua J5 de No�
vembro 377.

Importante organ;soçõo extranscira
traI da rua 15, paro alugar sob contrato.

Ofértas para esta redação sob r.!:mero 333,

VIAJANTES

IPESEFE - Esleve nesta dcl!lde (I sr. Dr.
Fernando Melro, proveto (Hhogado no

forum óe R ia do Sul.

I
I - Esteve em haflsilo nesfu cldm1e,
i cnm c1cstillo 11 Toinville, (I sr. Ô;Wf
t TovGre�, represent(!nte comerdo' elH

Lajes.

P E L O S SALÕES

() oristoclOfa Teatro Carlos GomE�,
abrirá seus salões para os festejGs Cllr<

novalescos, 110 dia 15 do corrente pW4
porcionclldo um grandioso baile ii f(HI'

,Iosia e no dia 18, uma ve'peral p(lm

I a eptiazda. f' de se esepror que

mais uma vez a nossa alta, fada com-

pareça ós finas reuniões do clube da

rua 15 de novembro.

N� Cognac de Alcatrão Xavier

estão combinados, de uma ma

neira muito feliz, poderosos elemen

tos calcificadores e arejadores d03

pulmões, bem como excelentes ex

pectorantes e calmantes da tosse,

Porisso, êsse extraordinário- medica

mento constitue o meio mais efica;·

de combate às gripes, resfriados

tosses e rouquidão. Use o Cogna(

de Alcatrão Xavier para livra'.·s<

dêsses males, Em qualquer tcmpe

Aàá Eõa

GRUNNER TRANSFOI(MOU·Sr::

EM MARTIR

Jerusalem, S' (UPl - }lu intlicio§
'di,: que o extremista Day Grunncl' es-

- no frio ou no calor - O Cognac: de

Alcatrão Xavier é sempre um bom

AQui ESTÃO DOIS PONTOS lr1lJlTO IMPORrA�rES
,,\". PARA A Pl:FEZA DE SUA SAUDE:

'\ � :'\_ 1.° _ MolhA-se como um j>inlo, mas.,.

';' -� '.) -. -..'" tome Cognac do Alcatrão Xavier -

�" �,' Depois de uma chuva} de �� b�nh()

h �- _"' ou de unl golpe de BT. um �D.llce ,dêste
��\ >_ '\.:.... remédio o res.guardará das gl"tpe,!h pneu-

." C__�� nl0nis�. e-tc. T..:-nh:l-o s,,�mrn� elU ca�,a,

.2.o .. 'O legitinl0 Ccgnac cle Akotrtio �Q....k'r sü ê
vendido em fermác:oG e rlrt�g�ticts --- Os 11��ne; i.;:t:i!1

resultado!:: d�t� medic�unt:'ntD s,t.ü d.':\'idtl� nO' ille;Jt�·;,)
e ios demais elt:n.1tntos medií!i:wig t!ue !'Ó o Cogn;_,e
de Alcatrão Xaviel" cont.ém. C\.lmj),fC !�om,ente o leg,i.ti-

- "<;I ,- ycJJdida al'eaa8,�m ranuci.lu3 e drollaria;;.

tá sendo. transformado em mortÍl' pe<reméàio. Compre hoje mesmo um
• . .

d I t
- X

.

r
,0" Judeus, mesmo antes de ser exc·vidro àe Cognac e a ca rao aVle. I. , ...

1
cuta(:o. No muro aos Tamentaçoes, de-

: ;:cenas de idosos "hossidim" estão h04
I
. je chorando e 'lendo passagens das
I.

J

I escntt:ras sagrauos, constando que

i essas manifestações religiosas são em

I intensão da irgunista condenado á

I m()rt�. � _

I
Casa

_ �h�ct�,�madll�
'I Rua 15 de Novembro, 596

.

I Telefone iOlO

B L IJ M t N A IJ ':;.
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tO$, 50$ e 500$. Enquanto
Min.stro 'aa Fazenda, a

� . .

País a. 'I>t!cretos

'J crer na desinteresse britanico, neste i derá fugir o este ospécto do' qeustóo,: rodem s�r tronspostos e os nações, re

'I momento de tnesão (lnglo-russo i que fazer da Alemanha" paro' 'que es- "nreselltadas no comissão 'd(/, energia

C'lpyriqht do Serviço Froncês de A idéia" entretanto, marchou, Foi I te país possa ser reintegrado, sem pe- "tomica poderão conseguir iii' unanimi:
ft'mbNldo �m Washington onde o pró- r:go na vida europeia? Conhece-se a dede sobre o eficiente sistema, in,ter-

prio picsidente da Comissão dos Ne- tese francesa, que é apoiada pela nacional de controle do energia

MerllUl:lOda no, sofrimentQs, -dum gócios Estrangeiras do Comara dos meiorie dos países vítimas da "gres-, mico",

a!i�s gu� rI> de privcções excessivas, Representantes - Sal Bloom é a sividade alemã: um Reiçh dividida em' - Conselho

d d ri' d d A dit I di
•

s' t
'

mos ei a te- consideração'
espe eç .. :_l epos paixões, cujo egiti- seu a voga a,' cre I a e e ser rca- .versos perse au an� .

idd' ,. -,

E J I' I ti' t d d F '5" dos povos que quase sucumbl'rom e nais durante o primeira 0110, a Con' - "

mI o e "..,t,�s atrai ymenClOS, a "zu- Izave a prOle o es e que a rcn- - '- _

rop Se im;õe absecante aos espirita, ço Se encarregue dele, e dê o primei- procuram garantir-se contra a capeei-
I

das ho",r��; 'que, assumem a responsa rl' passo, Isso demonstro qve, apc- dade dum Quarto Reic", Elo, triun-
'

-:-

dds h�m���" qlle ,assumem a rcopon'" 'sar 005 incompreensões, 'as nações
s�biidadç desta angustiosa época, europeias conservam à ,'Ffa,nça� uma

Uma
_ E\!r'-,� onde os povos, vítf;nas' de atra"ão e fidelidade que as desgraças

ta'dos 11' "1isérias físicas. Se esforçam comuns só tem feito aumentar.

por �o�hQr ainda um Tl.mdo, mais, jus- Poderia o, França consagrar· Se Q es-

to, ta tarefa gigantesca a' que parece in·
,

.'Quol, �r �
. a savação desta" Europa �icada pelos laços sentimentais dos

sofredora, qUe possa conduzi-Ia' o' bom países da Europa, sem é certeza de

J)ort<l? possuir os elementos paliticos indis-

Não I � muito, Churchill lançO'li o penso,veis 00 sucesso de tal empreen-

"

Finalmente neste
.. , ,� ,'"

:meis de Excet'lão
, � ., etc.

Vimos, qucsi . que diariamente,
destas caluno.s, condenàndo o pro

cedimel1'to do Banco do Brasil e

da Coletaria Federal que se ne

gam, a fazer o recolhimento das

cedulos de 10$, estampa 160,;
de 50$, estampas, 150, e 160, e

500$, estampa, 100, � 120.,

QuanJ) julgovamos elucidado, o

caso .cem as instruçõ,e! baixadas.
pelo, sr, ,Ministrb da Fa�enda

que nos .ricram às l]Iãos .. por de

ferência do sr. José, Freire, de'

Aguiar, d. d., gerente da filiol da

Banco do, lIrasil, neste cidade, nos

surge" hoje, 0; sr. Alfredô, lIuechele,
de-

opin ião, escla rece o' assunto.

O artigo 125, do citado decre

to, diz, textualmente, o, seguinte:

"Os coletores não têm cempetên
cio paro trecar notes dilaceradas

nem substituir as que se ocha'rem
em ,recolhimento, 'devem recebê
Ias Em pagamento de impostos
quando devidamente concertadas

e completos! nas condições permi
tidas em lei".

Aí está, pois, I) ort.': do 'decre-
to, As instruções, 110 entonto;
não sça menos claras.

Quem, finalmente, está com ti

razão? O sr, lIuechele, 011 o sr,

'Águiar?
O sr, Alfredo Buechele nas ga

rante q!'e, quando' se trota de pu-

ereto no sua

.....---- --,-.

AUMENTA A _I'P.OCUU, DE PRO·

DUTOS AGRICQLAS

AMERICANOS

A MODERNA

Washington, 5' (U!') O "Depor-
tomento da Agricúlturh informa' q�e
continua, enorme a procura' de produ
tos agricolas. Isso é conseque..l1cia do

rerdedeiro record alcanç�do, pela re

ceita necionel com, \O IÍlto 'niv!)1 de,

dos de oportcmentos em Highgate Hill, norte, s.: produção e emprcllos,

eman a

Per A I·EX HRUTIG AUBERT

li1fonraSõa

icléia d� II"''' federação europeia, A

ullidade rc';tico e econômica, d� Ec

rapo ,é 5�'" dúvidt;l, uma solU<]da de

paz. I' , Churchilr é. por excelên
-cio, 11"" "'�J'I'CIP ouerreiro. Seu ,pI�no
- prei' '":;I')do além disso por seu in- Oferecerá o presente situoçõo me- �om reter Q História � Seró Mm" en-

dimenta decisivo para o futuro de civi

lização? Não é necessório remontar

muito longe pata responder,
1'1 pláno de um

'

... federação euroepia
não ti francês? menta' que os estadistas nio pr'eci-

feliz disr"'�o- e,m Fuçtan -onde ele, re� lhores perspectivas? A resposta de- tretanto, que ,leiam, pelo me!,os os I

comen�oll " coligação· do ,�ul\do co- v,e, agora como em 1930, ser procura- J' jornais, Compreenderã� então que,

pit_alisf<!, o�tra, ,os ,S01tiets
,

seu da do li:1do alemão, E' a solução -do antes de impor a um país a, tarda de

pl�no de umo" EuroPa federalizada,' p.ohlema ,alemão, que comanda, uma' solv(I< a Europa será nec:es$cHia, garan

lembra ,,,�·jgQtoriamente 11m plano, de ,ve: mais, a soluçiío do problema eu· ti,·lhe, para começar, os meias, de suo

!U�ml" �qeditou-se" numa . nQva ,rapou, Á Conferen,cia que se reuni- própria salvaguarda - as garantias de

Santa
,

}. ',ança" Muitos, ,�ecusa,am .ró proximamente em Moscou n!io

p.:_s�pr�e=._ _I
rf'

PARA

E C ?' E M A S,
IN F LAMACO'ES,
COCEIRAS,

R I E I R A S,
ETC.

nos

com o,
-_

e maIS

confusão
o que se desinteressa pelos proble
,mos da povo, que, nestes dias de

angústia, não pode, absolutamente,

perder tempo, andando, improfi
cuamente, do "guichet" do Ilanco

gamenta, as tem, sem

contrariedade. "fouti'O '(ciso, .' po
�émi se' julgá ,jnêompefente.':
: 'Sabemos' qué o. sr , José' Freire

,

d�, Aguiar, juta,' 'de -pés juntOs,
",ue O' Banco, está isento dê culpa.

"
A - nO$$�'" fino.lidade - e' isto já

frizamos mais' de- lima vez - 'é

, 'e,sclorúer, 1'1 ,-povo,' nõõ
-

importa
que firamos os melindres" de A'
nem de- B, ' Só lião IfOS" dei ro:ãoj

co da Coletoria, como se fosse o

culpado da incompreensão do ,lei,
ou' do excesso de leis, ou .oindc,
da incoerência que, no ccsc, pa
rece existir.

Impressões
·

norte-a
Quinta-feiro, 6

� -_--�� --_.�-

Importante t'elatorio de
TrQlD�n-' ao ,:Congresso,
sobre .a missão 'atneri_.

c�na j:unt.o ás nações
u�_�a5'

.

',durante 1946

I rece o que se pode chcmnr um clube
, -" .

' " I

con�!ião da cidade, boni- ,iliternacional, I!m,
-

!ugal' poro se,

prédio de 9 . a��ar.e.s, , habituados -

- ,

wàshin��on;' � (UPl 'O;' apoio selhe. demol!str!,u, uma
"

"" - . " .. ,,' ,

sjn�ero 'dos : E,tà�OS ' Unidos' ás naç_ões
-,

crescente, de ' melhorar

IÍnida� ,�essaalta Ao 'r�iat�rj� de' 200', que doutra maneira

paginas enviádo ,pelo' pre;idente 'Tru- Se perigosos e de influenciar as' poli
man 60 Co'ng'resso; �oj,�� �. :r";,iss5� do' tica,s, das noções, em

D�I�gaç?a _ .Ndrt�' , ��;�icpn!l : i�ntQ os vos elevado, baseados

'noções unidas durante a -gno de, 1945'. ' corta" ,

qs P,Óntos i:1n,�S, da 'ppli�ico do; EE: L '':_'' Fidei Comisso

UU .:' ,para�:c��: 'as :n�ções 'ilnida$, acen .unidos darão todo

UM RAIO MATOU 5 PEESÇ>AS
E FERIU OUTRÂS

São' José do

por violento

sobre o cidade e

imediações, No fazendo Santa Augus
t", umas trinta pessoas esta.vam re

"s"nda o terço, quando um ra;o atingiu
o' grllPc matando cinco senhoras e fe

( Dentro os Q7;es .. que ',:
,

particulares; fixou ng alguns
cenario al'tistico locat,' figuro incon- � ses residencia nesta cidade. aonde

, '
,

testovelmente O nome 'de Elldoxio %Q de, real
-

prestigio não só no

Kruscinsky" o popular
suo inséparavel gaitano Estado

90.107

76.723 ...

e clubes

Forçado

,

votos para que o' "virtuose"
tinha de bôco conf�ne Q

Dentro de breves di!'Js
"A NAÇÃO" já noticiou

,-jorllol' 'olJjetivando'
cllltllrnl

interesSI1!l1
agrícola, pastoril e industrial dês.
te Município ,e do. VaI!.

'

" t;!óo nos move, outro prOpÓsito
senão o de' propugnar peJa en-

gtondecimento 'maior desta ::mna

riquíssima e prestar um' auxílio
�

P!!ro !IS :onas norte ,e sul do Es todo,
condições ordénado, despexas e

firma F. G. Busch Jr, 5cssãQ'
quem tenha condu�ãa, propr;lI.

com urgencia,
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