
'contra o
UM

tratado de paz
INGLÊSGENERAL

fói idsntiifc(.!da pelos (!['lorid<ldes
,

x- -

ill- ,"glêsas como M!!fia f'asq!!oline!!i, que
chegO!! recentemente por atrobolhar
110 comité de exedo do cidade'. Uma

LICOR DE CACAU XAVIER
Usado com sucesso
ha mais de meio seculo

lombrigueiro gostoso e eficaz!
Edmundo

)(--'---

o apoio das op.osições ,auti ..fradqulstal
CONTINUA 'A GREVE DOS TIN
TUREIROS CARIOCAS

Rio,' 11 (Meridionoll - Os
prietorios de tinturarias desta capltcl
persistem no seu movimento paredis
to, A maioria do scstabelecimentos

1he I'O
estõ pr��edendo aepno, o entrega de

;r

I
rcupes Ia lavados, recusando-se are·

ecber novas encomendas. Algumas
--" tilltu;arias (furaram a greve, funcio-

nando normalmente. tioje recllxcr-
PE se-ê uma reunião do sindicerc da

classe, para' 110 mesma ser informada

DlanAtesta
lIo.norto

Nos basti.· 'ttldo: Artur Bernardes do PRP ou Car
Ias ·luz, do dissidencia do PSD. Ao
mesmo tempo, O' presidente Dutra te

em torno· da: eléicão da 'mesa da' Co- r� expressado se uagrado pe!a escolha
mora ':de' Deputados. Segund� noti-' do sr. Honorio M�ntejro atuar presl
cill:$e, o PSD, do Rio' G�onde do Sul. 'dente, � Nãoà e,t excluída a 'possibili-
flor' seu turno, o's mineiros reinvin�" dqde de ql.l'e a presidenda recaia no

di�arom a' presidencia
>

da' Cómara para . norte' ,o qUe no caso seria o sr, José

futllra, coligação demoúatica do' 'Es�· 'Augusto.

oumentí dos

�--

ai» '. Miniltrb

a viol'lção
'; R,io,. '1 L, (Meridional)

elos ,Antonio Correio, .Jos�
Fenar':'e' (I. senador Ribeiro

urnas

tomou {!titude contra (I UDt>!.

':pela manhã a sr , Otavio M!l!'!gabeira

Po,liticos
AS ELEGAN TES DE iODO O MUNDO - Ás meias

"Nylon", . nas quais o: elegancia alia-50' iI durabilidade iii estõo s.gindo em

grandes qúemtidodes das -;fabricas bri tã'nicos para satisfazer os milhares de

mulheres 'que por .elas ,llstiveram espe rondo durante os anos do guerm. Aqui
vemos uma operaria. de' uma fabrica britânica trab(!lhondo 110 fase final
do manllf�turo dessas �eias. lSNSl." . tor !l policia 'avisada que "em certos

BING . CROSIIY AP�ENDEU O

----)C

Não terá
pro· u novo gov _l 00

Aumentaram

guerrilheiro, rrlortos, na pequena al

deia de Vilofi, foram cortados e leva-

testemunhe revelou que Maria . se

aproximou de Winton, pelas cosias,
disporondo varias tiros, três dos qu"is
otingiu o coração da vitima.

Trieste, 11 IUnited) - Dez pessoas
foram presas nesta cidade, ontem, du
rante fracas demonstrações pró-italia
nos e de protesto centra a assinatura
do tratado de paz que farà Trieste um

terrítorío livre.

Pala, Italio, II lUnited) - As ou

toridades militares britoniccs decreto
rem o "curfey" por 17 horos nesta ci
dade, em virtude do atentado de on-

tem, no quo! foi vitimado ó gellercf
ir!glês, cssessincdo por uma pntríotc
fonatico durante os demonstrações de
protesto contrn n ossinolum do tra

tado de paz.

Rome, 11 lUnltedl - A m!!lhet que
aboleu, ontem, a tiros o brigadeiro.
inglês Winton, foi identificada como

Maria f'asqualinetli, de 28 anos, que

chegara hll pOII,a para trabalhar lH1

Comissão de Evacuação dos Italionos.
Diz ela que cometeu o crime eoltA

recidn pera entrego de Pala, aos iugo
eslavos nos têrmo$ do Iratado de poz.

republicano espanhol DO ex'Ue

no saliente

(1 solução do ·caso
Foi .

d IahtOlS preços a avagem de roupasI �-

foto- .

- e entregues à Comissão de Precos
. fj$ch�r, mui- r uma 'vez quo a Ministro do Troboih�
colhidas em i lIóa quix receber a comissão dos pro

ilha de I prietarios de linturflrias, para tràtar

do assunto.

I
T t" a c j a 'I dos peru Souphli e Yannouli,

! Ficaram mortos no campo de boto-

Atenas 11 I Unitedl) _ ReRvola.se Ilhe'! 15 ccrmbatentes, incluindo guerri-
--_ - -,

I •

•
que as operações militares no saliente [Ihelros e gendarmes.

! da Tracia aumentaram de intensidade,
- ---------

I. • • A UNIÃO DE TODOS OS

I te�ldo s.,do mortos 36 guerrilheiros e�
.

dOIS choques travados perto de Seuphil, EXPEDICIONARIOS

I na fronteiro turca, As cabeças de 22 Acima de quaisquer competições
politico-plutidàrias

M�drid, 11 (United) - Uma

ver-l
oposição unida clcndestínc contra

,sonalidode ligada aos circulas mlti- Franco, dentro da Espanha. Os [er-
fronquistas . é .de opinião ��e ° ll�VO! nnis espnnhcis nõo public:of(!� cousa A!NDA PERSISTE O MISHR!O
governo repubiicono no exllie, chefio., alguma sobre o governo Llopis e a I

D OCRIME DA CINElANDIA

do pelo socialista Rudolfo lIopis, pro-

I
informação recebida pelos espanhois I Rio, 11 (Meridional) - Continiía !I

vovelmente, não receberê apoio d<l" foi através de emissora estrangeiros. I mistério em tomo do crime da Cine-

,'andia. A polícia esrê diligencion!!!)
--- _�I paro esdare<:er o ossassinio de James

\ Brow� e diariamente lsurgem novos

d
!!

t id d 'suspeitos. As autoridades suspeitam
e ln ..

e n 51 a e agora do individuo chamcdo Ivo, cmi-

Rio, II (ANl - Sob a presidencie
d:) coronel Nelson de MeTG, reuniu-se

A EXPlORAÇÃO

ontem o "grupo convcccdcr". afim de

AMEli.!CANÂ' estudar Q prcpestc apresentado por

AO POlO SUL

Pequener Amer1ca, 1t (UPl - De
H. D. Quin9 - Aparelhos de bans

, porle norfe·americanos continuam se

'�;�'�cit-;'�d��;'�;;;�' ::s;o
..

;i�ni�j�' gela·
da da região do 1'010 Sul, reaJiscmdo

explorações'
.

polares com os metodos

mais modernos. Esses (l('!prelho5 ti

ram 'fotografias. da 'região, as quaes

indicarão aos tecnicos do exepdiçiío

!lyrd todas os condições' existentes !\{l

Peql!eM Âmeric:Q e exito da mesm!!.

O EMBAIXADOR lUZARDO
REGRESSERA' ESTE MEZ

. AO '·BRASIl '�.' .. :., ..

,
•. _ ..... : _. - ":,,, .. ,_, ,

A FABRiCA DE ALUMlNIO DE Rio, n fAMl - Controri!!me!!te t!o

OURO PRETO VOLTARA' que fora anunciado ,não chegou ontem
A FUNCIONAR 00 Rio () emha;,tador do Brasil na Ar-

!leio Horizonte, 11 (Meridionoll - $lentina, ,sr. Batisfa luzardo, S, Ex

Segundo apurou·Ce nesta capital, o da. encontra-se aind!! na Argentino,
Fabrica de Alumínio de Ouro Preto, devendo, ainda mês regressar ao Sra

voltarô o fllncionar dentro de- breves sil, indo p,imeira,mente fazer lima es-

dias. ;, f!!çlÍn de repollso em SilO fazenda.

membros da afual Associação dos ex

Combatentes. . A proposta em apre

ço visa Q união de todos os expedido
os competçiões,

de natureza poli-

g,o intimo da vitima. A companhei-
rn do velho dcnserino, Wanda Brown,

suspeito de ser mandante ou cumpll
ce do crime, ainda hospitalisoda, quen

do sendo submetida a. novo illterrogo
to rio, tentou saltar (! jonelo do nos

'pifaI paro suicide-se, no qUe foi im

pedida.

ENTRE NEREU RAMOS E MELLO

VIANA SURGIRA' O 'PRESIDENTE
DO P. S. D.

Rio, -11 -(Meidionall - Referindo-.e
à anunciada reestruturação do P. S.'
D., diz um m<:J,tufino oficioso que as

preferencias dos
.

processos pes5eóisfos

para o presidencia do partido dividem
Se entre os srs. Nere!! Ramos e Mello
Viana,

'Pretendem pe.rturbar a. hôo marcha

ca.rna.val cariocc, provoca'ndo
! 1 f M�l'Íd!ollan - A proposi- :

..

declorqção do chefe de POIiC�: greves int.empestlva Si
a 11m veseprtino, afirmando 05- setores projetam-se planos para per

turbar (I livre expansão Oe alegria po

pular durante os pestejos carnovoles

cos, . mediante greves intempestivas".
O "Dia rio da Noite" ,ouviu uma, alta

autoridade da Policia Central, que de

darou' que o sindicato dos rodoviarios
é contrario àquele movimento, mas os

motoristas é contrario àquele movimen-

do
ltio,

to da

ontem

o deputado Adernar Rocha

s!ln!o Q to!!siderur;1io das Nações U�í
dos'.', COn! o fim de, evitaf um erro

'que poderili afetar os
.. _naçães unidos

:::::::t::::!O�:::;::�ese��:�:�::;1 NOSSO IDIOMA

O PS' O no PI'a'u', esta' mortosecção ,de imprensa do; !loçÕes unidas \ ", Hollywood, 1 I (U!!ited) �io!lrg_1 .. II II, ,'"
-

.
-

,primitiva de que Crosby fez um cursa intensi:vp de ..

noticias relativo-l fU�uês, poró Q 511a atuação em "A
men,te às açães da comlssaa. Tal Caminho db Rio". E' que mais de

m:odi�ica$õa serà aplicada apenas na I metade' dessa fita tem lugar no copi- afl�rmaGreCla,
' onde os correspondentes de tal brasileiro, ê nu!!,o só cena Crosby

imprens&;. agregados ii. comfssao,

SãO! teri. que enfrentar duas paginas inteí-Iqdmitidos
..

livremenfe, nã� �endo vaU· ros de diologcr em vortuguê�.
dos . pára quando ,. tomlssao penetrar
'na lugoslavio, Aíbanio e Sulgaria. "

Por outro lado informa-se qUe os

IDADE
I
correspondentes estáa .ogoro"conside
rondo 'a remessa de um opero pessoal

da ONUl Trygvc
lie, afim de findar rel,!tivomente 03

'despachos que deverão remeter. A

proposit�. ào caso, os ;ornalisto5' ma-

nifestaram a intencáo ele enviar os
..

.

despachos que . bem entendessem dos

,pó;z"'s bolcor.ico5, apezor do

de serem c'l�sadas suas cre-

----- ----- ---- �

Não haverá gOV:1I'nO �B coligação na Grã Bretanha

junto ii comissão.

,
" '

·criticou severamente
LOI'IDRES, 11 ICnited) - As su-

{ trabalhlJta. SEVef(!ml;nte " gOVE!OO trabalhista pel�
gestões pafo um governo de coligal,-iío,

. I situa,iio em que �e encontro o pois,
afim de tiror a Gron Bretanha do ollm! ! rejeitad!J categatícumente.. O sr.

I dedgrando que nii!) lHlverà governo de
crise de combustível e economicq foi CI!\Irc1Iill, lider d� critico!! CGligosõo.

iChurcbtll o governo

os
aSOBRE ESf.AliELEC lMENTa DE

FRONTEIRAS' E:NTRE A AlllANIA

E A GRECIA
I-WMEAOO NOVO TITULAR DAENTROU, EM ERUFQÃO..
EDUCAÇÃO IiRITANtCO

O VULCÃO ETNA
cor esse problema·�. A segu!!da no�
ta di", respeito:·"� exigencias sobr� ti

região d� Dobrud!,,;' lia zona fronte i-
Roma, 11· .(U!litEtl\ . '-:'.' A, !!gend!!

"Ansa" anunciaI! que a vulcão E�na,
riça com' o '8ulgar;a; pratestond� "con- na Ceéilia, roncou lIntem. Q n.aite lon
tra a recusa do Conf�rencici de Paris çando g'r��p". quantidade ,de lavas, de
e dos Ministros ,de Exterior em 5ótis- 500 'metros' de altura•. Os habitantes
fa:rer o� justas pretensões do Grécia a '; de' Rà%zao, . linguaglossa' e Gíarre: se

esse respeito""
'

reunirom
.

para observar' o' fenomeno.

RIO, 11 (Meridional I - A proap·

sito do noticia Q. respeito do viofação
das urnas de' Piauí, ouvimos o deputa
do cio UON naquele estado, Adernar

Rocha, que declarou: "Mesma que

ja Yerdacl� a anunciada violação
urnas de meu estado, o PSD não

dcrà tirar nenhum praveito, uma vez

que mesmo que fossem computados
paro o PSD todos Os votos anulados,

este não a1conçariac !l votação otri·

!)lddo o UON, pois esta elegeu o go-

vernanor, dois senadores e a maioria

da AssemlMio legislativa I:stoduol. O

PSD no Piauí ilstà morto " "com o

pàu em ribo". Usei esta expressão

regional do meu estado �am mostror

n,-,,,, em minha terra os pessedislns n,,

d� mois ytl!enl. A !'cfericla ex\>ress(;(!

§ !I�adC! erlos cnhoc!!)5 dtl Piauí.

to, mo. os motoristas, trocadores e

despachantes tlc onibus, orientados pe

lo centr� unitivo dos motoristas, sob a

(lrientação geral dos lideres comunistos,

preparam o ambiente paro ta! movi·

menta,

-- --- � --- -�_,.

TRANSPORTES MARIT!MOS

INTERNACIONAIS
Loke Succass, )) ( United) A

Comissão de Transportes dos Noções
Unidas solicitou ao Conselho Economi.
co e Social da. ONU a convocação du
ma conferencia internacio!!od na Eu
ropa durante aproximo o"tono, afim
de ser estabelecida umo novo. comis
sõo moritima inter·governamental.

CHEGOU PAPEL !'ARA A IM
PRENSA NO RIO

Afim de precipitar
Rio, 1T (Meridional) ...,.. Procedent�

o gréve, disse, de G tt b ".o em urgo, na ;:>uécia, chegou o
reivindicaçães de

navio motor suéco "Annie Johnson",
�"Iarios, mas isso niio se justifica por-

,

. d d
qlfe trouxe numerosos passageiros pa-

que o coso deles esta aguar on o o
.

.
. I ro dlvetsos portos da Àmerica do Sul,

pronunciamento da Justiça do

Traha-l b
., " O1como 600 toneladas de cargo e

lho. Fmalmente afirmou estar a po-

licia ta'mbem avisado Que element(J� I
)60 toneladas de poepl linha d'agu'!

comHni,tos estão procurando insuflar' poro, II imprensa carioca.' Depois de

. .

t' d indicato
I
inspedonodo peras autorit!odes !>ortlla-

n;:; m(w\mentos �JteVIs. 'JS o 5
I • ... iii' �

L Ih ti cl re%�s de pe· nos, o ""V/O sueco fundeoll no me'"
,ln' trova o ores ,e emo '

I
I."l�o ..I" le�Doldinn Roif,.vaY e do'; do 'bojo, entrcrrllhi em Fifa Mr!! a l.'h,-

alegam ele, novas

CONTH,JUA .A. CRISE D[ ENER-I 8.;10 !'''!d:w�te, !1 .(Me,:diotlll!J -

GIA E\.E'TRICA EM LONDRES, Re"lizau-se sob a preS!denCUl do che-

1') IUn',tedl _ A efetri- � fe dG Departllmento Estadual de Soú
Londres,

cida(le f6i nDvamente interrompida às de, oreuniõo inicial da "componha Si

nue IIhõ Junqueira i" que 05 "Diarios As-
9 horas de hoje, numa àrea em ..

.

Londres, l! (tJojtedl � O titula" S!! aglomeram vinte e dois milhõesõ de saciados" acabam de lon�ar em Mi-

dt' irobalho George Tomlinsol! foi no- pessoas. Nésta região, a mais densa- nas, com o fim de angariar h;ndos

.

meado para (l patll 'da Educoçõo em mente industrializada do mundo, ape- para Q oquisiçciG dos medicamentos

�ub5tjtúição n �lIel! Wilkinson, faleci� nos algumas empregados consideradas sulfanicos pronin e diazume ,emprega

de ha dias, Para suceder a sua 00- "essenciais" r;ontinua�ão funcionando
I
dos na cura da lépra. Esteve pre·

tiga pasta foi nomeado o secretoriG' durante 05 ires horas em qUe a ener- sente à reunião grande numero de mé

parlamentar e ministro da saúde Chal'-! gia faltcrà, para economisar combus-l dicos e pessôas de projeção nos meios

les . WilliCH1\ Key. . tivel. ,:_ �

sociais daqui que foram levar seu

se-

Co ITiPa t.Il (1
I

'1r1 a J

dos

po-

�e�os b!ZJ1carios 5ec.uritorios. caçôo.

�

pro
1'1 r

cura.

('1

�!)oi" à c!!mpcmhe. Depois ée lou-,
varem !! iniciativa d!ls "l!ssoc!!!des" e

eno!tecer o grande ol!lccmcl! 50ciol dos

campanhas que tem promovido, o sr,

Orestes Diniz: disse do motivo ela re

união e pediu aos presentes q�e se

mlHlifestassem e e:xpuzessem as idéias
sobre II prgani%açac da camuanha.
Afós animados trocos de idéias, fo

ram tro�ados 05 urimeiros rumos II se

rem seguidM, sendo orga,nisadas co

missões para levar avante a compa
nl1o.
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Informações Uteis

HORARIO DE ONIBUS

Aula Viação Catarinense

Blume!1au ,a .Curitiba - 3 horas
,B!uernnau_ a Joinville - 13 horas

IBlu��IJ�u - Florianopolis - 13 hor(ls
Bluemnau a Itojaí - 13,30 110ras
Blumenau a Jaroauá - 13 horas

EmprezQ Auto Viação Brusquen,e
Blumenau o BrusolJe - 9,30 e 13 horas

TIÜFONES MUITO' CHAMADOS:
As�ociaçãa _ Comercial e Industrial, 1430
Autollloveis:
1300 - 1200 - 1111 - 1100 .:_

1333j
Copros de Molas:

lOS 1 - 1400 - mo - 1245 ,

Colefo�ia Estadual _ 12J6
'

Coletoria Federal - 1382
'

Companhia Telefonica _ 1321
D.illegocia Regional de Polida:

Gabinete do Delegado - 101(j-A
, Exepdiente - 1016

DelegaCia Imposto de R.eilda'_ 1104
Empreza Força e Luz, -, 1327-A

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

Hospital Santa Catarina _ 1133
Hospital' Santa Iza&el _ 1196

I. A. P. C. _ 1271
I. A::P. l. - 1256

Mlilrcadll Municipal - 1120
Ministerio do Trabalho - 1143
Prefeitura Municipal - 1163

.
}'osto da MaIoria - 1466-

Telegrafo Nacional - 1363

INCENDIOS;

Garcia 1148

Hering - 1199

Dr. Herbert Georg
/'

ADVOGADO /'

Escritório

I, Rua 15 de Novembro 1043

Blumenau - Sta;' Últarina
.

.,.__ --- --_ -�-

A V I S O

o curso primário da "SAGRADA

FÀMILlA" se reabrirã a 10 de feve-

reiro, os secundórios (Ginásio e anti

g.;' Fundam�ntaJ), o de admissão e o

Jardim de Infància li lo. de marso.
----'--- -

Ulmêr Laffront
COUETOR

Dr. Ayres
Gonçalves I

ADVOGADO I
nua '15 de 'Nayembro nO 411 I2° andar - Sala 1

GRA-,ÇAS à aç i o de Gravi d ina,
t.lnlhém a 51',1. EC ,Iivrar.l .1'J5 dis
rúrnios tâo comuns na gr.lvidc:..,.

• ·2,0 111esino tempo que pyep.lr,u,í seu

o; gl'ÚS/TIo f,,�r. um p�rtü rápido f:

feliz. Lxcelenre tônico g('f;ll d,:) or

gJr�jsrno e r rn panicu1.1f do� Óq:;5:(\5
�("f\il.lis, GravhliJ;a ç espC'{"idÍrllente
",dic",da p�r� a mulher no 'período
d.. g'. videz. Pc[,t .,';0 dos clcmenros

:;u" a curnpôe, Gr.l\lldin.l - além de

,

Iortificar : o seu organismo e o
- de

seu filho -t dar.i . maior elasticidade
aos se·tls 6q;áos! óbr�aI1du-os--a um
exercício metódico � pro�l'(:ssivo de
contrações. Dessa forma, quando
,he�at' a ocasião, a Sn. estar-Í prepa
nd; para um parto rápido e fáçil.
J.'c, pois, Gravidina durante a gra
:id�:z; - p.ra nutrir-se - e depois
-lo pano�' para restaurar suas Iôr
r.!IS � garantir um bom aleitamento.

,CAmu'nl'co
.'

,_.
, .' Acham-se à di�poSíçªQ· dos senhores ccionistes desta Sociedade,

u aos inierossados que se (11) d,e fe_vereiro próximo. Os 'examês
'h b

•. - "EX' -,,' •. ',<,- '.', -,." -sua séde em ltoupcvu Ceiltral os documentos a 'que se "refere II art ;
0_ a o erta a �nscraçao ,para os, A- -

terao rmcro no dia, 12 de feve��lro, '

,

'

- ,'.,', ','
t:

,- -

;G'o D�reto�Léi 11, 2627, .de- 26 'de setembro de 1940,,1ES DE ADMfSSAO' ao primeiró dno porá 'o curso· SfNÀSI;""l' e, 'no'dia H, '

Blumenau, 30 de janeiro de 1947.d,t CURSO GINASIAL e, ao primeiro poro o NORMAl.,

I
GUILHERME ,JENSEN Di�etor Comercial

ano do CURSO NORMAL. A matricula em. toda. as séries da

Esclareço aos interessadas que se- Escola Nar,:,al Pedro í I (9�asial e
'

rão ta"mbem organizadas as demais lIo'ma�) SEra encerrada no dia 25 dtl1 ( h. J' Agricu Itura, ln d�s-Sí'RIES GINASIAIS (20., 3a.'e kl,. feverelre , I ompan Ia· ensen·-tria e Comércio' ,

UINl vez se verifiquem matriculas Je-, As ou�as �o.s.c�r50s gina�ial e nor- Itóvpilva Central BI'men3U (§C)
.'

gc:is (inclusive alunos do antigo cur- mal serco inICIadas no dia la. de, '

" ,

50 fundamental).' març-o e as do Grupo 'Escolar Modêlo

v
Um terreno sito à rua São Pau10 n. 147, desta cidade, medindo 52 m de largura por 800 m de fundas.
Há nele, uma caso de cncliamcl e outra de madeira sôbre fundamento de pedra e ainda um rancho.
Bom pasto, atravessado por rib,jirão. A metade do terreno .i de motoe cstã livre do perigo de enchente.
Informações, na local, com Roberto Kottmonn, ou em lndeial, com OUo Baumcicr.

�----------��------��-----------�._---
Casa Photo Amad'Or ende- e

- G. SCHOLZ -

Rua 15 de Novembro, 596
Telefone 1010

BLUMENAU

Vendc,sll um terreno medindo 126 morgos, contendo 85 mtlr!los de
mata virgem, principalmente madeiras de lei, grande pasto, roça, a.rvorcs
frutiferas, etc.. ���

Uma cosa de motcriol, 'gafpõeõs, etc" no perimetro urbano dhtanfe 10
minutos do ponto da linha de ônibus.

Pjano Informações na reda�ão deste jornal.
Familia de responsabilidode deseja

aluga,r um piano em bom estada.
----..-:;....---- --_-

v d s eee nDirigir ofertas, por obséquio, 4

Companhia Hermer Ind. e Com.
Cx. Postal 169. - Rua São Paulo,

Um carrinha para crconça, usado, porém em muito bom estado .

�ua 15 de Novembro 117.

No Cognac de Alcatrão Xavier

estão combinados, de uma ma

neira muito feliz, poderosos elemen...

tos ealcificadores e arejadores d03

pulmões. bem como excelentes ex

pectorantes c calmantes da tosse.

Porisso, êsse extraordinário medica

mento constitue o meio mais eficaz

de combate às gripes. resfriados,
tosses e .rouquidão. Use o Cognac
de Alcatrão Xavier para livrar-se

dêsses males. Em qualquer tempD
- no frio oU no calor - O Cognac de

Alcatrão Xavier'é sempre um bom

remédio. Compre hoje mesmo um

vi�ro de Cagnac de alcatrão Xavier.

AQU{ ESTÃO 0015 PONTOS MUlrO IMPORTANTES
,<;..-..,_ P.ARA A DEFEZA DE .sUA SAÚPE:

)f, .</�\
9 Q , •,

.
� ,.. - Molhft .. s9 corno um _?m.o. �fl', ••

'\.�', � .
'\, "', tome C"sn",c da Alcatroo Xavier �

'-. A�''r:é,:X'::- Depeis d< uma chuva, de um banho

tlt.! ' � -< em de um golpe, de ar,!
um c:.átice dêste

"= \,,;x ��"
....

remêdio o i"'e5gt!ardarã das grIpes. pneu-
C_�5J monia:;:� etc� Tenba-o ::;e4Iprc em Car:!9;�

.:2.0 - O legitimo Cognac de A!c.atréo Xavier sá "
venáico ;em fermdcics e ,drogcrio!i -- Os ben.E�ko9

rcsultado'S dê::.te- medicamento :são de-J:l!ü!\ ao :iilcnt>.7�

c. _03 demais ch;rr�C'ntoa mediciasij qn� só o Cognaç:
de AtCSltrão Xavier. contém. Compre somente o lcgíti..
-.,0 - vendido apenai :em farmácias c drogariu..

Esclareço ainda que funcionará. a

SEGUNDA· SÉRIE DO CURSO' NOR

verifícado o n_úmero legal
-d� matricula (poderão ser--m�'tricula
dos nesta série �s alunos qu�' tenham

certificado
.

do quinto (50.) ano

ginasial - regime antigo - e os que
possuam certificado, de conclusão do

fundamental' dos Institutos de

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pedro II no dia 10. de fevereiro. I ..' . •

,

I
Pelo presente, ficam,

conV,ldadOS-
.os senhores oéionistas a

campa,
recer

Os candidatos das < demais' sécies·· .. _ . . .•

-

.. .•
Assembleia Ordmorla, que se reahzora no dia 8 de marco de 1947,

aCima refendas devem, desde la, en- . . ..,'

'

...

d'
res, no escntono desta SOCiedade, em Itoupava Central, MUnlclplOfer.der-s... com a ,reção desto Escj){a -,

-

.

• : -.'
c

•

•
•

_

< mellau, obedecendo (f seguinte ordem, do dia:
Normol, qu� prestara as mformaçoes _

,
0') - Aprovaçao do Balanço Ger(ll; Demonstra�lÍo da Contá Lucros

Perdas; Relatório da Diretoria e Parecer do Conselho Fiscal.
bl - EJei�ão do Consêlho Fiscal.

Blumencu, 23 de janeiro de ,19411,:
RODOLFO GERLACH

Inspetor Escolar, encarregado da

direção

precisas.
Expediente da Escola Normal Pedro

'II; - Diariamente, dos 9 ÓS 11 &5.

e das 14 ás 17 hs ..

Ás .inscrições para os exames de
ádmissão ao curso GINASIAL e 00

NORMAL serão encerrndcs em oJto

elegantes!
lembrese ,que 'os modêlOl _isI

I atráentes para verão, sóment.

são artisticamente confecc1ona-

dos pelo

ATELIER

Casa das ,Modas:

81umenau ltda.
RUA JS DE NOVEMBR.O, 316'

- BLUMENAU-

"

Emprêsa Intermed�aria de M. L. Araujo
(kA.:l<IZ EM FLORIANO'POLIS)

TITULOS I>ECLARATO'RIOS - N'ATURALIZAÇôBl:
Encarrega.-se ie quaisquer 48SúntOs junto ás re

parti�ões públicas de, Blumenau, Florianóp(%, Ri� de

'Ianeiro, São Paulo e Porto Alégre - As8istenda t!!adea
ESCRITO'RIO PARA O VALE DO ITAJAI"
Rua 15' de Novembro nO 415 - 20 �ndar - saIa 1
(Áltoa d'"A C Ilpital·� ) - fi L U Jl' E N À t.

- --r
15 de Nove.mbrQPrédio-Rua

Importante o�anisação extrangl3ira ,prócura. pr�dio iam ponto ce�O.
traI da rua 15, para alugar sob contra to.

Ofértas para esta redação sob numero 333.

Dr A. 'Hatner
Allleote até 24 de Fevereiro.

DR. li MM�RMANN
CIRUI:GIÃO DENTISTA

BLUMENAU RUA 15' de Nay. S9S

Instaiação de Raios X
PARA RADIOGRAFIA DENTARIAS E DtAGNOSES A _DISPO.

SIÇÃO DOS SNRS. ME'DICOS E DENTISTAS

Çoleglo "8001

Joinville lO Santa Catarina
1�� ,

Esse grande eduéondário man tem eUrSD - secinidátio - compléto,' com
dois. ciclos: - Gil1asial e Colégial. (Classico e cientifico).

ESCOLA TECNICA DE COMERCIO (Recoribecidq) •

EXTERNATO

E'poca. de JlI�t,ric�la para ,todos os. curSO$: de'lS a·Z8"de fevereiro.

ReRinicio de, Clulas em lo." de Março. � .... ,., .� " r ,. _,�

cl - Assuntos de interêsse social.'

Blumenau, 30 de Janeiro de 1941:
GUILHERME JENSEN

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

--.
Companhia Industrial eComercial Salinger

I \
Assembléia Gera! Ordinária �

São convidados os senhores aeio nistas" para Q Qssembléia� geral ordiná';"
ria, que deverá realizar-se na séde social á rua São Paulo nr, 286, des-".
ta cidade, pelos ]f, horas do dia 12 de março do corrente ano" a-fim-de

. ,deliber01'ern sôbre a segllinte
Ordem do dia

- ll:!itura, exame, discussão e aprovação das contas da �xerdcio
1946, notadamente relatório da diretoria, balanço geral,
crós e perdas e

-

parecer do cónselho fiscal. i " i
- Cfeição do. Diretor-Presidente" em virtude da vaga por
- Eleição do Diretor-Gerente, em virtude da renuncia' do
- Eleição do Conselho Fiscal para o exercido de 1947.-
- Outros assuntos da interesse social. ,-_."

BlumellQU, S' de fevereiro de 1947.
as. VICTOR GAERTNER

1
Diretor-Presidente Interina.

"l .-

A VI S O

\, Acham-se a, disposição dos se nhores acionistas, n'o escritorio désta
Soci90ade, Ó rua Siío Paulo nr. 286, desta- cidiadei, .os documentos a que
se refere o artig::l 99, letras a, b, ec, do decreto-lei nr. 2.627, de 26, de:
set�mlíro de :1940.

oss. VIIZTOR
Diretor-Presidente Interino.

TERRENo, ,plano,
_'

com 20 me tros de frente, livre de

l perimetr,o urba�o, para c�nstrução de uma casa particular, 011

;CASA; de preferenda. Bimgalow, de recente constiucõ,,;

Ofertas detólhadas Q Co.ixa Postal 4.

i'

t
1=� dllfltnd&f.@6 oonf!'l! !ti! gI'!pü, .

�do. II tos89!!, 'l!!I6 o Cognat! de:
Âlcatrilo Xàvler.

J - O CognM d" Al�atrâ:o X!l-vler -iCe
nino medlcameulo e'<lstente" oom"'Á;:
dfll!fgnação de Cognso de Alcatrão. p"'"

' .

,ué é o iu!!oo COgnSIl leU" II b� df',
___trio que tem fórmula medIcinal.

.. --Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Popular Agricola
Agências c Escritórios instalados em: Brusque, Corupá, Gaspar,

d,o. Vale d� Itajaíi:
Indaiar, Ibirama, Itoupava, Jaraguâ do Sul, �.rc5i dente Getulio, Rodeio, Rio do Testo,

'.,

Rio do Sul Sul e Taió

MATRIM EM BLUMENAU

DATÁ DOr. INICIO DAS :OPERAÇÕES "18/7/41
BALANÇO GERAL. COMPREEN DENDO AS OPERAÇõES DA MATRIZ, AGÊNCIAs E EStRITORIOS, EM. 31 DE DEZEMBRO DE - 1946

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

A T I Y O
- -, -,- - -_' .;....-

'-,-... '.;_� .;'� "_�
..

_..:s..: �;!;.lti; �r_;���
A - DISPONIVEL

CAIXA

P A S S,LliJV'O ,
/

t
C a p i t a I ,. , ••••••• "0

F - NÃO EXIGlàEL
400.000,00 l" .'

/ if.,Em moeda ccrente :•..•.•• o o o. o 0·'.'" '.

Em dep?s.ito no àanco' do àrasil ....•..........•• o •••• �s��'Em Depos,to a ordem da Sup, Moeda e dt>-Credito , •••.•

Em outras espécies '.' o ".

-.---" -'" .

814.016,30
20.175J40

, , ..

Aumento' de copito" • • • • .. �.� •••...••...••••••••••.•��' c
.. ., h>r"'�. r Rilndo de Resefva Legal .•. , i- , •••• ,.... _�_, _::..

.

.

834 191 70 . Fundo de Deprec. de Mov,eis .. ;•....•......••.• , . .. . •• •
.

.

'

. ,
. ,

I
Fundo. pjEvet. Prejui_%os, ,�·· .. ·;····· ...... • •• ·• ........ '__k]ljj;AI,
G - EXJGIVEL ".

DEl'OSlTOS .

à vista e a curto prazó: r:
de Poderes' Publicos' ••.....•. � .••' .

de Autarquias . . . ., ...•.. L ...•..••••••••••.•••••• ,

i--�'-..-.. em C/Corente sem limite·' _ � • o
'

. ém C/Conente Limitada· •..• � o o:'

em C/Corrente sem juros •••� o o o ..

em C/Çorrente, de Aviso •.••
!

o ••• •

Ou'trO$ deposito$. .. • ,. � .. � .

,

400.000.00
13.000,00
13.000,00
23.500,00

-

.•�, F-

449. 500,�O I
·

I

.

"
.' �'lj];TF!i'l-:r ;':�'-r�'B - REALlZA'VEL '�'. ���..!'�i!', .._.: " ;4 � .'

.

,

letras d T N' I '. ' -r--".--11'.- 'l '

E ...

o· esouro C\ClODa ... "'� � � ii .. Q. ,. lO " ", ","
�

j /t, It!: �.

Empr�st�mo em Conta Corrente ..

7.075.109,00..

mprestlnlOs Hipotecorlos .. .: .. .. t, .

Titulas Descontados. • , o ••••• '� "

l.etros a receber de Conto propría: ••••••••••.••••0 •••••

Agências no Poís •....• ; o' o; o ••• 0 ••••••

Correspondentes nn País ••• o ••• , "� '.••••
·C�p;tQI_ ii realizar "1 • • � � 11 •••'. iii .•.". o.
"f.!!J;�_n

Outros créditos' .

'.
.'

'.... ,

..
,.'

.. --

....-.lT""�_. �
..

'

".......................... �,J m o v e is' _---;-
__ �-:- {

Titulas e valores mobiliários:
.

Aoolic e Ob i .:
F d' .'

Aoplic�s Esta;u��çoes,. e ercss "

t'� .

s '. • • • l .

Apolices Municipais • -. • o ..

·

, ..

Ações e Debentuf�s··. • • • .

Outros valores • .' .'
o...

.�--- ---- .. - ---- .. --

C-·� -I�OBI�IZ�·D�
..�.., ,U: �,i it i>l-,:" �':' .r:-�:��;-;

Er:f,i\�.oi de uso do' Banco ••.••.
'

'

.

lJiSv;;is' e UtensiHos' .....•• , " .• , 0.0 .

\.1aterial de Expediente • .; ".'. o ..

'nslalaçóes . . • ., o ••••• ', ..

(eículos o.:. oe " � ••• � ••• �.
o --;-' --,-

5.60T. 518,60
.
--

,- , 299.49,2,60
2.932,,382,00
261.430,80

1.996.587,50
3.536.234,80

171.848,80
47.846,20 9.24b.272,70 r

r
5.524.391,00
'420.412,90
70.812,5{I

�:---.",-, J'- ,.,_

--"""!�
18.692.2#;00

-- �,- .. -

''''�, . "j \!"1'�'T,f/J.i'"
;'" ,'''.

.

'�, '�i" �i
, I

-'r�
.....

�...

a proxQ:
de Poderes Publicas' :rJ19.309,60.. .. -: � ..

I
.-., ..

: J ,

1.984.795,90
642.992,20
50.424,60

de Autarql,ia . .' .

de diversos:

.0 prazo fixo�. • 0· ;. 0 ••••••••

de aviso prévio • .- , .

Outros depósitos •.
, .• , •.••••.•..•• , •••.••

Letras a 'Prêmio • • • ' �
••� ••..•.•••• , • o ••••••••••••

10.600,00 18.702.8#,00 2, 697.522,30

+:':»: 11.943.795,00
·.OUTRAS RESPONSABILIDADES362.527,40

144.112,20
--

'-'- '+--;:'_--,---.' Titulas' redescontados • • •.........••••••••••• o .

Qbrig.ações diverses • • .

Letr(l�· o .paga"·. •

'

..

Leres hipotecarias"� • .,. ,'............••.••••.•••••.• o

Aii'êneias no' ·.Piiís.· .....••. '

, ; .. ' :•••

Co�respóridentes' 'no Pois -
..

Ordens . 'de l1�ament�' � .oàtras .creditas ••••••• "0 •••••• o

Dividendos a pog.,ar •. ' ..
,

.. 7.634.917,30 19.578.712,30

4.300,00 510.939,60

�u,:IfS�e�!���S �:.�������., .. ,:�.�.. •• �'•••• � �'�--�- i

mpostos : , ..•..•. N •••••••••••••
,

..

)espesas gerais e outras contas •...•••.. o •••••••••••••

r-
�

_.- -.-- _--. ,- , 5.513.303,00
1.910.067,80
153.503,50
58;043,00

-,--'-'--:-1"

------ -_._----

H - 'RESU\;TADOS '�END�rES
.)

'----:-J;f.;:;;;--�--_.�--Contas de"resllltadcs .. , �" - -- .. '. .

. . -. --�

: - CONTAS DE CODPENSACÃO
_ - .. -- -"-'-

'olores em Garantia "lO •••: '" lO. lO lO , " e

'alares em Custódio, .•...•.• :
o.

'ítulos a Receber de Conta Alheia •.••••••• , .

)ufras contas ' .

.

.

._
� .�

· ·· ··········· .. · ..

····�·�i'··:·"··
I
..... ':�_....-'�.=:::==:�i=;;

, T'

19.763,00
---- .. _-_ . -

�---- '8,406'.083;20--.
-- ._-- - "' - -- - -�-.--' -

_ T .430,OOOrOO
- ----- .. -c - -�

14.789:068;80 I r - CONTAS Dt COMPEHSAÇÃÓ
� 24.625.152ioo Depps�tande5 d� �o.!ores'em gl?fontiá & em custodiá ''''''�i.fI.$..IP.".......�.. lf1.;.. !if''''''--��' 9.836.083,20--'

.

.' . Deposltante�' de· titulas em' >cohrança:. " -:'" .

�=-.::::=:= _�.,�__ ,
o

44:67;�-.do País: ::'.;: ::: " ,_..;.:::, 14,789.068,80

do Exterior .

Outras conteis
14.789.068,80 I

___,.,-"-_

24 62�.152:00 I
,-��.... ,.�:::;�::,;�-.-_;_:_�_;.,.... ....... _ ,. _�. ��"'� \ #.673.127,30,1• .' "'l"',� -

'V'�-l'.�-·.
I

: j" �... ... �."lI=••• �
......... ""'! �_,..._.

DEMONSn.AÇÃG-�· DA, . CONTA· DE ."LUCROS & 'fUDAS'''. TI' �."""'r l--r."..,...-�·,-,-,....-.,....,--"· ,!....,-.......;..,.-'·i:--m-'lr"':"-,�·ror.--"::- .-;-,...- .• , .. ",
..

;
-

li
_ .. (,--.. ----

T"'-�"'�'l �...
-

"ilW:c;:� : �
GERAIS

Ti""'''P'''.r:,f �·.cf ---.�.� ..

� __ --o

juros ativos, etc., excfuidos os do exercicia
";�,_.. ,.,,,,� . 1.154. 760,9Q .1ROS PASSIVOS

PRECIAÇÕES
Em Moveis tr 'Ut�lisifiQS

.� -,.-.",.,.- --- .. '.

---:-:�-, --.�----.�' -� ,-,-
19.080,30

Em VeIculas --;--,...... ", -�-:."'1!�'" ·"·-:-_c_- ...,,--.........-- .. ..,.' <. '"
. 720,00.'

M�al consu';;ido no semestre
. .,.

.. __ , _. ��=-:�'
. -

-.�-........,.,..��
--

20.004,00---'
VIDENDOS ----.�, - -T"��

-�-i-'-'-

39.804,30

70. (setimoJ Õ· razão de 8% 00 .0.
Retorno à razão de 6% a. Q.

. :13.356,00
9.811,00

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

23,.'167,oq
NDOS PARA PREJUlZOS
Troansferióos póra esta conta I ;

���������-'-o--_.

"

(,

3.000,00._,.........-,.••. _--, ··r·- -

�._.....,---_- ' �""- .- .' I ._� Jlil
f li" ,J

l.154.760,9O� ...... - --.,,----.. ..... :.-- ��"""-� , ".,., i �-"
;.....--- -----.....,..�- :._ .�- -:;--- ._ ' .. - ... 1.154.760,90

_. _ _,..--.:.........,��-�-- -I-·":"'------t·· __ :-_._
- -..-.-�--'- -

J --.----:'-.. - --:r:-- --:-.---.......---. .� ..... -. �
- .... -,-

, - ----11'!�'_._.-_� �.- ;'-""'1:' :".:1
, I

•

Y'" . 61ulr,edQJ!; ·.9 de' Jallei(�. de' ;'947. .
' lo

--_:�.-,! :
.

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

\- ...:..,.! -
..

'

.'.
. l.'

. -- -_._._ �.; ���--� ... � _.. ......
AMERICO STAMM - Diretor'Gerente OSWAlDO MOELlMANN ,-·,Diretor ,Presidente

"

.

.

HELIO DUARTE PEREmA� ;;-;r:-_.__.,T_ .... I�_,,'1!1li� lit i\; #' ....111�,.. i�. i-;:: 1I ... ;�r� .. t�;...,..,.. '. .

iii'''''
'

,

'

•

'. ) m •

PARECER 00 CONSELHO FISCAL.
:a.tÁ : ; i:;:� ...��!lii;,,:'_ilI ,tlJ"

�"U:..
Chefe da Contabilidade Geral - Dipl .. n. 33.682Nos, sub·flrmodos, Membros do Conselho 'Fiscal do- BANCO POPULAR DO VALE DO ITAJAI' t' f

� •

d -,�
!Ih! de "Lucros /j- Perdas", relatiyos ao exercici� do se gundo semestre' óo ano óa findo s d'

com sa IS a- çao, apos etido exame 110$. li.vos de, eu:rituraçãQ. e documen tos refer�nciados em a RelatÓrio do. Diretoria, Balanço daA) Em Ass bl" G I O d" .

--

.
" ornas o parecer que:· I '" ..... '."

. '_.-=..;,.,�.. ..,,; J -

.em e'a
_

era r. ,norna dos acionistas sejam o"rovados o respectivo balanço e conta de Lucro5� & Perdas; .�•.'.L""'L_.AIi.'li�•• --. &' .. -.,.�,'. JB l Obtenha aprovaçao a prop�stQ da Diretoria, pa ra ser distribuido o dividendo de 8% o. a., ou sejam Cr$ 4- 00 por Qcão ,e�' t Cri

.

3,00 por açóo;
'. to ..... - "".... • ..C.I Aos .fundos de eservas seJeim, atribuídas. tis im,portancias determinadas no art. 43. dos Estatutos.

_
·,I__;'·••',(N ',t.,;�,rearno de,ó% a. a., ou sejam "

," ' ..._.-:-.__ ..
-

"'li, .� , ':t, • .MI"� '..'
.
'. 1"'<'4 �'J ". - II- ,� ".,! ...... -� ....."_',j,

; '"'''' .
i:i!'

! .., T'�, �,,!�: � ;._. ! � Ol.,,!,,'. • ::; -,.;, ::::(.... II • �lI'il.
'po •.•;, Blumenau, 9 ·de Janeiro de .194i. DELFINO MIGUEIS

'

:- �·,,;""·,,���"",..,,"'�""'lf'?T�� .

---

=-2t ����cl'
.. ..;.,_,._ � ... -

....� I� :.mI�:�:"!1 i���.· i' ""J)fr,'�' � '! �����O D�I��K�A MEDEIROS
;

"

�------�--------

Dr.' Jor.ge Jasper BANCO DO BRASIL S.A.

li
Direção Geral - Rio de· Janeiro

FAZ TODAS AS OPERAÇOES BANCARIAS NO PAIZ E COM O EXTE�tOIt .

TAXAS PARA AS CONTAS DE DEPO'SITOS;
-

VfPO'SITOS A' VISTA (retiradas livred

DEPO'SITOS f>OPULARES (limitede Cr$ TO.OOO,()O)
DEPQ'SITOS LIMITADOS {limite,'de Cr$ SO,OOQ,ool
DEPO'SITOS LIMlfADOS {Limité de Cr$ lOO.OOO,OO>
DEPO'SITO SEM LIMITE

HOSPÉDE-SE
Hotel

NO
Cirurgião ..Oe 'JUsta

Oelo D.toped ia t ria
Dentaduras 'Anatômicas

Bra'U,ença
NO

.

RIO DE JANEIRO

Amplos apartamentos e� predio .de
dez pavimentos. Avenida Mem de

Sei, 117 - Telefone: 22·4148

EM CAXAMBU':
O mais próximo do Parque das

aguas. Telefone: ·19. Paro infor
mações no Rio: - Telefone 22-4248

A's 20. e ,"4(,i. feiras ;atende ó noite

das 19,30 às 22,30

Rua'IS. de'N'ovembro, 760·

�"
�.
',' 4t/2% ••1•••.

.....:�t...J.'_:__ -�-�_�. -_
Estado de San ta Catarina

ft:*'q;;w,- j
. DEPARTAMENTO' DE EDUCAÇÃO

,......-.·c7..

ta;

'

.. 4% G.a.

3%.0.1:1.
2%':.0.0.

_-

·.0· ."_

Retirada�o:; ni�diiinfei . privió' • avt,6-�o
Oé 030 dias: .

DEPO'SITOS A PItAm FIXO
.. ;.! -

dústrias: Gerais Cássi'o Medeirôs�SIA Poi' . li . mêses' •

Pór 1� -mêses"
'.

Convocação par0 ASSEltIbléiu Gej.�f Ordinária

Convocamos .

os' senhores; acionistas desta Sociedade pUfU colt1pC!�ece
Õ Assembléia, Geral Orlin6ria, a. realizar-se' no· .dia • 27 de fevereiro de

"Sa:iedade, Õ .AI{1iH�JC!. Ria Branco sln,
311.196:•. (I ••

4��:�.o.�
41t4111���,ii ••

l··-,-,,-·������----'--'
.

i
"

Decreto N.· 3.781

O "Interventor .• Federal. no . Estadado . de _. Santa· CatarillO,. no uso das SIIlIS

_!à....... ,
.

...��-�,---' -,--

DeCRETA:
Artigo' la. E' denominada Pedro' II a. Escola Normal da cidade de'ii

'. ...

-·A.:
GeraI,. conto de lu

t:r Perdas e. :demnis docurrie.nt,os correspondentes '.

ao....

'j;{��
".

LO. � Eleição do. Conse1ho· Fiscal;
30. - Ass�ntós de

�bmenau,

lo. -

uno proximo fin-

"

:."":"- -�-.�'

'20. E'
. extensiva' essa denominação (lOS

n�s. ter'!'os . do .GrtigD 38, do Decreto. lei n. 257, de 21 de
'\l' saber: Ginásio Pedro n e Grupô Escolar Pedra II o

,

Artigo> 30; - Revogam-se as disposições em cantrório.
. PaIOc�' ;da�, Govêrno.·· em . Florianópolis, 27 de janeiro de

cursos seriados,
outubro de 1946,

Rua 15 de N6vembro, 857 (aixli .•5' Ilumenau'
�. ·.'-.,,ll··t�=!PNi* :��·i'

OFERECEMOS:- Artigos' comovo kscas·::.- Con:fé�js -' Serpenticih! .Mas.:
COMPRAMOS,:- Cera. dec abelha, qu�lql.Íef:IIUa,ritidild6.· j .. �.í ..:: .

,27· de janeiro de 1947. -�.-

1947.
CA'SSIO MEDEIROS
Diref�h,l'rcsjdente .' "

(ass.) UDO DEEKE

GUSTAVO, NEVES

"r

1
___ l'i ,,__

1-_··_-----

CIRURGIÃO-DENTISTA

f\ � r�·,
r'\ g �l

poro qUO!'lllCf e)�(Ill1e méit"••

'i"':'; ,'�\-� lO <

,'�h.�;
----,�-------

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

Radiografia dentórios

Hospita :Gr. O'limo onle'1ado.

·:GO di'. l ..l.oycf_. Hospitni de Tim�Jó
Apresentar.•

Timbó

Piccb:·-s�!' com pratica
se pcs50aimc::t!: :·u fer cari"cr
- SANTA CAT,\�INA.

(<!5J Faculdades rie Viena, Á\lltria C Rio d� Jalleiro)
Cirurgiãc·cllefe do Hospifrô! Sa;;to Cctarin�

Alta cirurgia, opcmçiio eh bacio, estomego, vbs biliorc5, 'Ilt�fa,
etc. - t.!ellrocirurg;a. Moléstias de senho"'5, CinJrgill-p!ostica-
!:5.:�,

Clllls!Jltas no «v2?���: ia; O; G 11 e ê'3S l!'i cs i'l h�1iI •

gtf!}�����;��: - J;Hosr;�d S{:nr.� CQt{ir���::a

I

por·que nc�o e Oleoso,
m ""���-,r..,,, cJ:.-.r.- f d� � $0::0>: '.!I � I"" '.""';"Ii; l Jlt·,,_iJ ti ti, li De e aà i 'c.. i ! , '<J .f'''. ;;::.1-''''''' ., ! �J , "'-AI. _TI.

Doi", a sa,jdc de seu {iiho, li,-rando-o das lom
Lri":;�t�)� Ci.)nl I_1��or dí': CJ.r:��t1 ='�·,lvier. Pode
ros;nl�nt� �.:fjcJZ (O:-ltra os yern1eS, o Licor
de CJ.Cíll1 }C-"lYlcr é:" cntreL'_l1to� ab:,ulularnente
lI1Dfcíl::;i'/o ao c!t..:}il.-ad;_, cr�;',lj'li:'�!il0 infantil..
Porisso; !...� o I(lrnbrl�l-:cir;) de confianç.a das
nlâcs brJ511cj_ra!�, ]J;Í lllUlt.l:; gerações" Dê
�,(l :JCU filho, :)(;111 dcnvjt�1, ü
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"Exmo.

____ '''.�----' ---- ----------.

/Estamos com

dada física
.

•
.

A ...

e o pcitr-irnôrrio

a lei que! neste instan�e3 garante
'dêste

errquc.Pto, O mandado de s'!guran(B. mas.

Exmo. Sr. Ten.· Cei. Comt. do 3211 B. C.,
que dirigimos á Secretaria de S

.

eguranç�:

do de Santa Catarln·a. Florianopolis.
Confirma

Utl��_f!·. '-------"'"----
.

telefonema hote essa S,ecretar·*'#··:J'.e:··:.
vida ·emprega'il�s.·,·�.::.dindo medidas assegurar

patrtlllonio fOl.'Dal "A Nação" vg
'"

cidade. Saudações. (Ass.) HeroaD! pôrto. ·Dire..
·

tor de Redação .. Brspondendo Gerência".··.·.·:�:·.'.·. I PARIS, rr (UPi � Damos l! seguir
��-�.•_=_$�_����_��.-.�ft__�� � �� �_�__� !& �M�.�_�����·�·��·�����'�·�·�··�s l�a.���d�c�d����dM�

,

países qUe. lutaram contra,. os aliados,
1105 .tratado's d�'. paz ontem assinados
na chancelaria .. da

.

França. Italia. -

limite·s. .muximos: exercito de 200,000
....

.

Paris, 11 (Unitedl _ A União Na- homens," fo�ça
.

aérea de 300 aviões ,),

danai de lmpresnse convl)tól)' a' gréve' . na marinha, 50 .Q.vjões. . Além disso foi

de todos 05 jornalistas de Paris, afim I imposto a, destrui·ç90 de. todas' as fof-
. t'f'

-

tde forçar as exigencia5. ,dum'aumento Llcaçoes . permanen es.

I com a .França;' cessão ã' França "dosde .1 � e meio por cento nos se arios.

Os jornalistas perisienses 'ganham,' 'Cm' veles da, .tendc de ,briga e outras pe

média, atualmente, cerca de 15 mil quenos àreas fronteiriços; ent.rega, à

O r
. . . . . . . .. ,. , . , lugosfá'(;a da penins'uJa de ·Istria e mu-

f_roncos m�,
.

_

, .. ' . , . , " ..

ralhás' iia, 'xána' internac'ionaf II PQga,-
-..- .- - _-

menta de 335. milhões de deleres, o

Pglco�, e Te' los fituia.'de reparações,' à U. R. S .5"

ti':: a lugosl<ivla, Grecia e Alba�ía. Ruma,-'
"
nia - exercite de 50.000· homens e

O CARTAZ DE' HOJE NO CINE· força aerea de 100 aviões, Além dis-I .' .

BUSCH,
_ t 50: cessão à Bulgaria, cessão ã U. lL

Uma' das maiores sensações da pre- S. S, do norte do Bucovina e Bessa-
,

sente temparada einematografica do rabio: e pagamento de 300' milhões de
Cine Busch é o lilme natural que se -1 dolares à, Russlc ,

.
Bulgario. - exerci

rà exibido hoje naquela papula.r casa
.

to de 50.000 homens
'

força aéreo de
de diversões, intitulado "Féras", cuja
co serê narrada em partuguês. Nes-

séde

s ate li te s �o e I x

ENTRARAM EM· GR:EOE . OS JOR-

90 aviões.
I ugo�loy;a e

Macedoriia "'(f Traeia, ocupadas em

1941 e um pagamento de 70 milhões

de dolares à lugoslavia e ã Grecia .

Hungria' - exercito de ,70.000 homens.
e .forçe eren de '90 aviões.

çêío ilas frllnteiras
lução de parte' da Slóvaquíà ii

coslovaquie, 'Rl!mánia 'e' União
Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 1947 NUMERO 838

\
MATVTINO

quio e h,goslavia.· . 'Finlondia .

- exer

dotares à U.· II.. ·S.· 5., Tchecoslova_

cit�. de 35. q09 �ome!ls � .fDr�a,: tÍi
reo de'· 70 aviões. C�ssão' ii U:· 'R"
S.

'

S.. das regiões de Pelsamo' Care- ....
lia, e "urendamo ê de 50 tlno� ..

� pe-'
ninsula de rorkkafo' ii .Russia .. Des-'i

.roga-.

r".NAçÃO D I :Ao a I o,
.
NAllSTAS PARI�'ltNS� .'.:'

"f E R Á SIr

nlo,
.

aléin . dos.. territorios arrebatados ii

!�g'oslavia em l�41. l'ágomento a·

titulo de' reparações dê 30Ó milhões de

vaan

um

Lutemos
nlvel
..

ma IS

p
social

e I e�va d o

procedente de Maceió, celptol de Ala- sesperadamante poro sua subsistência. '

gôos, li Seúetari� do Int�rior daquele E; o' 'espetàcul(l que diàriamente
estado decretou a proibição dos jogos

t
�chservamos n�s mesos 'de' "slfOo!cer",

de exer, exp�dindo circulares a todos
I
onde frequentemente menores<'disputam

os delegados de policia dnndo instru-I partidas a dinlieiro.
, ções a respeita, Nõo se rã de e�tranl!tu que tambémUm mm ctne encanto. e �mociono A >isso é o que estamos observando nas

I 'f" d
propósito co",.vem lembrar a de-, esses menllres busquem os recantos. mais. " , pe a mog", JcenCla o seu enredohlstorlcas conferencias do paz que ora

d' .
creta que o presidente, Outra assinou excusos para. se locupletarem no vício'

-, - -; ."''' :. " Ih d I
romotrco e pela paisagem natural t' .

d
' .

• < ... se rea Izam no ye o mun o..
d T

• � II'IgulO o "em toda o país' as jogos de corrupçõa, iM'londo "pif-p'of" setedos romontico, terras o exas, e (I I -�,
.

' �

- Com a srta. Alma Stalle, filha Contra (I forço não lia resistencía, . .

.

h" C.
de azar, entretanto. essa .determinação e meio OI' "21">'

.

b 'd',
,oue assistiremos amaI! (! no me d h f I

.

.do sr. Roberto Stolle, casa-se hoje o,
como em CVI enela a ogi�a do� fa-. I

B h Trata-se do mm "A Rosa do I o c e e do governo ve msendo des. . Confiamos em· que o dr. Delegodo
Ar' B dd b tos, e deante dessa (ontlngancla 05

use.

I ·t d • d ,.. lIe i '1 dr,'·' -Y. Wln o energ., Texos", que tem' a interpretação resepl a (I no nosso es,.o o.' como a las g. ano e. o IÇltl tera. prestado um
i •

h
. .

H
. O A' A I' " fracos terão que curvar-se entre ã po

I
d' I I '.J- ,,"!Versara-sa oJe o loven elOz - sr. ntonlo po mario ,,0-

-

principal de Roy Rogers, Dale Evans pa emas constatar oqlll em B umenau, YO laso servIÇo ue saneamenfo mortl! e
Hacldno!l<fe. e funcionaria da Empre- mos consorcia-se hoje com Q srto.

tencia dos grandes potentados.
e Grant Withers.· onde me!lóres se entregam 1.Ia vício, socia', combatendo

·c .

I S h d S A C'· l'd' d S'I Razões opnderaveis &...sa!tam dvesesm13 I '

. '.
zo r��rclO C ro er . . , rlstma· I Ia a IVO. t �

---o-- perdendo ri1úitas das vezes a dinheiro jogos de ozar quéestado de coisas, que dia a dia
- F�'t (lnos hoje a srta. Otilia Edmundo Meue e Gertrudes

C. 'e Busch
.que poderi� om.enisar a situação an- t� nesta cid�dl!'.

'v b f h
s'� tornando um circulo .viciosa em que I 1"Eornhofr'1, filha do sr. Jacob Sarnha- r allnen erg, ii a de Rodolfo Kannen- .

pululo a germe li do ambição e da!fel!. berg, cosam·se hoje nesta cidade. A'egoismo. E ri burocracia tombem QU RTA FEIRA às 8,15
T'�"�CDrfe hoie ri data nota lida -Com ·a srta: UlIi Bauler, filha A 1"1tornou-se um circulo vicioso. em tor- pe ICU a l11Qis sensacional do seu

dI) sr Germ"no Reinke, comerciante do' sr. José Bauler, cosa-Se hoje o sr, d t' 'd d d' -', "ramo I
I'J() as' ri IVl a es a mmlstratlva.'." •

E"" M".ofanduba. Ahel Zucki.
,

(! causa da justiça do opvo vai sendo
I

- r-� pnos em dota de hoje o sr. 'I I d d !. .

re ego a para segun o plano, prevQle- Eó .I J P L f'lh - : .

• '

FAlECIME'-'TO" mlJn"o e[!Js aCneco, f os, genro, nora e netas !lgf!:!decem ... to-""exon.lre· Harbowski. . I� � ti f
'

N d
.

I
<

-

,, __ .,, ..

cen o dessa arma o bénefida dos in- • arra o em potugllês e if modo no dos os pgrel!t�s e amigos que envia rom flores,. telegramás, fonogramas e--,- --I t�ress:s dos que tripudío.m e :ilepen- � coração da Africa! Animais ra�os em cartões, bem, �omo àqueles qUe' acam ponhoram os ..
retos mortoes da nossa'

- fafeceu ontem nesta cld,,,fe o ,liam Q causa do bem estar social, que
lutas sangrentas!' Feros bravlo.s da querido

sr, Paulo Mayerfe, contando 72 anos � é a causa da justiça � da felicidade
I �frica e India, Bichas .ferozes das sel-

I '.
H E L E N A 'P A C"'H E c- O

de idade., O extinto, fjgur� ger�I-1 de um povo, que sempre h� de lut<Jr: vo:; negras! A pellcu!a jue praporeio-.,' A9r�de�enios ''especialme�te ao Reveren'do Frei .EIias e (! oDr. Angelomente est.,.mada em nosso. mela SOCial por um.o nova.' ordem, de cOisas e por
I
no uma g,ronde emoçao por· se,gundo; I

de Coefano' pelo, desvelo e

c

carinho com. h
. .

I I I A C I �I .

ql<e- se OIlYerom durante a enfermi-
c comlel'Cial, era progenitor da sr, um. nlve SaCia maIs _efevado, e con., ,comp ..

- omp. ,,,acionaI' dade da
.'.

A' . .

_

extinto... ' provelta.mos Q en seja pra convidar os parentes e omigo$.

r
Dr. Paulo Moye.ls, medico do Hospi-I dIgno com o seu padrao de v,da. - UnIVersal larnol. Preços de costume. '. .d .7. d' bporo a mIsso ,(!: o. Ia, que serã ceie roda no dia 13 do corrente, os 7 bo-taI Santa habel. Seu sepultamento __ o

--- - ------- --- - ,-- -- -

ras, no altar. mór·da Igreja Motriz, desta cidade.

AIl"�C;':
A

�<.:t: folhO �:::�:'E::t:2::�:· ::::::::: Estamos clamando no desertOI Blumena�; 11 de Fevereiro de 1947.

�

.

'. I,�t�··"���__""""�__
;l �H· l'!dadel\; I1Hr'\'Ítlp,.t,,, 'II�liW�\i.

(l��'í _'.t:'fl< ia iol i::;:_:·:·....

nobres excusns e gananciosas dos tu-
tes, enquanto 'no nosso Estado. a- si
tuação aflitiva opr que atra:vessa o

povo vai tomando aspéto cada vez

mente

União' Soviética.

çiíes que nos são trazidos não só atra

vés dos jornab· coma tombem dos pro-

05 interesses do povo contra as ma-

reza, enfrentando os ma iores perigos
ne suo caça aos animais selvagens,

'_--._""Nóo 5<]0, muitos os que afirmam que
. .

prios viajantes, A situação de penú- barões e usurpadores da economia pn
aventura filmada no coração ela Afri

pular. Nas grandes capitais do país
se interessante film de aventuras vê

esses esepculadores e agentes do com
mos a luta do homem contra a nctu- ÂQui,·co.mo acolá, mas., fadas �há� .� "

li vida em 81umenau atingiu a um ní

vel mais elevado que na próprio co

iPI'ol do Republica e em São Paulo e

isso pode-se confirmar eplas informa-

ria que até aqui tem atravessado a

noss.a população desprotegida da ser-

te deve-se, em suma, ao alheiamento bio negro vão sendo combatidos ener
dos podere, publicQs em salvaguardar gicamente pelas autoridades competen-

Segundo' .despacho da Meriidonal gusti05!l' de suo familiq .que futt!

mais grave. De nada valeram os Co
missões de Tabelamento, porquanta os

intere5ses do mais forte sempre pre-

Cada cena do fi"n proporciona' 00 es

pectador momentos de intensa emoção
e frenési.

BA N
""'" '" S e

d d. ._. C1G(lO n C1 -

-

oe 1€L a _ e valeceram sobre as do mais fraco.,. E

"A 'ROSA DO TEX,4,_F

ÀNIYE�3ARIOS CASAMEENTOS

- f� .. tei" hoje sua dota natalícia

(I m\"n:lI� Dijanira, filhinha do 5nr.

Ricordn Picoli, residente nesta cidade.

--- ----- ---- -----'

,'o

NAScrMF.NTOS
_._-----

- r -"1 () I'!Qscilllento ele seu filhi
nho l!nlf Felix, està de parabens I)

fOr dn ". Felix Schteleben e de sua

ESpOS� nn'l. Waltroud' Schatleben.
----_._--------

;l1li

; é ,o ·encár.re'lIHfo II'! vbgem d� ��!ri-
�eão . mundia' de pugilismo. decl!lr�u.

latino-americanos as-.
diariamente coliseguir

,serviços d�' 'lóu;s.
.

"ross�guirido
.MacCarnev_ ofirmo'u que

rio torna -se um pruh!em'.! de difícil
� .. ,.o; {!:. ��"�':!� "'4'JTte e sul do ta "�or p�edsQ .. se CO!!! ll!g�nd!]. Ot!�:!s

c!1!'!�içf'e-� �·rde�.�d':..!� despe1:n:; e c0!11i:ii.ne5. Apre�entt!!'-ss con1 referencrt:!5 Ó

�!m!:!! (! abuso dos frequE!ltes cc.re, 1es��!'ge"!ion(!mento, dl!!la !I falta' de
nrrvidéndos CDplu:es de solucionat O

de re resent'ções. preferenci� o �er'!!$ de autom6vef; peJa nos::!! �!'in
cipal !!rterj", O!ltl� o movimento dià-

presenciada quosi
I-CDuentemente pelos poucas guardas

J d,' transito:

Até 'qu<lndo p�evDlecerà ésse
de coisas?
lã erc tempo de

..�e· eshlbef�cer um.

!.reg."amento mais �ficiente que puses.

I �e unI paradeiro 'a tais irregularida
l des de ordem urbana"

0$ PLANOs' DE CONSTRUçÃO DE' Q Grã-Bretanha

MO'S-GUERRA.· DÁ; G.RÃ-BRETANHA I gr':'nde. n'�niero
- A execucão ·do 'seu grande plano

I
.

.

àe' con,tmçã� de habitações' paro pro-. nos SU�S varias regloes. A que, aqui
ver as populac:ôéSj nôo, só urbanas CD-) vemos se' deúina a dasse operaria e

n� rurais, de 'bOil5 locais de moradia, està situada .em Wilshire. - IBNS)..

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

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A SI
ESPIt--1HAS1 ETC.

\:,::===========�."
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