
ao Rio o sr,

LJstldo com

t,a ,mais cie
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Holpo russo contra a politica anglo � amoEicana na Alomanha
crença de que, pára'
numismo no Brasif; o

rar a mfstica do sr ,

Deu: ontem o coro�el Juracy' MogÍllhães
o grito de alerta. contra esse erro dos'

'Formulado pela .. llIglater�a ener8ico prote

tico, claro está que ao 'lire aspiram é

dar' poderes a um totalitario. igual '0

Luiz Carlos Prestes e se ii eixarem.:fí-·
cor em casa ossistin.do· de pala!,que ao

atitude sil·VÁeti·ca duelo entre os dóis pretendente�.
trono do Brasil.

á

-------------------------------,--� ----------------.

r
Londres, 8 (Reuters) -- O centro' ees tentavam desfêrir

de interesse na ·"aBtalha das Grandes' nha nas veseprns da

Potencies.", deslocou-se �gorQ poro o
I
Moscou: lo. - Lanço r

) ccnselhe de centrole aljada em Berlim 1 nos objetivos visados pelo
onde Os representantes oifciais brita-

__ . .�,--""'-'o "'___,.__----,-------_,.-

nicos fiezfam entrega de energko
protesto contra (i

.

atitude soviética, S'Oaordenando a publicação dos recentes

ataques do marechal Sokolov (j poli-

britanica e norte- alemãs; 30. - lamentar divergencias
entre a Grã-Bretanha e França sobre Os resiJlta'dos do pleito que oc'obá
a politko a ser cdcrede : com relocão de ferir-se, mostram quão pólida "

a'

o seu apoio' ás reil;y;ndicoções a Alema!lha..
I
estrela 'do sr , Getulio Vargas... Lon':·
ge de' ter ganho terreno, ele só o. fez.'

.
,

perder, ocossa.da em toda, .pcrte por

q lj rv
pujantes maiorias ae�oc�áticos, que

:
.,

.V em alguns Estados so. lhes faltaram

• '.

.

chefes. Observam-se alguns aspectos
.

d
. I da paisagem' politica nacional. Na

es 'p_ 3,n ca o f Bahia, r srs. MangabeircÍ e Juracy
,Magalhaes concertaram. em plano al
I

.

• ,to, a fusão das .meios de defeso, da

a g r e S S O r e S-· democracia. Compreenderam que' o
,

. ..'., interess� dessa consistia nos dois che-
. .

- fes se unirem para ° manejo, em co-

OS NACIONALISSTAS CHINE-,
RíO, 8 (Meridional) -';'

.'.

foi esponcedo e .omarrodo par seus rCI.1 .. me socorro, mencionado nli nota Mondo único das eleições. Qu� belcÍ
-no Rio desde ante", o sr, Soares .'l'�" agressores. Indogado si era exato do governo brasileiro". .liçãa a sua. !lOS ',paqUstas ra(�itico�
IIG, ex-segundo secreto rio ·da éw,j,�i-

f

que Luis Serôo ·tinho· pcrricipcdo do I . : enfezados e consumidos, por ódios

xcde do Brasil na. Russia e figuro.ollfin· incidente, respondeu; "Serôe. é fun-I
� __

.

- ---- ----

..
pessoais, da� duas falanges democré-

...".. ,." ;,' cipal do incídente de Moscou, Ollt�m, danaria de nosso chancelaria mas não

li A EXPORTAÇÃO BRASILEfRA
rices! No mais sincero e nobre opos�

Nankim, 8 lU!'),
opczor de ín�,iste�teme�te .p�oc!lr��o pe�l�nce. aos quadro" dilponÍaticos do DE' MADEIRAS

l'olodo civico, ambos' o�. chefes,' que
Noticias senti- pela reportagem, _P�na no� fo, I!JC�I�·I MlIllsterlO dos Relações 6xtedou�s

..
' '.

. combateram o Estado Novo, formaram
oficiais indicam que, as forças nacio-, se do . No manha de heje porem :1'1- Serêe entretonto nõo participou do in- [ Ri/f, 8 (McridonarJ __ De ncôrdo

um blóco democrético ,para impedlr-lbe
listas estão 'procurando esmogor 0$ na foi ouvido pelo "Diorio dó Noite", cid t eh I I d

. a .r.essu.reição original, na pesson do

I
I en e. egoll ao oca (I ocor- I com . 'dados u.ficiaj" o Ilrasir expor-princiapis contingentes comunistas, em dizendo inicclmente: "Sobre o j"ci- '. ex-ditador, ou I) plagio, 110

-

pessoa dóalguns' momentos deopis e [un- tau em 1944, 2297.489 toneladas de
açãa !la sul da provlnclo de $hontung,

I
dente de Moscou G noto d:) fomente com. o' primeiro secretario

. comunista Luiz Carlos Prestes. Oer-
,

d' iprrho . e' 46 .,38'4 de outros mcdeircs; .

emquanta os vermelhos esaplhom os ti a o coso por terminado. Coniv'l
. rotaram longe as pretensões de ambos.I I Buarque de Macedo, ajudou-me a li. cmquonto no ano seguinte o exopr-

forças para· evitar a botolho· decisivo. I muito pouco tempo com os russos. .

vror-se dos amorr_a$, Scrôo e Moce-. lacão 10i de 258.428· íonelodcs .

do foram "dojs funcionllrio5�' que de-
.

87",324 .resepctivemente ,

.

tica norte-americana e b�itonic(l i no

Alemanh? pera imprenso teuto.
'

Esse vigorosa gesta da,Grõ - Bretanha

neutralizando '0 gplpe que os sovieti-
9io anglo-norte americana no Alemo-

ZES TENTAM ESMAGAlt

OS. COMUNISTAS

Em., Minos, os srs , Wenceslau .·Broz,
. e Mello' .Vianna e Carlos Luz ,desfralda-

RIO, 8 (Meridional) - O 'ra�' o bandeiro. da união sagrado cim-:

Judeus entrados na l tal i a
Unia

A U. D. N. pAULISTA

Sllverics '0. njuder, ele subiu a
I .'
queira.

voclo em primeira época e mois os 01·1'conçadas
.

em' d'scilpinas cujos' exames
. "Ofá, Getulio amigo

prestar; em segundo época, desde. que mi}esl,' este outeira é' melhor de 'subir

em cada cadeira obtenha nota mini-I que de descer"; Boixou o alt.íplan<j
ma 4_ Paragrafo 20. _ Os exames [mineiro, o sr.Getulio Vargas,. COn1 tre

de que trata o arti'go lo. serão rea-
I mendas

.

'de '. cáso.' 'Iondrina, clhendé,
com.. 'e�idente 'saudosismo, poro o pe-; gado o GenQvo �ntem a noite prece-
da.ço de píjo êue representa a ração I den�es . de. :.elav,v para cr�zarem o

diaria. do. produto por pessoa. 1.I·Emto'lo .ltOllaI10.. 05 refugiados que

-.-- --_ --- --
_ I se haviam terminantemente recusaáa (i

MEMBROS DA COMISSÃO DE P I f estão sendo vertendo ao serviço ativa do exercito,,,",
PROMOÇÃO DO EXERCITO I

regressar o a es 'ma

o Coronel de Infantaria Adalberto

transoprtados com f{)rte escolta até a Pomiprio Rocha Moreira, que deixou o

I
são para representar o partido na i gani'ca do en.sino secundaria, todos os

Rio, 8 (Meridional I - O, President'e i comando do Corpo de Bombeiros da pó:;se do governador mineiro, sr. Mil-I estudontes inhabilitadas em primeira
dÓ' Republica assinou decretos nomeon fronteira' itolo-austrioca. Capital. ton Campos. ,épeco, bem como os que nela se ins-
do :membros t'emopr�rios do comissão I

.

í creveram. Paragrafo lo. - consi-
de :promoções do exercito, o general

_ 1fI/fIIII-1 oerar-se-á aprovado' em segunda épo-
Zeno�io do Costa, Estevõo'So�sa Li-

P ·G·.IN ALEMA1ca
o aluno que alcançar a 'media glo-

ma, lígard Am�ral, Francisco BOrges:. '

� boi 5, opu:a�o .

cor� o, notas de exo-

FQit�s, Zeno Estilllc: I eol e 'otavio mes das disciplinas' em que foi apra-

sat:h_'Q_M_II_z_za. i
i

REVERTEU A' ATIVA DO

EXERCITO

Rio, 8 IMeridonaO - O Presiden
te da .Republica assinou decreto, re-

RIO, 8 tMeridonall - o' Presiden
ta da Republica a.sinau· a segulnre lei

decretado' pelo . Congresso Nacion�l;
,.5. Paulo, 8 (MeridonarJ - A (0- Artigo JI). - poderão inscrever-se

Paul<l, está organisando uma cOII"1;S- nos exame, de segunda época do r.e
missão executiva da UDN de São gime Que trato o artigo 91 da lei or-

PO'SSE DE MILTOt� CAMPOS

em contrario.

<ft"'i'
'

r .

ao ditador, e a outro

o.fuscar a possibilidade de vitoriá. do
,

pr!! levantar' diante
�r.' Ballos" dividindo os

.

votos trabo.
imagem da 'propriolhistas', Na desempenhe dessa tore-.

qu,-m" b 't" 5 N '1 't b l<n d f o regime.' ,ideal para'co ri onlco r ea.. ra 0- protetora ·contra Q r,fecção 'o pi-. a dúplice, veio v sr. Getulio Vargas
!bando na manufatura do Poludrino, cada dos mósqui�os tronsmissore5 a, Sãó Poulo, Seu candidato púbÍice livre's, conseios dos

1
a 'nova e poderosa droga para o �essa enfermidade, responsq;véf put está derrotado. E seu candidato

GetuHo

CUDi.pre·.DOf" pai., declaral" quç, com a Dota de ontem, combate á maláric_ A Pllludrina é miihares de mortes anua!ménte· creta, igualmente.
.

. particulormente notável pela sua ação Cumpre não fazer desapontar a '

vis�mos apenas a alguo. indivíduos que hí dias passad.Os,
�

.'. .

. �.-I co.mo �eu emulo, � que erlt ollt:m �u

'Vinham pro'Voeando pe.soalm�Dte os m;ml1ros da aluai
Os partidos malOrita,:ios não t.�a ..ão:::d:,:' :",�::,:.:trd=�
com os restosdosquoclente� ele torai!' nQ Bros.l. .En:ordar �etu"o �ar���(,,:

. I ' .

.

poro que ele de pancada ·em· Prestes, ';
RIO, 8 (Meridional) - Um

�atut�-I
fói f�it� _

antes da lromulgoc;ãO da
I
das lei: conforme preceitua ainda a não

. . .... , ....

no revelo que Os majoritarios naa ·fl- conshtul!;aO, .que llgQra assegura. re- constituição no seu artigo 101, e· a

.

.

carão com os re'ltos dos quocientes

I
presentação proporaíonal aos partidos chQmad� "lei Agamenon" fere a cons-

SeU anUnC IIIO' nesta O' I-a' r' 'llIo
.

�:::(�::\e�:r re��C"A:SD�:::��S I:::�:: po�iticOS: nacionais. O 5, r: F.. é 0\ tituição Doí estarem os partidos pre-

, " ' a caso 00 S. T. F.. bcseodos no m'l unlco poder competente para reco� judicados esperançosos do completo
constjtucionolitl�le da lei eleitoral que I' n!leCet e julgar Cl constitucionalidadE> exito de seus recursos,

---__ '-----

Em a oóssa ediça" de ontem sobre a página alemã
,

.

"
.
o:

.. GOVERNADOR ELEITO . DA
:, :�ARAIBÁ FAltA' UM GOVERNO que
·'
..�;�i.�OCRATJCQ E �Of'UlAR.· ,.. ,

.. 7�,":: _�" .' .' I
t? s de cert,}§ (:xprelsõel

Rio, �8 .
.lMetidonall - O sr, os,or-'· .

d� .'rrigu�i�'o,. �o�er?ador el�ito do' muitos ,,� nossos .Ieitote,.
P';ia!��;' �pl�' UDN. ouvido �o�amente:'

.

Hã!l n s dirigimos a�solutameDte áta au ..

p�lD _reportagem, � repeti.a- qUe lará' \lnI .' .....

' ,

go�erna emi�el1temente: democratico 'e ,t(fl'ldadei constltu.das, ao exmo. sr. dr.'Oscar
. � • • ... .' -

•

f
.

p���!or,. de pleno acôrdo co� o UDW �[,eítã'{) jote!'i"{) ,"uiz de direito da Comarca a
Pe(�!lPflldQ "sobre Q formoçao de sftu: ,

. ',' " .

_,._..
'

se.c�tci�i(ldo, respondeu: "Quanto lf:quem ·t.::?Y.Uosteito 28 meJ"'or�s ret�reOClas neste
,í5';·'�!Íi�ei. tqmbl!:n d;! ..

ocôrdo com ti :,Iornai. n�m ao exUlO sr Irapuan Xavie� Leal I
GrientCiçao do mell partido . Meuse.' .. •. ,. J

cret,,;iádo sero portonto politico. Oes- d. cP. (:ornte. rio 31" B. Cf' nettl á sua ofic.alida ..
�

ii. de (} inicio sou portidorio da politico' d
.

b tá......
.. .. ..

1. �oçionDI défendiáü por Otavio M(ii1!la-'1 e, os quais sa emas c,:"n r rios a DllSSa IniCIa. ..

bllii'D! Ião incompreeildida e expfomdu tiV3, mas são dignos da DOSS� admiração .pelo
cam seiltido n�qotivi$tQIS. Ique tê'm feiro em prDI da oaciDmtalização dêste

·,OS.·_"L!oNOS D'i: REVISÃO DO,Vale � 21em ao' exmo sr dr JoséRibeiro de Car.-
-mA I ADO ANGi.O-SOVifTlCO r ' .

• .p. OI

,

,.

'. valbo, d. d. promotorpublico, � quem, em breve
>:ondres, 8 {�PJ - �e m:ô�'dô cor,i'reremos de recorrer· nem 311 exmo. sr. dr .. Paulo
Oe'· Exc:hange· Telegroph'·, . Bevm cste-!'" .

. , .' .,

v�� �ell�temel\le I!m. (an.tato· dire!olde �..

alta Ferraz, d.�. De!ega.Jo Re�lonal de
,,�'" S�a�tI', quando dlS,cutlU os .pl�nos PDIIC,a • nem ao sr Germano Beduscbl P.refeit·uti.: rer�gO ·do . trotada· ongfa-sovletICD. I '.. .... •• ...' _

.

,

.

A: �eferi.d(l llgen-eia �cre�centá �ue. til-Id� l\!UD1CIP10. e nem a,Ol patrIotas ItltellgenteJ
gumas fontes 40 Wh.tehaJl indIcam I

.

It '

.. .

t."
"-

-

que'faJ int�rcambio possivelmente.'seró e cu os e Sldcer08, que, e IZmelJte, es,tao 905
o prelUdio d, propostas concretos'en tendendo.

pretendíamo, pubUcar, �mpl"egamOlit irreverentemeo·.

que foram mal interpretadalS por

representa tivo_

candidato. Pa" :tureza que
!
gOIl o sr. : Posqu'arfni, duro D preço' de' ��oy(I.s . do

uma aliança pouco �omoda e justifi�� t�los, paro
vel com um ex-ditador, para semear, destinos do PC!ís.
CI liberdade do voto e 411 opiniiío
suo terra,

I Em S/ia Paulo, a sr.

Ba rros desu fiou (I peder

!i(iucho. Deliberou ir às urnas

pedir-,Ihe o consentimento, e

'rias: uma que tinha o

ãquela revisão'..

INCENDIO NA �SCOlA
DE 'SELAS 'ARTES

, :Rio,: II ·.fMeridônot); :_' Irrompeu um

(ncendio nli Estola de Beas Artes, mos'

�� cau�r donos � presteza dos bom- diretoria.
!leitos, que. dominaram 05 chamas. O

j"�ê�dia . inidou-se. num ormorlo per-
------��.

"(,_:, ';_
, .-

fecenle o Jscola Nacional de Agricul-

ttura,
.

110 labora�o�io de
_

Quimica Ap!i. I aça,l;ada, Os, rpeJlllzos SQO de pequeM.

�onta,.· "
I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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-ASSiNAtURAS:
Anilai ..•.
Semestre .•

Trimestre ..
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c-s
c.s
c-s
Cr$

;!edaçãil e Oficinas: Rua S. Paulo, 269
.relefooe: (provisoriamente l, Hotel

Würges, 1365
Caixa Postcl, 38

REPRESENTANTES:

No Rio; - Serviç-os de Imprenso Ltde ,

Proçtl Getulio Vargas, Edilicio Odeon
Sala 302

Em S. Paulo: Serviços de Imprensa
Ltdc ,

RU{i 7 de Abril, 241
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Informações Utei.

HORARIO DE ouuus

Auto Viação Cctcrinense

Blumenau ti Curitiba - 3 IUHas

Bluemn'lII fl Joínville - 13 horas

lllumenall � Hcrianopolis - 13 horas
Bluemnau ti Itajaí - 13,30 noras

BllImenQu 11 JtII"aauol - t-3 horas

Emprezc Auto Viação Brusquense
Slumenall Q Brusaue - 9,30 e 13 horas

, TELEFONES MUITO CHAMADOS:

Associação Comercial e Industrial, J430
Á!I,tomoveis:
1300 -- J200 -- iIi] -- liDO __ 1333
C"·.os de Moi<ls:

1051, -- 1400 -- J 170 -- 1245
Coletorio Estadual -- 1216
Coletoria Fedeml -- 1382

Companhia Telefonka - 1321
Delegada Regional de Policia;

Gabinete do Delegado - '1016-A
Exepdiente -- 1016

Delegacia Imposto de Renda -- 1104
Emprezll força e Luz -- 1327-A

Estrada de Ferro S. Catarina __ 1011
Hospítol MunicipoI -- 1208

Hospital Santa Cat�rino __ 1133
Hospital Sallta lzabel -- 1 J9ó

l. A. P. C, -- J271
I. A:-P. I. - 1256

Mercodo Municipal -- 1120
Ministerio do Trapolho - 1143
Prefeitura Municipal -- 1163
Posto da Maioria -- 1466

Telegrafo Nacional -- 1363

'NC'NDI05,
__� ,

I
:::::: � ':,:

.

:

I

90,ÓO
50,00
30,00
00,50

A NAÇÃO,

"Polonor"-90 litros com porta de viclraça de pouco -liSO, em perfeito estado. Vende-re por preço de oco-

Trator com: COMPA��HIA HEMMEiI.-!t<lOUSTRIA E COMERCIO - R,�1l Siío Paulo 255 � Ti)!�fon" 'BgS.
, I

��==="�.'l

Esclareço aos .lnteressades que .se
rêiG tnmbem. or9_anizadas as demais
SFRIES GINASIAIS (20.,- 30. e 40.),
UII'O, vez se verifiquem Matriculas le-

,

. I' 9dS, (jnc,iusive olunos do anligo, cull
,

so, fundamj:!ntall. _',<

1�.iI1i!ii:_Wllíllli!i\í-ili-i!i-pj.l�jj:tMIilIiI_E-i!i*milj_ii!_iII!I!!IlE••_iiiiiiiiiililiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiliiiiiíiiiiliiiiiiiii.... _ E�clQrec;o ainda que funcionará o

SEGUNDA SÉl�IE, DO CURSO NOR-

MAL, se verificado o número legal
de metricule ,( pederêo ser matricula
dos nesta série os alunos que 'tenham
o certificado dp quinto' (50. ) ano

I
!linasiol - regime antigo - e 05_ que

, [J,0,5súmn, certificado de" conclusôo do
. curso fundamimtal dos Instituto5 de

'1,'��1Ii!cQCãO) .

\ :�\' As -in,�ai!iõef pgta ii!, exome:' de'

I ,��mis5,g:o ,QJ)- :lIr50 GINASIAL e :(l0!
N.ORMAL, _ ,se�fiO �1J.!:errtl,dQ$, 'I!RI _pito

I

I
I
!

l
�

--_-,-----

Prédio-Rua
•

elegan.tes!+
-.

";: f/�'-} ! .
.

."

Lembrése que !Js' iiÍDd�lill liliiii

atraente�' pa.Q "feJlio, _�lÍm,"nt8

dos pelo

da· ..

Casa das Modas

Blumenau: Ltda.
RUA 15 DE NOVEMBRO, 376'

_-_, BLUMENAU--
J
-,

E mprêsa Interme��aria de M. L. Araujo

CONVIDA-SE OS >SOCIOS 00' OLlMP1CO E S. D. ,M. CARLOS; GO�

E EXMAS. fAMILIAS., DUAS EXCELENTES ORQUESTRAS ABRI,�
MESAS A RESERVAR A

';...tf
A DIRETORIA --';,�,

....

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
ESTADO DE SANtA CATARINA:

. Bleola Normal Pedro II
Blumeoau

'

COlllpanhia Je:.r$en.' Ag"i.
, ,." cuhlira, lodultl'ia e :Comercio, ',to-
Novembro .foupavaCI*"tral-Blumenau s-t
" AVISO AOS ACIONISTAS

15 de-

Vende-se

DER

(!l4AI.'úIZ EM: FLORIANO'P.OLIS)

]'11�UL05 DECLARATO-RIOs - N'ATURALIZAÇ(Jj$I,
Encarrega-se -Ie quaisquer assúnt� junto ás re�

.

t)àrtiçõe� públicas de BIuim!nau, 'Florianópoljs, Rio, d.

Jall,eiro" São Paulo e Port� Alégre - A�l!itêneiil té6d�
ESCRI'l'O'RlO PARA O VALE DO' I'I'AJAI"
Rua 15 de Novembro nO 415 - tll andar - sala 1

(A,liÓe «1'" A C apítal-' ) �n. L liM :E N À_ �

I
".1 '.Comunico ,ao�, in�e�es5ados que se

'1)
G_ho aberta a tnS�rlçao-- perc os EXA-

- �1ES DE ADMISSAO ao primeiro, ano
! d'J CURSO GINASIAL e ao primeiroI

I ano do CURSO NORMAL.
l

EDITAL

(?oI de fevereiro pr6ximo. Os exames

siêo ,

-

terão inicio> no dic 12 de fOivereiro..
poro o curso GINASiAl.. ª, no dia -H,
pc;rCi a NORMAL.
; A metriculc em todos as séries da
Escola Normal Pedro II

_ (ginasial e

normal) seró encerrcde
-

no dia '25 de

fevereiro.
As aulas dos cursos ginasial e o'or

mal serão iniciadas no dia 10. de
.

I
.,. -j

..
:

março e as do Grupo Escolar Modêlo·
Pedro II no dia 10. de fevereiro.
Os candidatos das de�ois 5éri�s

acima referidas devem, desde já,: .en
tender-se com a direção desta' EscCila,
Normal, que prestlmí as Il;Iformaçiías.
precisos.
.Expediente da Escclo Normdl
II; - Diariamente, dcs 9 Ói 11 ��.
e. dos 14 ás J7 hs .•

.

Bluffienàu, 23 deja�eiro de 1947;

RODÇllFO . GERLACH,

!,nspetar Escolar, ené!irr�gildo-. d,�

djr�çiio

minut.os do ponto do _linhQ de ônibus. '

�"
InfQrmações nll r"dll�iil) de!ite jornal,

-'--

Importonte organisoçiio ext[lmgeira .prccuru prédio em pcnto-, ce,n,
trcl dil rue 15, para nluqor sob contra to.

-

(lfértns para I'sta redação sob numero 333.

Acharrl-se 'à disposição dos senhores acionistas' ,desta Sociedade,
séde em ltoupnvu Central, o. documentes ti' que se refere o: art ,

Decreta-Lei n. 2627, de 26 ,de �etémbro ,de 1940.
Blumenau, 30 de, jüneiru 'de 1947,

GUILHERME JENSÍ!N Diretor Comerdaí

_Jesus"

-x-

Vende-� 11m terreno medindo" 126 ,margas, contendo 85 mClrgos de
( h- J ,,' ,Agricultura,

. ompan Ia, ensen mIrra e Comêrdo
Itoupava Central,BI . menau (te)moto' virgem, principolmenta

frutiferas, eh; .•

Umo casa de material,

mtldeiras de lei,·' grtlnde pasto, rQ5;Q, "Narel:'

f� EDITAi.. DE CONVOCAÇÃOgalpõeõs, etc., 119, perimetro IIrbanp distante, 10

---- I�olegjo
)oinville � �anta Catarina

A V i s o

Dr .11erberí Georg I
I

o curso primário da "SAGRADA Ulmer laffront
-ADVOGADO FAMILlA" se reebriré a 10 de feve- CORRETOR

1 reiro, os secund<'lios í Ginésio e anti
�

Escritório

Rua 15' de Novembro 1043 90 Fundornentnl l. o de admissão e o

Jardim de Infância o lo. de março.Blumencu - Sta. Catarina ANUNCIEM NESTE DIARIO

E T

No Cognac de Alcatrão Xavier
,

estão combinados, de uma ma

neira .muito feliz. .poderosos elernen

tos calcificadores e arejadores d03,_
pulmões. bem como excelentes EX

pectorantes e 'calmantes da tosse,

Porisso, êsse extraordirrár ic medica

mento constitue o meio mais eficaz

_

de combate às gripes, resfr.iados,
tosses e rouquidão. 'Use o Cognac
de Alcatrão Xavier para livrar-se
dêsses males.. Em qualquer tempo
- no frio ou no calar _ O Cognac de

Alcatrão Xavier é sempre um bom

remédio. Compre hoje mesmo, um

vidro de Cogn-ac de alcatrão Xavier,

-

AQUf ESTÃO DOIS PONTOS MUITO IMPORTANTES
','

'-
,._ PARA A PEfEZA DE SUA SAÚDE:

'-. "JS " 1,(> - Molhe-." como um pinto, ma•..•

"\. "\, lome Cognac de Alcatrão Xavier -

� ... ��,' .... 'Depoi:s de uma chuva, de um banho
I

_

...

", ou de um golpe de ar7 um cidice dêste
,___\ � remédio o re!guartlarol das gl'ipes, pneu�

c_�iC::).) monias, etc. Tellha-o sempre enl casa.

2.0 _ O legitimo CognQc dê Alcalrilo Xavier .56 é
vendido enl fatmúcios e drogaria'!; - Os bené!i(,:o5
res.ultadml d�te medicamento 530 dc:víJ.oe ao akat.oo
e IiOS demiüs elt:meutos medicinais que só o Cogn&oC'
de Alciítrr.o Xavier contém. Compre 5ülnente o legíti ..
oi&õI =- Y�aJidQ' apenaJ �Ol flillmúdaa &' ,jtO�ariiUh

E
UiIl terre"!} sito à lUCI São PI!ü:Q n. 147, desta cidade, medindo 52 m de largura por 800 ln de ,fundos,
Há nele, uma casa de enchomel e outro de madeira sôbre fundamento de pedra e cinda um _rancho.
Bom posta, atravessado por ribeí rõo.

_

A metade do terreno é de matae está livre do perigo 'de enchentp.,
Informações, no' local, com Ro berto Kottmonn, ou em lndoial" com Oito Baumeier,

:BLUMENAU Caixa postal, 14...

FAZENDAS E ARM'ARINHOS POR· ATAC i.DO
A MAIOR OHGANIZA.ÇÃO BSPECIEUZADA NO ES'fADO.

Pelo presente, ficam, convidados' Os senharés acionistas a comp:liecer $I:
AS5embl�i<i Ordinc;ia, que se reólizar6. no dia 8 de morço de 1947" ás 9 Ii�·_
la$� no escritor!o - desta Sociedade, em Itouj)ava
ri:umau, obedecendo 'II seguinte ordem do dia:

al, - Aprovação du- Bojança Geral; -Demonstraçf.o da Cantil Lucro!! li '

Perdas; 'Relatório da Óirêtoria. e Parecer clo Conselho Fiscal. ,,'

�: = !::�!:$d;e �:::���:e F�:;:i. T--�,��;C'i'.�-', �,�,-.-:7:;;;.:}i:i'
.

.

-

--.-_.� --

Blllmenou, � 30 de Janeiro de -1941. -,
---

.
-GUILHERME JENSEN Direi'or Comerciai

FABRU::A DE CAMISA.
A MAIS PERFEITA CONFECÇÃO NO RAMO

FA8RICA DE TECIDOS CARLOS RENAUX S .. AG
U:-HOO IIISTIIJUlOOIt �fSTI lSTAOO tnt�)'

Esse grande educanllúrio; man tem cur50 secundário - compléto, I:om

dois (idos: - Ginasial e CQlegial. (Classico e cientifico).

Industriat eComércial Saling�.�Assembléia Ge rei Ordin'ária
-

::'1'[':
,'.

,São convidados 05 senhores Qcio nistas paro. Q assembléia, geral ordii\\Í� :'"

ria',' 'qU!"l deverá reolizar"se no séde sbdlll á ruo São Paulo nr. -286, '.(lés ...
ta

-

cidade, pelos 14 horas do dio 12 de março do corrente

ESCOLA TECNICA DE COMERCIO (Reconhecido)-,
EXTERNATO

E'paca, de matriculo paro todos os cursos: de 15 a 28 de Fevereiro,
ReRiriicio de aulas em lo. de Mor�o.

Comp.anhia
'-It

Dr. Camara deliberorent sôbre ,a seguinte
-Ordem d o ii i fi

Oepações --Doenças (lA Senhoro5 L) - Leitura, exame, discuss50 e aprovação das contos do exerdtÍo,.di!--'
1946, notadamente - relatório, aa diretoria, halanço gemI, conta dá t��·

ESPECIALISTA, eras e ,perdas. e -_parecer ,da '- conselho fiscal.
'

.

2.) - Efeiçôo do Diretor-Presidente, em- �irtude da Voga por 'morte. -

" '

Clinico em ger!]' �'Tratamento pe- 3.) - Eleição do Diretor-Gerente; em ,Yir.tude da renuncia do a'�lial:.;· �f�ô ,�

los Oondos U1trá�Curtas 4.) -- Eleição do Consdhó Fiscal pa ra 0_ exercício di 1947� . 'le ,

Consultoria: - Travesso 4 de - Feve- .s.)':_ Outros assuntos de interesse sbcigl..

feiro � pfedio Peiter

Operações nos Hospitaii

_.-'_'_

Piano
Família de responsabilidade,,' desiejiJ

alugar um piano em bom estado.

Dirigir ofertas, por obséquio, á

Companhia Hermer - lnd" e Com.
Cl:. Postal 169. - Rua Siío Paulo,

I225. I

Blumenau, S de fevereiro- de 19 47.
05. VICTOR GAERTNER

I �--,----

--- 'T··-�_· -.'-

Diretor- Presidente Interino.

A V j S O
Acham-se o' dispo,siçõo dos se nhotes OCio'lisrasí na

-

escrifOi'io ':d,�fli ' "_,_,

Sociedode, á ruo São Paula nr. 286, desta cidiodei, os documentos, G -que- ,',_. ,l�X;'
se refere () urtigo 99, letras o, b, e c, da decreto-lei r.r. 2,627, dê 26·l'.Ie: J-'"setembro de 1940. � ". _

"

I :
-

!ISS, VICTOR GAERTt!ilt" ,-;-.,

I:lireror-Pr.idente ln_ ferino.

Anunciem - nelté,

DI&ltIO
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'

VENDE·SE urno
,

Barbeorill ' completll
intala no otimà pente,
lua Amazonas . Tratar com" Artur

Janníng. Fone 1305.

DR. JORGE JASI'tR. ; '!:
_._ ,�_jk
�,I

Ctmrg ião-Dentistc J;LL I.>iicorsr:
,

�\ 1= t,:� VEIS DE ACO
� " OdontopediqtriG ','�;, ;;fi ,,'

, .'""�---- --,-- ---- ---- ----

Dellt.::d::ras Anatômic<I$ "I 4
j

fo/s 2J. e 4a. feires' atende � noitij
das 19,30 iis 22,30

RUll i5 de Novembro, 7€:0

VENDE-SE uma casa de m"deira ripo
:'bimgolow. Informar com Artin ]ail
ni;:g, Rija Amazonc15 - fllnl'l 1305'.

,

I
.

.-.c. �-�� ---- --�

I 0'1I L
I
/

I Á D V O ti À TI O
.... l

Rua 15 de Nayernhro aO 41i

folhrj 2° andar - §aia 1

EMPREZA FUNERARIA f. KREUZER

Ayros
Gonçalves

"

Cia.VictorRELATaRia DA DIRETORIA' Rua São Paulo - Fone 1168

Serviç.a flli'lebre do �imp(ef
at6 ii melhor'

A,NAÇldi
D Ii.eu JornalSenhores

.

ecionisrns:-

Em cumprimento aos dispositivos legais, vimos npesenter VOs para

ns devidos fins de e>:ame, discussão e deliberação, O' balanço geral; contas

"."�,u
..

c.'
fOS e perdo.s e.

o
__

parecer do.
conselho fiscal, ,r.eferente. 00. 'ex�rcicio(�,�J46. Pelo balanço geral e contas de lucros e pedes, podeis ftxar li

orie;;toçõo dos nossos, negócios, que se mnnifestornm satisfatórios.

Permanecemos em nossa séde soclcl 00 vosso inteiro
. dispor, para

qucisquer informações mais detalhadas, que solicitardes' !l espeito dos nO�5a5
ates ndmínistrutivos.

- :

I .

tAnunclern ne s aCássio Medeiros SIAIndústrias Gerais
�

:. "
..

I CanvocaCQO paro..' Asse�bl�ia Geral Ordhió�ia
Convocamos .os -senhores acionis tos desta Sociedade para compcrece

rem' fi Assembléia
-

Geral Orlinórici, a realizar-se no dia 27 de fevereiro de
1947, às 14 horas, no Escritório da SOCiedade, à. AI�medQ Rlo Branco' s/n•

I para ii

deliberarem 'sôbré a segU���EM D/DIA� ....... ,,,", ,I.Ie ,
� Exame, discussão e apro{oção do Balanço Geral, conto de Lu-

�

&! Perdas e demais documentos correspondentes 00 ano. proximo fin- . .-
�',""'III", t

20. - Eleiçõo dG Cons�,ho Fiscal; J
'30. - Assuntos de interêsse social.

janeiro de 1947.

CA'SSIO MEDEIROS

----,------_..-........� -<--�'='--,----"'�--",----,

BANCO DO BRASIL S.A.Gaspar, 23 de janeiro de 1941.

. JOSEi BEDUSCH! - Diretor Presidente

DR. Gl.AUCO BEOUSCHI - Diretor Gerente.
Dr ..

Direção Geral - Riô de Janeiro
'.1 Faculdades oe Vi.:;"o, Ali$\'II] c Ri,) ,lc JO;i,;illl}

CirurgiãG..:ch�fe do HuSFª�úl S(!nf�l CÜrarill;:t
Alta cirurqic, Gperoçõú do b(j�jo� c�.J!]m(!go', vios Lilinre1, utt:o,

etc. - Neurocirurgia. 1v1o!éstias de r.��ihorils. Cir(jrgiu-'pfu!,;'-�co"
�.

Cll1lsulto, 110 M:'Ep�1!ii:: 6or" 'Jl) @3 11 e G<lS 15' os 11 t-� •

HlUM!!Nf�[h - "!-lG>pifd SUllhl CI;�m·;it(iB

rAZ TODAS AS OPERAí�ÔES BANCARIAS NO PAIZ E COM O EXTERIORBALANÇO GERAL ENCERRADO A 31 DE· DEZEMBRO DE 1946
cros

dai
A T I V 0:
Estavel :

Móquinas

.. ;
" {i.:jj , TAXAS PARA AS CONTAS DE DEPO'SiTOS:

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

"DHO'SITOS A' VISTA (retiradas Iivrer l

DlPQ'Srros POPULARES (Limite de c.s 10,OOO,OOi
DErO'SITOS LIMITADOS (Limite de c.s 50.000,001
DL'Õ'SI'l"05 LIMITADOS (l-imite de Cr$ iOO,OOO,OOi

.............. 0000 .. 0,..·

�.
; -":.j��

Acessórios Diversos ., .

Moveis e tensilios •.....•...••.•••••

BILimenau, 27 de
'iii2% .... 11.

4% a.a.

3% a.CI.

2% g.CI.

1 .....Diretor- Presidente
1-;'"Disponivel

Ccixo ••

.
'

DEPO'SITO SEM !.IMITE1.072,20.. -, � .- .. '

'.

100.000,00
3.068,50

101 :292,60
4.443,60

J 1 .480,00 ".

105.494,90
11.702,70
5.239,80

,

23.858,90
2.418,10
58.566,00
'2.235,40
2.235,'10
2.603,20

II' nUO'SITOS A PRA?0 nxo ;.�

Por 6 mlhes
I

I, 'Pnr 1? mêses

I
DEPO'SCiO i1E Avl�b l'RE'\'IO

,

I
I
I
i

ReaiizG'VIOI ° curto e longo prazo
A cioliist�s c/Capital, . ..•.•..•. , •.••

Bco . '·1ncc C/Cobrança .; .•...•• _.. _ •

5co. Popular C/CobtallÇo .•.•.•• ,;.'.

Claret Bedusdli CIC�brallClii .. '. .: ....
Dóiplii:otas a Receber

..• � H •••••.
•

• ...i> ......... '" .. '" �._ ..

Fios em Estoql!e .' • .'
• ..' .••••• OI ... � .. ,. .. « .. '" ... '0"

[;"-'05 de. Or9?llização ••••.•.••••

Instalação da Tinturariá ••••••• __ •••

�Ào-téífa Prima_ ,. 11• � .

Oficina Mecânica"
'

".

'

•

.. 4
,. 10 tl

Produtos Manufatul'od.os em Estoques ••

Reconstrução Casa
.. Operaria •••.. '., ,

Reservo Suí A. Capito!izoçiio
'

!I: ele Compensação
-

_�"ç,-,o da Diretoria ..•......•...••

Estado de San ta Cata/ina
4% O.CI.

5% a.Q.OlPÁRTÁMENTO DE ED,UCAÇÃO
,:;.0: _,<I ,,: -# < .;"

, ' )

Escola NorlDal Pedro II
�� i ;

,"._ .....�L..._._ ....

3ii2% tI.CI.

4% a.(I.

4141i2% 4:1.(1.

Oe so
,

Decreto N., s.rst De ISOJ .'

'O lnterventer Federal no E.iadado de Santa Catarina, no uso das sues

atribuições,·
-,,'__--�,

'.}:ti. :DECRETA:
E' . denominada Pedro II II, Escola Normal da cidade de Emprg�;!, Comercial

_

, """-JJ." ti

Grossenbaciler S. A.

Artigo To.442.404,60
Blumenou.

Artigo 20. - E' extensiva' essa denominaçõo allS cursos, seriados,
nos termos do artigo 38, do Decreto- leJ n. -257, de 21.de' Dlltubrl1 de 1946,
a saber: Ginásio Pedro " e Grupo Es colar Pedro II.

Artigo 3a. - Revogam·se as disposições em contrário. ...

Pollido do Govârno, em Flarian6polis, 27 de janeiro de T947. '"
(eiss.) U'DQ DEEKE ",

GUSTAVO NEVES

40.000,00 786.476,90'

f' A S S ! V 0:- '�'. ;

Biumenau
Nõo ex.igiveí HIO· q; .

Capital • • • • �'
.

Exigivel a curto e longo pTa%ll>
Contas de, Movimento : .

Du�fic_(itas Desconhidos • _ ..

Amortizações _. lo 6 'I!I ••••�·.1;

;..

,5DQ,000}JQ "-t,
"94.586,90

11.480,90
29,058,60
16.867,80
16,673,20
16.673,2{}
6i, i36,30 246.476,90

Di,idendo Cl Distribuir
....... _ ••• : •.__-'--_

"

OFERECEMOS:_..:. Artigos cornoVI1 {escos: - CQnfetí� - Sl!rpentlQs e Mas
COMPRAMOS:- Cerq de Clbelha, qucdquer qucmtidqde.

;.:-' -�-."':

___OC:==,_ """"""--- _-

fundo de Rsseml 1.egrd ••••••• _ ••••
'

'

..

:-_,

fundo de Reservo Espaciat
Fundo P iCofltQS Duvidosas EnterDleira

,'r'-�...... " .. '" :,. ..

DR. Z I M M E R M A N N
'('-_.� ._-�:
.....-�.-:- ,

.. 'lO
�

Centos de CompensaçGo
C i R U i:. G Ã O DENTiSTAAç5es CaUd!llladas :�.. , ,.'

RUA 15 de Nor. S�2

1. nstaiacao d·e Raios X
,

�;P

Al1I9uerej;
DHÁO��STRAÇÃO dll CONTA de lUCROS E PER.DAS do EXERCICIO de 1945

_ '., .

MORTIZAÇÕES :.
Despesas de Organizciçãll 1/ palte •••

Máquinas •• .-•• _. _
.

Acessórios j)ivers�5' •• � •••••••••••• _ •

Oficina' Mecânica
'" ...

5'.425,80
13.785i10

SIÇÁO IJOS 5NR:i. MI"DICOS t; DENTlsns

í"�ro M(lRufaturarto _., .... _ •• ,... 729.511.00
r�lito Manufatura BJi1 E5toiill� ••••• 58.566,00
Rendas Diversas ," ';�.. ':5.479,30
rim; df' Algidila 60/1 ••.....•• 8.262,60

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

1.216,90

USCHIí

Fundo tia Reserva, Legal ..... _ • ; .. �
Fundo de Reserva, ESJlecial ••••••••

Fundo P/Contas· DuvidosDs •••••••• ;.
Dividendo ti 'Distribui!' .••••••••••••..•

825.617.80 16.673.20
16.673,20
J6.673,20·
61.136,30

Múh§ria Prima 23.858,90
�\ � DOMINGO ós 4,30 .

.. '!" •• !' .... - ..... �D _

"" ......... � • � !'-

hOJE
Carlo5 Galhardo

�(js . -. Alma ,Fiam

- Cezar ladeiro- Brasilian Rascais - Ortellsia San

e Orquestra de Gaitas em

I "SOB A· LUZ DO MEU IlAIRRO"

O melhor filmo nacional até hoje produzido! Uma pelicllla perfeita em

U toda a, linho! Uma historia conlcnda muitas '''istorias,
I AcolTlp. Fox Jornal e sohrt americano

i�,!: Plaléa 4,00 e 3,00 - Bo[cãa 3,00 e 2,00.
, DOMINGO ós 2 horas

II Dom !'Red", o mok valente "Cow- Boy", no empolgante e vibrante "far��
�
�.

... ""

RES
-- .... .."...-.- •.. 1.'-:'\

.

D f' BIT 0:-

1lI :155,901.500,80
1.052,60

26.199,40
3.161,70

401. 927,80 .

7.048,50
5.403,70
4.715,10

24.919,20.
L060,OO

39.973,30
1. 881,80
4.0Jl,20
3.892,20
25.675,90

.

2.487,40
.

827;00

5_994;40
. 2:064,00
110,351,30.
.

3;793�90
'�'.:__--< �- __ o

10.468,50 ,

2.830,50

Acidente do TrabCilro •••••••••• ; •••

Comissões de CobrclIlças •.•••••••••

Comissões de Vendas > ..

ConslÍmo de Força' e,' tu:& �

Desepsas clt;! Fálu-icaçâo •• _'•••• :.;' ••
vesepsos de Viagens, •.••• � � •• _ ....

Despesas Gerais � •• '. � •••••••••• , ••••

Despesas de Alvejamento ••••••••••
,

••.

fretes e Corretos ••••••••••• .- •••••

Grol ifjca�ões Oeprarios •••••• '," � �'••

1m posto de C{lnsumo' •..••• ' ...... �, .• ,

Impostos Totais
, , ...• ; .. .-

i. À. P. L _..� ,.,.'

lilstalações de Teare� •••••• ; �-�.

J liraS e DeSC?nto5 ; •

Pertes e Telegram'Q5 •••• - � •••
'

�s e Perdas :: .•.••••••• _ ••••• �
j(EparOs e Concerfos Prédios _ ••.•••

Reparos e Concertos _ ....••••• - .. ,-

Solarias .....
'

..... ;,.,._ .. � .... ,.; ......

Meter'ios: de .Expedie)lte •. '.-" .•
,
••••

Selos e Estampilhas ••....••••• : ••••

Seguros C/Fogo '

•.

'

; ú

Nuvo·;", Qllalquf'rvollagL'm' indusive a sua ..•l. 825.677,80
HACiONA!) E ESTiUd'<lGEIKOS•

HI.OT O
000000000

I Gnspat/ 31 dé dez-embro de 19-46. "'-f>�

JOSE' BEDUSCHI - Diretor Presjd�nte
DR. GLAUCO BEDUSCHI Diretor GérelÍte

-:;
... _ ... '""<.''''

--� '"

Co�tador ,
""

Wf;st"
"O PRICIPICIO DA MORTE"

e -trífasicos

t
r. Uma sessóo que fará vibrar e I'otcer todos os espéctadores. ---.....- '

PIGtlÍa 3,00 e 2,00 - RGlcúo 2,00 e 1S0 "�.'A .

�.�
.

:':__"'�J" '.-=-;'1�?"� 1"i.' ",

� �,� _� __ ,, __ ._ � '�_>�.'2"� � �"'�J��"__:�' I MYRUA WY e DON- :M�c���m
: DOMINGO ós S,15 ;;:�":;"-=�.

T',A'Q) fU.�,.J Gil f< / ... r-=:." � ijl O'
....
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Aventuras de uma provinciana que foi para a merropofe. Uma comediCli

POr. Cor,RE SPONDEtKIA ''-'espirituoso, ch:.ia d: .�e.rnl�ra ... vibr�"te .de amor: .• vivida int�nsamente ...
Para difu,ôfJ d:; ,u,it:u r.lci!fJ,J" rJl'a<í!�;yo, fi A;SOC!ACÃu iÀ- ,Sabem o que "to SIQhlllco? - Alegrla,mlllta alegria e uma SClhsfação deli�

" ·Q.UjGt�.I\:�FlC� PAUliSTA h!:;ini1 _yrntúitr,mEntq. ·lílr-{.n�l{j�Õ�; . dGsomenre adquirida!
rUir. PAULO' GCíNÇAI.Vr:S,J;\;'" 'I Jç; S;';;:'.. !m:>, 1(17, 1. ,,�J. 1 AAcomp. CGmpL Noc, - Metro Jornai e soTtrt
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.' RIO :DE ,'JANEIRO .t PI"téa Ilumerada. Cr$, 5,00 li vendo: ,no Clne BII�ell -::- :':�j' E:,:ii, iJ]

Complemenfo Nacional desenho e li cont. da Seria
"O FALCÃO 00 DESERTO"

Àcomp:.
r'�I'_,;:r,:" i--'

MAX'ARECER DO CONSELHO 'FISCAL
-

....

'-"�-_.--..�- rc,;al, 123 - Tddo!1í', 1 i39Caixa
Os infra assinado, membr�s do Cons.elho Fi$eol. da. lndustri� __

Texri!
Gaspar, S. A:, ,tendo .exominado minuciósamente O" &�Ianço, contas de lu-

.

crõs e p�rdasf livros, dll �olltabilidade, registros ,e demais documentos do exer

"(;iCRt' enéei'rádo e";' 31 de de%�mbro d� 1946, ellCOl1trQra� tudo 'no nroi�, per-
.

frifQ ordem, ,pelo. 'qu� 05 aprovam eo-s: rEl;om�ndatlt II .oprovoçiio da' Asem
bléia GerolOrllilJaJio, G ser convocllda par'a. este fim ..

- ','�aspar, ,23 d� Jalleiro de 1947'�
. (Ass ) :Af,ONSO HOS-TlNS.

.-'-'- ..,�- ----.--.-'.. --- -�

.lV.IZ'. FRANZOI
_:_:_ -�--------_:_----_ .. __ .. "'_-
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e.Estamos dentro da lei,
Somos democratas e

constituigQO

E S t � é _..._,;,.._o_se_u_jO_f_'U3_.IUm
o MATUTINO nt·a·r·es
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OS OS li i os
Projeto"Lei, apreseíuadomesá da (3â rna
pelo snr. La1.lro Lopel" á Rict 8 (Meridional) _ Um ves- Ofjtiga' historio ,política. do país, que se,6 intromissão do poder é�e,utiYO

,
purou.

'

Camara do� Deputados· pertino revelo que está sendo ,a,ticu- é o re�lejçâo de todos. os. ,membros da na escolha da direção do cumere , Tro:'

,

'. i:::I ,'. lado no Rio amplo movimento. 'com' Q meso, tomaolr o movimento o. nome de' 'to-se lEol",ente ::de lllno praxe absurdo,

O Congresso Nacional decreto: ou filho brasileiro, desde que recolham quantias correspondentes a 10%, apoio de oprfornentares de varias cor.' renovadlil". Ouvido a proposíto, o 'sr. que âno deve nem pode suhsistir".

At!. I! - As quantias e valores 00 Fundo. de Indenizo,ção quantias (dez) dos' respectivos montantes. rentes, destinodo 11 pr�moYer, (j subs- LinDo Machado declarou: ,"O que es·

recolhidos ao Banco cio Brasil S. À. equivalentes o cinco vezes o respecti- Art. 7) - Não gozom dos hene- tituiçãa de todo ti ,mesa do 'comoro, tá articulandO-SI! é, (I .'formação de

DIARIO

NUMERO 8�:

no lorma dos .dispostos pelo Dec. -Lei vo imposto predial 011 territorial, na fieios acima outorgQdos os alemães e

,"

ii. 4166 de 11 de mcrçe de 1942 pcs-, base do lançamento correspondente' 00 jaopneses

sem o '�Ihtituir o fundo de Indenisu- exercicio de 1946. al - condenados ou que etejom

0;60, (l cujo credito escriturados na-I Art. 6) - Ficam librtados os de- processados ,por crimes contra a se-

quele eslúbelecimento. pDsitos e direitos pertencentes o peso gurànça ou' economia nacional, b) ��j."

ArL 2! - A Agência Especial de I
soas fisicas alemães e japonees, com que se ausentaram ,do país sem QU

Defeso Econômico do Banco do Bra- os requisitos referidos no artigo, onte- torisoção regulamentar para, retorno.

si! S. A, procederá ii vendo imediata rior, que hajam sofrido as deduções Art. 8) _ Os bens pertencentes (l

dos bens dos súditos alemões e [epe- porcentueís fixados pelo Ded·lei n. súditos alemães' e. jc;lponezes 'não titin� ,

neses, pcssccs naturais ou jurídicos, 4166 de' 31 de março de 1942. gidos pelo present� Decreto continuam

domic�Jio,hs no estrangeiro, recolhen'l § Unico - Serão igualmente deso- sujeitos ao ,Dec.-Lei n. 4166 de 111
do o produto líquido 00 Fundo de ln- nerados os creditas, haveres e quotas de março de 1942, e a l�gi5lação pes- I

deniscçõcs. r de coiptal, desde que os titulares re- terior, que regula a responsabilidade:

§ Unico - Excluem-se da dispos- calham ao Fundo de Indenização pelas dan�s' de guerra.
',\

.

Por isso mesmo e porque visem

parlamentares quebrar iJ praxe

OS um"," corrente p�r.tenéenteS- 'o" � varias

da partidos; que' pretende sobrétudo' opor-

turais que tenham

brcsilelro.

Art . � ) - A vendo far�se"ó em

concorrêncio público, bolsa ou leilão

confcrmo o natureza dos bens e se

rá proced.du de avaliação quando não

conjugue ou filho

. - '-.-.

j'

,�.

to deste artigo OS bens de pessoas no-

HA Nação naSociedadeu
��I"''' '. r�

-
•

,,"II!II"-
••_.'

e: �..

ANIVERSARIOS 50 particular, amigo sr , Walter Strauch,
'

.f.f"'llrêm (otação oficial.

§ Unio - As quotas de capital de

socieded» de pessoas ou de resopnsc

bilidode "mito do, serão alienádas pelo'
Agência Esepciol de Defeso Econômi

co,

{'inomica diretor-gerente do fabrico
- Aniversariou-se ontem o joven de Gozes Medicin3is Creme," S. A.

Rudolfo Schmidt, operador do trons- I
missar de P. R. C, -4 Rodío Clube de - Viajou poro,' o capital bonde i-

OllEDA DOS CA·

BELOS [ DEMAIS

saltos contra os' pósiçõe$ fran�esas: <lm

Kso� a 18' milh�s d�. Suéste 'de HI1�oi
durante o mirdrugaila de ontem sen.'

. t '. ,
..

Ih todavia .. ,rechassadqs- completamente
pelos defe�sor�s, se�u�do j�fonllam os

despachos .recebidos" hoje lIesta capi�
foI.

2-0 Cognaá de ÃleatrÀo Xa�i"J" ••
....00 medicameutt) exístente coín I

"Igna�o de Cognsc de- Jldclltrão. JI"T,
4114 'ii 1)>>100 ,Cague leito II bl166 �
...lrlrQ qve tem fórmula medicIná!..'

• - A ef1etc1a do Cl)gliSC de Alcatrár'
. XaYier tei!ilflã, polB; da sua lórwu11l qu.
flIW1. va!J1lIIjI& elementos llI"dfelnd":

.} J'ed_ .r..j.do..... *' lorti"
n.....1M .do. pDlmõu. <e..IUU i. ;'t
...trh .;. WLi�..�d.. ;.';ÚI.

'

lo} U.. ..,.,..01. eal.UicIu>l• .,......

• Idpor....rb.. a. eJll ..'....
"

Blumenou ,
"ronte, a serviços particulares, o snr , E s p o e s

- Fa zunes hoje o menino Rober-
i

Art. ,'\ - Ficam li"es dos onus
to ,filhinho do sr , Boonerges Berre- Potigvara Leal, representDnte

estabeJec' 'os pelo Dec. lei N. 4166 to.
'

ciol nesta praça.

de 11 ,J, março de 1942, as pfoprie-
Àniverscrl-se hoje a sra. Elisa. I

dodes r�"'.ccntes o pessoas físico, ou
beth Wenser, esposa do sr. Francisco RESTABELECIMENTO

I·' I \Vonser.
a emoas � rcopneses, '1J')mj�iriodos e

'd' A '

- Já .<e
res, co: �; no terntorio nacional, ha - dato de hoje assinalo '

-

.

o pos- enfermidade
mais de dez anos e que tenham cên- sogcm do aniversario natalícia do sr ,

jugue C" filho çro,ileíro. Antonio Cardoso do Veiga, operoso

Arl. 51 - Serão liberados dos res- diretor-presidente da Fabrica de Ga.
sr. Olimpio limo Filho,

%es Medicinais Cremer 5 A ,comercial nesta" cidade.
..

!

�omer-l
\

REÁlISA-SE HOJE O TQRNEIÔ E. Olímpico, Guciraní F.' C. e C. 'A.'
Carieis' Renaux (de "Brusque).· 'Mais
uma 'vez: tere'mos 'oportunidad� de re

ver os famosos pelotões que infeg;am o

"moter", proporcionando bdís

lances tecnÍtos )lora, gaurlio de

"

!
1

encontra, ,estabelecido da
I De ecôrde co mo boletim o.ficial, a

que o levou 00 leito � Lig(t· Blumenauen5e de Desportos farcí

realizar hoje á tarde na Estadia da

ENCERRAMENTO

lepresentonte
Alamêdo Rio Bran�o, C1 seu já tra�i. ,sel'S aficionados. Coma manda o lo.

cional '''Torneio Encerramento" de gica, não ho favo;itismo em torneios

194ó" I,,desta natureza, O lempo' é escas.'
A esta comeptição deverão COlilp(l� ,t' 50 e vence geraimente aquele que

recer 05 filiados Palmeiras E. C .•

'

G .I·'mais chance 'tiver.

foi f€vi·1 ·l�, "

trições c�tobelecidos eplo Dec. Leí n.

41úG de 11 de março ée 1942 os imá.
• L NAS,CIMENTOS ., FALECIMENTOSVii'; IIruanos, pertencentes o peSsoas

lisic'h �'.'ll\Ões e japoneses domicilia. I
dos e ,csidentes 110 Brosil ha mais

- Com o nascimento de suo filhi.'
- Ocorreu ontem ás 10,30 horas

,Ie d�z C,IlOS ê Que tenhOln cônjugue
nho ,lvI:! 'ta, OM'ill' rc rrid, acho se

nesta cidade, o infausta passamento da '"

�;. ,�m festus o la, te sr IJr.rQ j.\"�de
sr, tulber�o .Pireç Macbodo, eltcarre- Aumenta de inte�'D'slda' "

f1-�r�
-""� �-

•
::�:;,,:::'.

n·" ••••

, ·1 :::::' ':::::,::' .:::: d.p�: rde e seu!adoD.aUsmo o

Solução amlgavell_ �:�-'�'gentíf srta. A"nemariel�::�o;�to�.d::::'ãto C:::I�:��::en: recurS,o dQ OljDlpjco
Para "1 \1 refllamaco""es I Buer�er, dileta filho do estimado co-

to causou profunda c:on$terna�âo entr�
Nt;I ulfimo sexta-feira 6 noite; co- ,co. Por aCOSlOO do leitura deste re.

t.

I
merClonfe"r G t li

uso' SI' mo de praKe ho.UVe mal·s um
•• I t' , 'd

. .

•. us ovo !lerger e (!K' •

• eu sepu tomento verificou-se
' a reun.ao ,,0 or,lo pe,,) presl ente doquela. côrte,

RIO, � IMeridional I O I d J t 0"1'

m.�,st_ro xo. .esposo, consOIClcu-se ontem nc:.. .onl,em mes.mo á$ 18 horas no' Cemi-
o UII o '$CI pina Desportiva.' ,En- :Hportiva, o sr, Ne$tor Sheefer, lIlem-

<lo Ex.1,� j,lf designou lima m t d d
tre os

.,

f
'

co ISSO!> � CI Q e, o sr. João laercio Zaqui_ rerlo CütolICO, com grande acampa-
casos que seriam lU gados, I) ,de' bro da mesma,,' protestou, enlirgicamen-

pum J;",cp.der o exame preparotorio, "', b(li!corio em J4t091Jé. I
m�ior monto recaíia naquete' jmpor- te, originondo-S:e ocalorada 'discussão',.

em vi,l" ,i!J uma possivel soluçõo Oilli- -, Com. (j sr�o Olga, Coutinho, fi. Ilbomenla. A' suo qesalada, esposa,
tOnfe rpotesso do jogo do lo. turno O sr. Colin exoltou.se,' todos se I

Quve-I d.1 � (iii l·igas redamopões fipre- lho I D
" A

entre os equ;p s
. a -

d I
� < a V'UVG na. Amalia Coutinho, una. lIgclica Ferrari' ,M"cha4il, o:;

e rp,nCIP9IS I) Grernro ,elta toram e o bate-bôca prosseguiu .•

s"nio,loc por via diploffiatico. A co- casou-se oiltem " sr Argern' i'
..o�!:qs condoleilclaS.

Esportivo Olímpico e' do Guoroní 1'., C.,' Finolmente os ailimos se serenaram,

:;�::,,�: cn�:::;lIi!:(l::: �:�Ue:��es,L'��I._- �::aIA'NTfS
. ,,'ro

ll-/ __, _ .::�"r!:sedOe;Ollt�erllciomedooiO .e��II�CoO' de'st�
,·tendo lia oport�njdade I) sr. Colio re·

W M
,. _.. fi :nunci\ldo Q presidencia do, Jo"t�. O

SGlI5ü Il, . ,iru e Alherto ,Raposa. Não
nwulgor processo era enorme," ,<:�ta- Alf de'

'

"" sr. re o omRos convidado li li5.

- Retornou de São Paulo ( aonde .,

I

\lOOOOQOiW
vo em i�go os interesses do Olimpi- sumir Q�'l'ele posto" ftegou.se peremp.·

,levüra interesses. prafíssioilllis, o n05�

iF.aça' s'eu
co "e do PolmeirllSi os clQssicos rivais toriomente, Os trabalho$ foram or..
do futebol citadino Um I" :tomafi'�iIt:ente '

. ,a melava
��

.
Suspensos,. devellda

_. I
., como ainda o/me;a, "o vifQ",'o

'

t- f'
' pro,ssegulI' no ,euniõo de 30. feira pro-

, ao, II Im de ter direito d d· 'xima •

J

I co.
e Isputat

n " U nC I· O d

m o aIVI.•ver,d,e, num�, S..;'r'...
, "-elhAr "U .

J 'L_
�. � _ n, v.,'

m ,.,tICU ar IXIstal!lte importante;

I C
,

e tre�", o ambicionodo tituio d �Ile li pubrico igno!Clvo; foi agora le-

I
NESTA fOLHA

comepao de, 1946 O
e

velad ,
.

. outro, muito .0,. or uma imperdoovel negli-
naturalmente,' e5�ra

'

e d' uqe a questõo li nela a' então secretaria, do Liga
'ejo resolvida desfavoravelmente' Bluml!nouen�e, de �Dsoprt05,' em se.

;ell acerrimo rival de todos tembro 40 Clno pasS(Jda' f, e% Com que
pos, laureando.se d I em

-'

est arte
'

qllestao fos$e ilcgalmente
peõa da LBD. "

'

"arpovado" eplo sr. Seb.astião Cruz,
,Oe fonte fidedigno passemos:' re$U� ao ilÍvez. de, c(lmp �ndq Os .reis .es.

m,damente tiO nlerito de tão infrin.. portjY�sl, ser eprovado epll1 Junto Dis
cado caso. Presentes os 'lnembros ,cíplinar Desportivo. ·.con�ql!entemen-,
da Junto Disciplinar. . DesportiviJ: sob te,' o ;09'0'Olimpic:o x Guarani niÍo
o

. preside�c:� do sr. Leopoldo Col;n, I foi aproYQdo' "ofÍeiofmente", .

o que
fOI dado In'C'O aos trabalhos. Entrou aUmenta em grande· dose os possibi
I!� cena o fpmoso reCllrsa da" G. E. lidodes' do club� do, Dr" Rjbeiro' de

Ollmpico: ,O relator de> processo, sr.
Carvalho' em yenccr tõ� rllmorosa' e

Alfredo Campos, 'boseandó-se na, 'arti. �' só a que sou-

go n. 28 T do Codigo Brasileiro de Fu� deste melindroso. processo.

tebol, optou pela, ':ontagem dos' dois vo!tcuemos llm outros

opntos aa clube do Alomêda, Rio 'Bran. reoprlogens.

iiiÜi.ii"S'Zii das redümo-

çõe�

'\.l"iajllotes
Pn'1 os %onos lIorte e sul do Es todo, precisa-se com ulgensia, Otimas

condiçõ", ordenado, despezas e comissões. Apresentar-se Com referencias á

firma F, G. Busch Jr .. sessão .de ,epresentoções. Da-Se preterencia. o

COlllA CUfA.

Furiosos Assaltosquem tenha ,condução .proprio.

----- ----- ----- ----- -----_-- _ . ...,..._ - -._....._ - '_

8 . (R:) - As tro�ps ,
registro"dos on-

'f!!lídd' 'os' - "frOPO$ Víethamesas,
aopiados por fogo 'de artilharia e mor.�
teiros, téntodó se 'D5senhore�r de 'duas.
aldeias· em miios dos' frollcnes 0(, 1011-

rgo f,o, rodovia" Adong. Ao que $/i! .so�

be, ,todas as, tentotivos ,dos .f�lças in,-'.
dochinesas resultolQm infrutiferas,' sen-

I

do' 0$ ofocantes 'repelidos �ompleta.·
dós indoc;hi�e$�$ 4i mente•.Novos ataques
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