
N. U., ·0
na guerra

IDfnistro. Os�aldo Aranha

mo s

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

mos

t, \BEL.O .HORIZONTE - São Poule '

lenço, que jêi temos" para m'EIIOS, de

. dk�i5e de um jovem enqenheirll, fi. quem I outros pafses que ",sião industrioíi%an"
o governo do Est!ldo deverà convidof a no hemisferio, o hã o fazer é impor.
jim de llie pôr nas mãos o cargo de, tar � mais depress� possívef leva. e

úledllcodor industrial e social.
.

E' o: levas de tecnicos europeus e emertcu-

sr., Francisco Pignotari. Aliàs jà
I
nos pafa nossos organisações· fabris" •

ccntraíado pela Familia Mataro%%o, pa-l A 23 de janeiro ultimo o generai I'e
r� reeducar o chefe do firmo, I) meu

I
rOI1, que é um totolitorio astucioso e

conde Francisco inteligente, anunciava numa conferenciQ

I de impren�a, II chegada o Buenos Ai

Agora, entrou o sr, Pignl'ltarí pum o' res da primeiro missão de especiclisres
grupo dos "1 ..dustriGs Reunidas MOí,,- I norte-omeric:ollos, Vieram esses tecni
/0;:':-:1;0". Certo ira operar, na seio desse I

co; colaborar na execução do seu co

cO/�sorci(j de empresas mOFiuíotureiras nbetido plano quinquenal. Sabemos di!
agricüfos e lIleréantis, os trlil1sformo-lllue massa é feito o don Manuef Ro
ÇilfS indispen5a"1!Ís que elt' !tã, tanto� ses desfe seeulo. Ele � estruturado .III
emas aguarda, para se atuoli%ar nos! mesma sebstoncio jacobino da seu nn

níveis dos novos. tempos, dentro dos me. ; recessor, derrubado em 835, em MOntet11ovíme:nt.)· Iodos da tecnica cientifico que impera :Ccseros, O dtr(j.nacio�alísmo de-
t- na'; atividades industriais do Americtl veria tornõ-Io um homem pouca símpo.-------

do Norle, Canada, Inglaterra e Alemo- tico para entender os e(nomenas de ln-
nhO. I

terdependel1cia das n��ões civiii%adas.
e· nos Ba 1c (1.nses tà a.. FO!Q�do comigo, faz: alguns meses, o

I Governo, porém, com (I, I'csponsabili.
,

,

.

, .

laVEm pedagogo social comentaVa um dade todo da mando e (I Congresso é

IPanela on�-- semexe a futura guerra. ..Ire.c�lo do converso qUe e11 tivera, no quase todo peroniste e tôo seu que o

I �Uf.SO do campanha presidencial Com v« presidente eutorlou se constituisse um

I fil(orà residencía no Rio de çõo politico no Europa, disse que 50' rla,s personalidades nela envolvidas, so- i "��r�:d(l
.

peroni:�(1",� com essa .desig,lIo-
Acrescentou que não POderc.! bre o velho mundo paira uma pesada bre Q necessidade de contratar o 8ro·, ço,. tour-eourt. nao core o jllcoh,no,

•

nuvem, li qual, nóa
.

se sobe onde ira sil lecnicos estrangeiros poro equipar. e:rcltado de CYlSC5 agudos desse .tea-

mais viver na, Belgica devido (I
.

Dai"o ceir, transformado em chuvas, trovoa- Se (amo nação civiliz!lda. Por en- dcncic, em contratér missõés de espe-

temnerotl.lto, pois aclimoto.u.se : Con. das e raios, acrescentando: "Na Foles- quanto, este é a verdade: no campo da cio listas para enSinar seus comj)<lfrlotos
... no

tI resolverem problemas :de base eco.90 Belga,· clIja temepraturo é mais ou tino. e no, llolkolls està li panela on- pradu�ão nêo passamos de rotina e
nomica necionc] • E logo a quem loiA desp.eíto da de SE! ·rnexe o futuro da guerra", empmsme . Basta dizer que o lavou-

--- -'-'--'---'---,. ..........�--'--_ --'-'.....--'--..........---__'""'''''''- - 'f!i aqui indo trabalho com enxada, e

d
... I ti f�cob(jlh(!dor rural de pés descalços,

ex '-tadnr o ".desc,:imi<ado" e ti "descolcodo" são
-

.. �... !.f fiç!ii{�$ de reforieo na comp;nho pero-
nist;:;, Aqui porém, eles são o lon

realidade,

LICOR DE.'"CACAU XAVIER
Usad"o com sucesso

ha '·mois de meio seculo

lo�brigueiro gostoso e eftcaz !

a� -&epJ;i\lljca
P•.s. D.

�i.

vimentO:

Um

pedk o general Peron a primeira missíio

tecnice e cientifica estrangeiro!' A

proprio cmh<Jixodor dos Estodos : Uni·
de, em Buenos Aires, Ouçamos o que
afirma D chefe da Estado platino ncer

co da personalidade nos dois
.

chefes

pcrfeitóinente adequados. poro' dár va· RIO, 14 (Meti anal) - Um mato

são· ao troJego, que, serõ estóbeleeido tine ouviu os pr eres da PSD quando
ladiOs jà entre··o.s duas capit�is ....Pelo.tunel, 'que do reunião ont , à respeito do fe-·

.

tera pllrfeita, ilumilloção e arejamento, chamento· do rtido Comunista:, O

lcirCUla�ão a.utolll�veis; bondes, e onibus,· ·sr: Nereu vice-presidente da

, no� dois sentidos; �endo de ressaltar Que Republico,. di que nno costuma opi- Loke Súccess, 14 IUniteM .

- "A controlada no pc:", dise ontem em

11) viagem de bond� d:aqui paro Niteúli nor sl?bre' Q ,�e� postos em jui%o, I energia ·.otomico, deVe ser' pr�si:rito do I' s�u primeiro discurso perante o Con·

for-se-a em 10 mll1utl/s. I acrescentond, So o parecer do sr. • guerra 'puro poder ficar devidamente siilho de Segurança da O. N. U.

II" Comissão de especialistas que vem

assessorar o progresso tec:nica e cien
tifico< do grande c civili%odo comunido-
de vizinha _ Falo o gener,,1 Peron:

fabricas. I "0. �epresenta.nte diplomotieo
-

norte- omencano, embaixador Messers-
mith e o cOlltra·almironte Flonigalt
dees persoilalidades proeminente da
Unióo e que constituem uma· gora,nti?
cbsolute de seriedade, re,ponsobilidade
P. de gronde autoridade moral. As in

formações qUe possuo sobre esses se

nhores não podem ser melhores, Elesdite
estão em centecro, por .suc ver com

Iodos os grandes empresas e com to

dos os centros ciehtificos do seu país

.I··��á,. ��._!ºI.�'lWJ:; PP�. a�.l!!.l'•
. 'jióÍ'é!· i"-l:bnseéúção' do plci�l{l 'quinquenoi
a passibifidade de contar com um eon-,

I
�elho tecnico�cientifico mais ,idanco e

I
rle dispor dos materiai, e das' maquinas

I
necessorios que aqueros mesmos empre-

mo, de allrros,· quando ete encon· sos podem oferecer-nas com as ultimas
"

I
progressos da .

idustrio norte-omerica
na,'/ .

I No corpo de peritos norte-americanos,

P
.

'I incluem.s.e
professores de filosafia

I
além de geologos, peritos em barra-

"

opu ar g�ns, .industfia., pesado, irrigação, ener·

. Ig;'I �ldra-eletrle.a, ofqui�etura, portos,
. . ..� Clenel(j, economlcas e VOllOS outros .as-

suntos. Trota-se. do fino flor da cu[.
tura, do teenica 2' das atividades ma

nuaftureiros e agrados a gente que o

general PerOn està Trozenda do
norte no hcmisferio paro erguer o ediIUO, 14 (Meridional) - Depois de • Barbed� ale o, pagilHi 14, quando o fc% um ,ó deputado em Santo Catori- flG6 li o parecer do sr. 8arbedo, pois, ,fido de um,o nova e formidovel Árgen-di�tribuir copias dI)" seu parecer· sobre Procurador ainda estava no porte ex· fie". O sr, Rui Carneiro, tombem desci Il\loro (�;!

.
Petraoplis, JlDm, parti. ,Iina. E' todo um ocontedmento, o

o ·concélament.o do registro do �arti-' positivo. Concluindo, entretanto, 50- presente, depois de di%er que os co- cipa r da reuniôo do P. S. D.", que entra a se proeessar no Prata; '"
der Comunista, (I Procurador Geral ·dp bre (I rnóteria do Partido Comunista, munistos Hzeram um deputado no Po· O sr. $OU%O Cosfo disse t!lm.bem se não queremos levar ainda moj� paei.

_.--\ i.á ·aSlib.b,l.J.o �,pDtta" R�publcjQ adhoc, Alceu Sarbedo,

de!-!
posso dor um furo: a ogremiação não roibo, afirmou; . uConfesso que ainda Conclue nn ultimo pagino). I

ra d� que ià ,apanhamos, na estrado
clc;rou à reportagem que deve se� te -...

.

:-:---
-

.

- .--

--.--- I de bitolo estreito do nosso roquitico
pll"iI �. construo chado tombem o ,�ortido de ',�precsn O PS'O .

do
.

- progresso, só·.temos de· imitar o, arll'"

'taçãa-Popular, pOIS, ambos 100 �xtr eDl tàse "reorgantsaçao ,to; vizinhos
.. Porque eles i qUe estão

ção da vu,Jto'a· mistos e inconstitucionais. :4dianta
.

certos, riQorosamel\te certos, assimilan-

sr. oBrbedo: �'NQ meu pa cer a res RIO, 14 (Meridional) - Depoi,

I
nos ultimas eleições, os deputados SUI'to, pOltidàrios, bem corno convocar do um adiantamento que sobem só lhes

Obra· peita do processo contra PCB, nã!
das eleisões de 19 de Janeiro, em Que Souza Costa, Amoral Peixoto, Hugo o Convençõo Nacional pera (1 Jota il poentes do capacidade militar norte-a·

refe�i-me expressamente 00 Portid o PSD sofreu grande quéda no seu Carneiro e Carlos Lindemberg, este ser ooprtunaniente marcada, quondo mericana, porem no realidade, a �entro

I
Rio, B (Meridiçnal j .

- dI! Representação "opul, simples eleitorado" logo surgiu a noticia âe que
I governador eleito pelo Espirita Santo. então serã eleito o pr.esidente dá Co- opcerà vir dO.$ universidades, dos lobo·

problema de ligação -dpqui Q ·Niteroi, o mente porque redigi, co ,: Procurad�t o referido partido, �ntôo majoritario, I A reuniõo Que f�i presidido pelo sr _
missão Executivo do partido, cargo Os chefes da eqltipe ,õo de foto, ex-

qual, vem preocupando,. ha muitos 0"05,. ahoe e somente poderic. ludir ao fell iria, pr0t1!0yer ,completo reorganisoção Benedito Valodore. prolongou-se até tConclue 110 ultimo pagino). eprimentois e dos parques manufaturel-
.

r b ratarias Cientificos, das estaçôeõsõ Ele-
.

as populações dos duas cidades, um to para o quar fui desi ado ,acentu] nas seus ··quados. Anun(iou-se a reu- às 23 e 30, deliberando-se 50 re o
..

J ros da America dp NOite e da· Euro-matutino oficioso diz que foi encon· ,ando que agora, opré substituiu" nião do Conselho Hacionol do partido, preenchimento da vaga aberta no Co- -- ---

trcda a·.<oluçãó definitivo; que cansis- Pr�curador Geral. e pos ontem, poro trotar do assunta, A f mis�ão Diretora com a renuncia da pa,

t� nó·· con�trução do tunel ligand�. Ni- pensome�to- O por ,; reuniõo.· ini�iau·'5e às 21 horas, à por-I cor.ego Olimpio de Melo, sendo o sr, U'o li.,�iio eNcabeçado por 'um gene'
Ontem. foi assinado o

não deve continuor. ncionando,. pois, tas .trqnC'<1do5, nclo tomando parte os' Nereu Ramos acl4lmado poro o corno - tal e uln· almirante, poro entender ir
l'refeitura daiui e urna �'sua linha, ·p6litic dos co- 51'S. Ge'orgino Avelino, Ne·reu> Ramos, Resolveram os membros enviar instru- primeiro visto que se t;ata de dor so.'.

-awoAdUlO:l ·3nb 'osa:tuni} OllUH apuo.6 cI amente '.mor Gois Monteiro, Dario Cardoso, ções às secçóes regionais, afim de luçiío aos problemas militares. Nada
dos· os ,.,qui.ltas modernos e aparelhas Tinoco, filin- comporem os diretorias e reolizar con' disto· porém, ocorre� Em ptim·eiro lu.
te,se ó· .canstruir o tunel dotado· de to- dois ultimas· eleitos venções estaduais para tratar de os· 'lar é preciso dixer que· os enteRdime�.

tos tidos pelo general Pernil são intei
ramente privados, Não se t�atQ de um

'::Ohfrato ce missões de governa I'cúa
qaverno. Apenas o Departamento do
E'stod<! não levanto· objeção 005 enten
dimentos qUe a governo argentino faL
Cllm orgOhi:ações po,rticulares da União,
de grovidade dos seus cometimentos no

Prata são nimiamente civis. Tanto o

general Lord como o contra almirante
Floninqs s�o oficiais reformados, e jà
identificados desde: anos, com empresas
industriais, A listo que oparecl! nDS

jornais de Buenos Aires do primeiro
qrupo de peritos, que vem apenas ta

mar contada com o país .e conhecer o

escalo .dos seus problemas é de
. figuras

de primeira grandl!ra, ligados a enOf'

des.
.

foram-lhe feitas.

·secréta que,

di%-58, ter existido. ° ex-ditador

figurei .entre as epssoas que mais

dinheiro requisitaralll do sr, Ade-
o "dosEÍer" serà entregue hoje

: I em ,Petrooplis 00 Presidente do Re-

Comunicam . publico, Afirma-se que, nos dto-
(Conclue na Illtiino· pogillCi r.

o que dec:lar-tram:ol pl'ocel'ea politico. sobre u cancelamento do regfstl-o dc> PC6

. A energia a tomica
·proscrita da

deve

guerra
ser

SR. OSWALDO ARANHA

bomlieiros, estão acorrendo 00 local cOlll, vprios
da Jogo, Até estavam na

o momelltl> niÍo se sobe si ho �itimos. De:z:enos de

tambores de combustivell me$ componhias nCirte-americanas.
porfa

.

d� edabelecimento.· Ria, 13 iMeridicnoll Nó. dia 25 O assunta imediato que està sendo
populares e soldados do serão reoli:z:adas (Is eleições sIlP!emefl- ferida pel�s tog;toções ·do .generol. Lord

é Q que.tão angustiosa ,das casos bo
rotos. Està disposto () gen.êral Peron

ELEiÇÕES 51lPLEMENTARES
NO MARANHÃOpropagar,.se ,ao� prediOS visíol1os

·e o:. violent:> incend!o, estôo ati-

eus .1lertencés à rUlL 'Os bom- lUa" 13 I MeridiOl\Ql1 - Na mamen-

prosS:eg�em ti luta· contra os tOMbDres, ·evitando. assim que os cha,-

Os 'l;orr05 da varias :postO'iii ta que súrgilf a· fogo no deposito de 01-' rllos tivessem outros f6cos.

exereito prontamente removeram 05 tares no Maranhão, foxendo a comu

nicação ao Superior Tribunal. Eleitoral.
o Tribunéd 'Regional dali consultou sobre
a maneir(l· de !lpuro�ão· das elejçóes, Conclue nu ultima llogina)
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EXPEDiENTE

"A Nação"!
,

, . I
s. A. }'A NAÇÃO"P-rollriedodE! q

�iretQr-Presidente: Edmundo Monteiro
Direto.r-Gerente: Rinqldc Feltrin

Oiretor de Redllç"o: Hernani Pôrto

ENCARREGADO DE ASSiNATURAS
E ANUNCIOS:
'OITO WILLE

ASSINÂTURAS:
À�uaj ..•.

.

Semestre ..

trimestre ..

I. Avulso " ..

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

90,00
50,00
30,00
00,50

AedQç�Q e Ofiditas: RUQ S, PCllllo, 269
felefone: (provisoriamente), Hotel

Würges, 1365

Coixa Postal, 38

REPRESENTANTES:

No. Rio; - Serviços de ImprensQ ltdQ.
PrClçg Getulio VQrgos, Edl�icio Odeon

Sala 802
Em S. Paulo: Serviços, de lmp.ensa

LtdQ.
Rua 7 de Abril, 241

---li---

Informações Utei.

HORARIO DE ONIBUS

'Aufa Viação CqtorineÍlse

8!umenllu li Curitiba - 3' horas
Blllemnúu' li JoinvilIe - 13 'horo!

l\[llmenQu' _.; Flori�nopolis - 13 horas
'Sluemnau a 'ltajaí - 13,30 hONIS
Blumen�u o JoraQuó - 13 hOla$

fmprez� Auto Viação Brusquense
Bhllnen�1I o Brusaue - 9,30 e 13 hOõQS

TEli:FONES MUlTO CHAMADOS;

Á ' • -

C
' I

Ssoclaçao omerciol e Industrial, 1430
Âutomoveis: «
1300'- 120Q - 111I - 1100 _ 1333

"

Co·.os de MoIQs: fW51 - 1400 '_ 1170 _ 1245
Cafetaria Estadual _ 1216 J
Cale.taria Federal - 1382

Companhia Telefanica _ 1321
'Oele!locia Regional de 'P�licia:
Gabinete do Delegado - 1016-A

Exepdiente - 1015
Olllegocill Imposto de Rendo - 1l04'

,

Empreza Força e Luz - 1327-A
Estrada. de Ferro S. Catarina _:_ 1011

HospitClI Municipal - 1208
Hospital Santa Catarina _ 1 J33

.

HosRital Santa Izabel' - 1196
I. A. P. C. - 1271
I. A.= P. I. - 1256

Mercadó Municipal _. 1120

Ministeria do Trabalho - 1143
Prefeitura Municipal - 1163

Posta da Malaria - 1466

Telegrafo Nacional - 1363

I

:\��i ·,i.

Garcia - 1148

Herin� - 1.199

Dr. Herbert (ieorg
ADVOGADO

Escritório

Rlla 15 de Novembro 1Q43

IIlumenau - Sta. Catarinll

� -',__.__ ____- - __ -

A 'V S O

o curso nrimório dll "SAGRADA

FAMILlA" se reabrirá a 10 de feve-

feiro, os secundários (Ginósio e anti-

1;0 Fundamenta!), o de admissão e O

Jardim de Infânéi!, a 10. de março.
-_' -'_._'-

Ulmer Laffront
CORRErOI

nr� Ayres' " tilGonçalveS
IADVOGADO

2° andar -- .sala 1,

i r I elI I Agrkuaura, Indüs-

'N'i ",\l�1l1ã)anÍ1�Hi �ensen , .... tria e Comércio I

OI t�1lpaV61 �';entt'aR BI'l'menau (Se)
,

! EDITAI.. DE conVOCAçÀO
'

l r�l" f1r"�€lü�, fi,;om, convidndos D:, :"i1flore; ncinnistus a comparecer' Q

{ A5spmJ.i�ifl Ordincri«, {P,l€ se realizarei no din 3 de mnrçc de 19471 á,s 9" he-

I "r;:i, "0 feznf"oroo úc,lo Sociedade, em !tilllll<1Vfi Central, }-Aunidpio de lltil

rnenflii: eUf:;-jõ;TC8fidn fi 5e9Hinf� ordem do rHri:
! a! - Aprmflr,ilo do Bcl!lnrrr Gemi; Vemr.nstração da Cnnta Lucros &

A

f�rtif;':ar o seu organismo e u de
St::U ülhld _. d:.l1-á Lil",jur cL..:::t;...: id,j_Jc
aos �(.:"Lb /H!)ãv�} uLi t5-.iCIJU-V::: ;l u.n

exercicro metódico � pl'()glc�::JV0 de

coruraçôes. L1C;)�� tu! th<l� I..{ucll.da
I,.-r.l.€� ar do GL:âSlãv:I- J. Si.:1. c;,(;;H ii pl"�'l -..l

f .da para U in parto I ipidu e táLIL
J�'c� pois C,,,,vidulil ,hhd.nte i1 5Li"'
�-id.eL - Piira nun if-S-t: -- C' dc:p"ns
-1..) uarto _. 'para restaurar sues fê!'
c-i.:i � ��rJ.!i.tir urn b-úm �.lçit<1ih�nw:

Gi<ACt�!; ã <iC�J de (�rtvidinii.,
w:\lt.tr;. � -:jl'�- :.= lrvr dia dos dss-

-

- .,

'_ü.rD:I."I� i:i.IJ ":'.�.io .... Wt ua gr-aVj'J.e�
se iij.;-�l>�v i_O;;_llq.. -;'V .:j'_I� Pl"'-::'F..t�.u a ;::"'U

Lr,";l.'I�S,: .. ::, r- ..... � til;'. p .... iTú Lapide e

.ft'b,l. i-..�(d·;�i.lC i:Ô"ni:u �';:'l"a! de ot' ...

:::::':.::� �':�'iJ':;':,"�uj��'��i:t������
i:íújk.�\,-fJ p,j.f"i. ;;:I fL ulhCl fi';' periuJo

: d:i .�I.:i vlLÍt:!.. f'r.:L.l ::lí;-àu dvs 1;;.h;.H,,:;;HlQ;i

-':U"Ii: ã ,-:�.Hh�.G.:.. Gl�y',dH1a - a.lün de

b i - Ele;",;o do C01l5f:lho ,fL cnl.

e: 1 __, ASSUi1ti1� dp. inh�ress� SOCiilL

30 d" Janeiro de I'H7.
GUI1..I'IERME j[N'íEN f);retnr Ccmercicl

COiTMnanhii�t �e;'fSen"" Agri
r fJ#

I {:uh:ur�", ihtuhiGtr:'j� e Comercio
I�OU�íJ)::;jVa t���'�1l1"&11-11Uumenau

I'
-

AViSO AOS pCfOdlSTAS

A ' '!" �- rl ' . . r J

'\
.cnorn-se 11 t rspo ,lt.

.,.(iC as se annres ccicnistas desta Sociedade, no

':.�:O" ::;';t1e em Ifr:;ipaVi1 Cêntrail as (lo CIHil€ntos o qne se refere o art. 99,
!

I�n D�cieto-Lei n. 26271 de 26 da $e iemhrl1 de 1940.

I! h.l1;18 Iltl li, ::0 de joni9iro de EN7.

GUlLHE�t/;E JEllSHI Gireior Cl)merd!l1

.._�--�-� ---- ---- ,��-

1.il1prllsá Intermí!�!aria de M, LAranjo
I ()��i,.,l!,iHZ .EM, FLonur·U)'poI.fS)

t�'�'HLO§ m1;{:i.Af�Ã'fO·��O!j - NA'rm�ALIZAçÕjÇj
1':iI!�a'Tega.-,e> :le i!lw:'itu<>r a!§!!llínl'o, junto ás re,

;�:Htil_:üe;ô jHH;lii>:';,G d,' i�hHm'UllU, :}'hhiantIUü}J.s, Rio de

h",eirn, '�;r:.:1 F:-mjo e POj'!.o !{ll;gre - A*llf!!têí:lóa t�t.'üjea
l';;":CRI'i'O�.nO p/,nA O VALE no ITAJAP
n4ia 15 de I'Jovem tiro nO 41;) _ �o aniÍRr - sala 1.
fAli:G"- ri'''/' C -"I,ií.:;í' j �� fi 1. ti m }ij N À 1.

Oi'!jnniSllçiio Novembro]exirongeim ,prt1Cura prédio em ponto cen,

.

de

l'pdoçiio �nh num�rn 333 o

Um terreno sito ii ruo São Pau

Há nele, uma coso de enchamel
Bom posto, atravessado por rihei

Informações, no local, com Ro

ronc.l!o.

lo n. 147, desta cidade, medindo 52 rn de largura por 800 111 de fulldo�.,
e outro. de madeira 'sôbre f�ndamenta de pedra e aindtl um

rõo. ,A metade do terreno é de mato e está Iivl'c do pr:rigo
berto Kottmann" ou ,em ,Induíal, com Duo Baumeier.

�--�--------------��--__ ---��--�--------------�--�����--

Casa Photo 'Am'ador MER AN'N'Marcin- G. SCHOLZ -

15 dI! Novembro, 59G

Telefone 1010

B L" U M E 'N A U

i
!

BO tA ORDENADO - CASA DE MOVEiS' 'IROSSMA RK LTDA. !

C I R iI i: G i Ã ORua DENTISTA

PROCURA-SE MARCINEIROS
RUA 15 de Nav. ;;9�

Raios XOSWALDO GOMES NÓBREGA
Cortaria de

Empreg !'ARA IJtNTARifi,'i f; D!AGt�OStS A DISPO-
REGISTROS DE IMOVEIS

E HIPOTECAS
,PAGA-SE BOM 'ORDENI� !

� ,.c"""""_.,......,___ • • • • __ • �_. �__�__ � _.__��

i
I· r�I�p'iRr�v�'���U
!

PRECISA-SE UMA EMPREGADA DO MESTICA.

00. INFORMAÇõES: -- CASA DAS MODAS

BLUMENAU _ RIJA 15 DE NOVEMe RO, 367

EDIFIO DO FORUM - Illumenau
20. Oficio

[',Sq nrnnr!e-: f:dai":Gniiório man �ml1 cur,:o secunááriG comp.ff:tol com

cidll';; - (iii)owd e Colegial. fC!�sõir.o e científícol.

Santa Catarina

Por 6 mêses Hq lI.a.

5% a.c.

o CO
[KiJLA Tf:(t-liCA DE COMERCIO ! Reconheddn)

E X T E R tI A T O

E'r.eca de mairicui,,' p(j;a todo� 115 <"lIr,os: de JS q 28 de fevereiro.

• •

eVlgore O orgauls
o fortificante

Faltem apenas dois dias para o trio:

! duo �a folia, mas as perspectivas sóo

; descnimadercs para o Carnaval" deste

I ano, a não ser Q exlto e' o � brilhaíitis-

I
mo de -que deverão revestir-SI> os bai-

__

s
nos. clubes e salões. ,Em outros "tem-

" 1 pes de saudosa mernéric, os fres dias

consagrádos 00 sobereno . da alegria
,..ii ! eram dI> intensa vibração·e �ntusia.smo

I sem precedentes.' As ruas. regorgita
vem de blócos e fantasias. aVillsas, dan

, do um ospécto , Iptoresco e burl�co,

I quendo <l mocidade dava vasão

I
suas expansões momescas. O

� vemos hoje é uma mocidade
.

�C que nõo sabe se divertir. 9riste%ós
'nii" pagam dividps, como diz o ada,-

9;C, e por isso deixemos as lamúrias e

tristezas da lado e V!lmos cair nll or-

f j' '. "i<;;'gia. ,i$1

i,:, jlí'.
.

· ....L;:.J!;

O SUNTUOSO BAILE CARNA-

VÁLESCO DO G. E. OLlMPICO do, artisticamente
recepcionar o Rei
sobado proximo dia, 15, reinando, vi.. -

Nos meis fofionescos do mais sim-

piltico clube da cidade reina intensa
si..el entusiasme; entre os sodes daqu�..

, _ d
la prestigiosa' sociedade recreatia' Slf-�

..

espectativa e amm,tlçae em torno o
'. '

.
,

I
'

. .', 1 bllrba.na, o que dan.a ali trever um exr';
grQnde bade carnavalesco qUe sera e-

. •

. . 17' ,',. d f' I
to extraordmarlO " realisacão dos fe5..;·

vado o efeito ,tha I segun 0- emi, .'
.
",

r '. teJas momescos. .

'_.
I no,� aristocràtícos salões do Carlos

GO-l-----
--�-----.-- 'r,:,r

,

mes, jústifícando-se tanto ittais �5se
� '.

I entusiasmo peltl fato de surgí�em SIIr- O REINADO DE MOMO'
-

....�
,

presas. Ao que sabemos, vGrios

blOCOS!
NO C, 1-( AMERICA' "

estão em intensos preparativos e tu- '

,o.

A ' ,. d M Tambem o distinto •• 'jI, di) faz crer que os sudltos e orno
,

gremlO naut, �

I , ..nderiío as mais oelírantes 'homena- Americll propcrdonarà �cs seus in,· .�'

gens ao soberano da folia. Os safões meros associados um tnllgnifico baile

.( da Carlos. 'Gomes estão, sendo ricamen- carnavalesco, a reoUsar-se'" em, sua sé�

te ornamentádos para receber S. M. de sodãl' na noiTe de 16' do eórrente;
e seu séquito tojjo�eséa. domingo, cujos salões >estão sendo CQ.

prichosamente omamentados,
A RECEPÇÃO DE MOMO NA SO- tivQs tipicos e originais.

,

Nos' circulas americanos .ogutlr-se
-

,

;

I
com· onsiédáde es�a deslumbrante

Promete revestir-se do muiuf briihan tada, carnavalesca, onde Momo

tismo e imponência Q recepção que homenageado condignamente.

'CIEDADE CARLOS GOMES

Dr. Jorge Jasper
Cirurgião"De 1tista

O d o DtO P e d i � t r i a'

Déntaduras,

I
]. AJs 2a. e 40'. reirCls atende <1 naite

c

das 19,30 às. 22,30

Rua IS de Novembro" 760

Ci tNICA MftllCA
Dr. RUbens Walbaeh

CORAÇ:fuMA�i���ÃO DIA����� = �r6�S�NOS /til:i�
tAiU)IÓ,GRAfIA

CiõIliiÜlttM fi' ltiiWüelã:
.

RUA 10M i�tRC. 12' =-.,�s Ujj
C o N � U:f, 'f A �: d(i! j ,., iI fi; '* j ... :5 �

Club Mil
o Cfub NautÍl:o America tem a bonra de convidar os srs,

dos e Exmas. Fomilias para os baifes carnavalescos a se iealisarem

'te. de 16-16 e 18 d ocorrente mês, bem como parll

o realizar-se na tarde da dia 16.

fT obrigatória a apresentaçQo d? carteira social e quitação

corrent�ezQS' com o Zelador"
.:.�, '.t���,.

-ii'ilifr!l':f . " A,DIRETORiA
.. _.-:_ .... ""

Di",'" 09- ,�,���IL S.A·!Com;;\5 ÇlPERACfJES llANCARU\S �,!O PAIZ E COM O Eh,ERIOR
,ue
DaA pOr ••Z-iItso em OC'dem Cf
C i COiIi�CUil' a.Ód;, e bem eIIW,
11&0 ltÃ como Nutro I Feito com

-----__� elt:mefltos rcrigorantc.,
M..tril I: o l'ortiticauh, que iie

�tb poora wmbatcr li

Iir..._ • .. de:snuttição.
1IIoIit4 d. adulto. como de

� :M... c:ouval....ceJ:I!<&ll.
"'11 é de .1t.lIId8 dldoçia.

1.y(AS PARA AS CON TAS Df: DEPO'SITOS:

'Ai ViSTA ,(retirarl'15' liVi'E�)

DEPO''iI,T05 1\?P!JlARfS (Umitede -cr$' 10.000,00) �' 4112% ..i.tl.

4% Q.a.

'3% a.a.

'2% a.a.

Df.f'O';,íTOS lMiTAnos
DEPO''iITGS u:"rfADaS
OGPO'SITO SEM liMiTE

f Umite ée c.-S 50, ÚOO,OO)
(limite ó; Cr$ lGO,iJOO,OO)

A PRA.') FíXO

,

Dr: AVlfO !Rf'VIO

De JO di05

Da (;0 dias

De' ']0 dí"s

3i/2% O.Q.

4%.(I,a.

4141/2% fI,fI,

I 1 I\W.,., ""',,- ,•.,ii ......
I �jiLi.ü. iíL.I.a.·� fi ti, .�

_

Íi

I PrecisQ .. se mii1 111átíca Hospitri'cr. O'timo ordenado. Apresentar.
"Polonor"-90 litros com porta de vi<lraço de, POU(!) uso, "em perfeito Estado. Vel1de·r.e por preço de 01':11- 'e pr.s>ionló\Hmte (;u por carte ,o ,dr,. Neyer, Hospital da .Timbá - Timbó
Tratar com: COMPANHIA BE MMER-INDUSTRIA E COMERCIO - Rua: Sãa Paidq,255 -. Tde{(m", Ul!!),

•

- SANTA CATARINA.
,

tili1rCtI

sião.

I

t AVISO AOS SUBSCRITORES

Pelo·

dade

o capital subscrito na formação do., Saciedade, cuítl assembléia de.verG., reali;'

: zar�se ne. dia 24 do corrente, pelos 9 hOras" na ,séde dq firmo. Dittric.h *.
'

mãos, na, vila Tr.ombudo Central:
Trombudo Ce":tról, 6 de' Fevereiro de J947.

'ERICH OlTTRICH - Incorporador.

I
. -

Comercio e Industria
--

AVISO AOS SUBSCRITÓRES

Pelo, presente são convidados todas, os subscritores de ações -dI! ,S��
dedade Anánima, acima referid-a, p!lfa o segunda Assembléia Gertll q��, te?ik

'

por fim' o 'exainl:', discussão .e aprova-çiio do Ià.udo,. de ovali"ção COI1.< ,-iii;;>
todos: os. subscritores pretendem réalizar e integralizar {) capited $ul:!5',

.'
"

J na formação' da, Sociedade, ',cuja assem bléia devera reoli:l:or-se ».0 ili4 2'1
I f�vereiro corrente, pelas 9. hOlas na séde da. Firma [)ittrich lrmãos� nêS(,',
� vda de TTombado Central.· . "., ,

, .

Tro�bllda ,Central, Q de Feverei10 de, 941.
" '

.ERJ'H PiTfFoiC;:H _....:.. Incorporcido{
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o.
Indústria
ASSEMBLE'IA GERAI... ORDINAIHA

Pelo presente são cónviliados os senhores acionistas

jJlWl Q Assembléia geral ordinaria, Q realizar-s! na séde do

ruo Sõo Pculo '

225, nesta cidade de I![umenau, às 16 horas

morçe (I. c. afim de deliberarem sobre o seguinte

desta sociedade

sociedade, a

elo dia 22 de

. Ordem da dia

1) 'Aprovação, do balanço e contes do exercicic de 1946

Z) Eleição do Conselho fisCQ!
";"<..I#k"". _=._�. _._�t�r�,.$�·

3" Assuntos 'de interesse geral �"",,"

lIlumenau, ,'.de fevere;,ro de i947

GEORG TRAEGER HEINRIÇH H. HEMMER
�-aff.\

'I...... .:iD!! ......

I
'Diretor Diretor

Acham-se ti disposiçao dos snrs.

sociedade, Os doéllmentos a. qUe se refere
2627 de ,26 de setembro de 1940.

�cianistas, no escritoric desta

o ert , 99 do decrete-lei No.

RELATORIO DA DIRETORIA

S!!nhQres Acionist<lS
"1':'..

A Diretoria da Companhia Hem mer.-Industria e Comercio, cumprindo
é,ererminações fegais e estctutnrias, submete Q cpreciccão dos Senhores

Acionistcs, <I Relatorio, Balanço e dem(j(lis documentos referentes ao exer

cido encerrado em 3 i de dezembro de ,1946.

�;k Conforme se verifica pelo Demonstração de Lucros e Perdas que

,-,,�ste publicamos, o lucro apurado elevo-se a Cr$ 272.330,40, descon

tadas as despesas da Instqlaçãp da Sociedade, lucro este que pode perrni
t:; a distribllíção de 11m dividendo dli:l! % sobre o Capital, além do erecção
dos diversos Fundos. sociais.

A sítuaçõo- desta Sociedade se apresente francamente promissora,
representado por um Ativo disponive! e realizavel de CrS 1$.583.101,10
contra um Passivo exigivel de Cr$ 898'594,40, inclu;õive obrigações decorõen-

te� do ba[ançQ<.
Analizando-se o documento acima d� modo mais rigido� --tem-se que' o

Passivo e exigível represento apenas cerca de 56% ,elo Ativo disponível e

reaH;ovel, demonstrando assim que a situocõo' da Sociedade é solida � pro-
missara.

'

,

�",.. :od'" ;
.

. ,

Este, Senflores Acionistas, () relatario que julgamos de nosso

submeter ao julgamento da proxima assembleia gem! ardinaria.

fllumenau, joneiro oe 1947·,

GEORG TRAEGER HflNRiCH H. HEMMER
, Diretor Diretor

Demonstração do Ative e Passiv& em 31 de deezmbm de 1946

23.500,00
32.453,50 62.453,s0Construção-ampliação

�TAVEt
ijlaq';(inas e'

_

Acessarias
/Moveis e Utensilios -;""'�� :r,'X:'f' 1

Veículos e Semoventes
Marcas e Anàlises

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

154.808,40
116.756,20
47.100,00
25.800,00

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

DISPONIVEL '

��aixa _

roncos

,#'----�-

�

REALlZAVEL

11.435,90
'8.016,60

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

-

.....
9.452,50

Mercadorias AtaCa-do "lr.",
••,:-",,�� ...-,

'- ..-� ....���"ti!t" '�ff""':�'�'.;'-
737.770,50
114.405,10

.

;197.234,00
l43.533,70

Fabricação
Almoxarifado

-_-

.--------...._.�;!f-�- ... !1.�'i/"
Devedores:

- -� _, ---�""I

'����;""i'�
por duplicatas' d'�scontci1as

Ll92.944,30

p03.801,70
32.(08)90
44.893,70 1.573.648,60

" ", em - cobrança
devedores

_

diversós '

-

-�.,t

CONTAS DÊ COMPENSAÇ_4.0
Boncos-cta. Titulas em' Cobrança ".

'I.'f"'" --.-'

:12.008,90
'

20.000,00 52.008,90

2.042:028,10
\ �.-'.--

''----------'----�

t----·----

P A S S v O

-,

!

Fundo
Fundo

'1.000.000,00
15.414,26
'61.657,05
14.353,49

EXIGIVEi."
373.887; lO
40.000,00
303.80J,70
!6L657,05
19.248,55·

:110 .000,00 898 .594,40 '

Credoões diversos

Titulas (! {Jogar

Titulos Descontado'!;

Gratificàçães
Particip.<lções

- c ..

"-_''''"''� :
,

Q disposição da Assembléia. Gernl"
. ., "�T""

%"'"
J_

CONTAS DE COMPENSÁCÃO
- '

. . . -.

'--:ji-'!
Caução da Pi�etoria"

Títulos em C.obran"à

" .. e·. CLESSCH

Chefe de escritorio

GEORG TRAEGER

.....- . .,.'-....!r.!.••

" .,,'

MARTINHO C. DA VEIGA

Contador - reg. sob n. 61. lS9

HEINRICH H. HEMMER
Direfór-Gerentê

-

'Deite DJARIO -

A

Hem
Demonstrativo da - Conta Lucros- ,( ,�e14.Q1, ,

correspondente 00- exercido encerrcdo . em 31 de, dezernbro·-de-,194�k -':
1946

dezembro 31 De Merçadorias, lucro bruto;

verificação na seção
ctcccdo-Blumencu "�1IiIIiii1ii

Fabricação, lucro verifiéãdõ
n� 5e�ção fabricação ,i;' �f�'-' :--

.

loja Varejo.' lucro verificado '

nesta 5e�,ão
Juros e l)e�contasr descontos

recebidos s/pogamen- _ ��.�..,
,

tos antecipados.
- _'o

.' . ,," .' ')5.258,67
Arrendamentos,
de ferraria

A ,Juros e' ,'Descontos,
-solá!> desta'da • :3.7:7�2�1

32.914,10
13.159,40
2.927,70

9.905�?0
,-f8,406,po,

1 :27<i�oo
1 ..465,�

.47.085.34-
.8.045,00
8.194,_10
4.273,30
2�85�,QO

35.954.&6

II

Impostos e Selos id,

Desp�sas. G�rQis id.
Corr. e Telegrafas id.
Mat. "

p., escritoriD. id.
,
Ordena dos ld,
Donativos id.
Teléfone e Luz �d.,

Comissões id. '

Despesas .éamitihão ido
Seguros ld,
Desepsas

'

Viagens
.

id.

Instituto de Previdencio
.

Instalaçôo do Sociedade
Fundo de Reserva lega,'

5% _lucro apura.do
Fundo d�Res_e�va Especial,

_-

/--

20%_ do lucro apurado
Gratificações' ldem
.Porticipações

61.657,05'
61.657,05
9.248,55
14.353,49

" '

"
-

15.414,ZG

"

Fundo paro prejuízos eventuais
a dísposição_ da, As�
se'!lb_leia geral ••• , ••• 110.000,00

---�

----- .. --� W" I •

558.085,31

t!lumenau, � 1, de de%emliro -de 1945

,LCLEBSCH MARTINHO C.
Chefe de escritorio Contador - reg. sob n.

'. GEORG TRAEGER

: Diretor-Gerente

HEiNRICH H. HEMMER

Diretor-GereRt!!
,

<

PAUCER '00 CONSELHO FISCAL

Os membros efetivos -' do 'Conselho '.'Fi!;cal '.da Companhi� Hemmer In-
, du,tria e Comercio, abaixo assinados, especialmente reunidas para eXilmina
rem t) relatorio da Diretoria, - demonstração de Lucros e PerMs e Salanco
referentes ao exercício encerrado em 31 de' de%embro de 1946, depois de ex�
minorem detidamente os referidos documentos, e bem assim. os livr�s � 'con
ta� que serviram rie baSe (I sua' organisação e de éonstQtQ,�em ,em tudo a

mais perfeita ordem. é· exatidão" são de porecer_ qlle devam· ser aprovado,
pelo Assembléia geral ordinaria, néÍo só 05 refer'idis .docQ�enl�·s, como tombem

todos os atos praticados pela" Diretoria durante a' exercido acima referido.

Blumenall, la de fevereiro de -1947.
-.� '� ... !
ANTONIO M. C. DA VEIGA - CARLOS KOF.f:KE - )vAlI��M.ÁR ��NDER

TRANSfORMADORES I
Novos- Qualquervol!agem

.' .
I

'';'''. t
I L!lGI19ni, 13 -(Un;(e'dl - Álltc a inl' 'taridades locais de Peiping, Chungking,
I i"J�'.i�jili,b·j(' de adquirir arroz peras I Cantão, Tillg Tao e Tjiong fizeram

IlJl'c;r,s c:ea,1o,,, pc!o illflação, !Im gru-I tl·�ftS(lçÕe5 com a moeda norte-amerj.

1/l1)
de chineócs; �!U furia, a�saltoll (!31 cana, em ouro e popel, sendo conside

co'ü5 fie' �om,:I·c.Q num blllrl'o desta rüdo o falo o prelúdio de dràticas me.

citJodc, arrebaar:J;1do c precioso pro .. I úiuQS qU€J segundo anuncia-se, o 90-
duro. �cg!Jndo ióíormaci]a de Coar_iio I. VEmo propõe-se o _ tomar paTO,.. e.stubi.

I
; I�c,;il';!l, grGlit!cs fiia, fOl'mcrrQn;�se cm r fisor (j critico situação financeira chi.

Il2n1� co:; cri mü:::�n$ ,naquelas cf(fQd,�Si J neso. Esse programa seriQ adotado
em bU�((j de 0",_'4 r: farinha. As 011- em breve.

'

"

JÍii_:
=-�-----------=�

J."_JI'., ��
1(1. ' CONVOCAÇÃO

São (onyidados, os senhores aclonls
tcs do FABRICA D EGAITAS "ALFRE
.nO

..
HERING" S. A. COMERCiO E

INDUSTRIA para, comparecerem à AS-)
SEM8LEIA, GERÀl_' ORÓINARIA, o ser

reofi:zada em 15 de Março de 1947, às
9 horas, em sua séde Social ii ruo São
P'lulo s , n., nesta cidade de Bfume
'nou, Estado de

-

Santa Catarino, COI11'
a seguint.e ordem do dia:
1-. ,� Exame ,discussão e al>rova.

çãc do reiat6rio da diretoria, parecer
do Conselho Fiscal, balanço geral e

contas da administraçiio referente co

exercido de 1946.
2). - Eleição do, Conselhll Fiscal.
3). � Outros essuntcs de interesse

do Saciedade.
NOTA: - Acham-se ii disposição

,do� senhores acionistas, na séde des
to So�iedacle, os documentos o que se

refere
'-'

o artigo' 99 do Decreto- lei n .

2627 de 26 de Setembro de 1940.

Blumencu, 12 de fevereiro de 1947.
ALICE HERING
Diretor-Presidente

_______iiiiiOO__=_

IPES

1'i\_�O Cognac de Alcatrão XaViâ
� \,j b'

' .

t:! estão COIU .inadcs, de uma ma-

neira rrruit.o Fel iz, poderosos elernen

tos calcíf'icadores e arejadores dos

pu lmões, bem corno excelentes ex

P':'f. tv.rr I:t�s : calman tes da tosse.

P0[i�s('1 êsse e xtraordinár io medica

rnen to const itue o meio mais eficaz

de combate às gripes, resfriados,
tosses e rouquidão. Use o Cognae
de Alcatr âo Xavier para livrar-se

dêsses males. Em qualquer tempo
- no fr io ou no calo, - O Cognac de

Alcatr&o Xavier é sempre u:m bem

remédio .. Compre hoje mesmo UI;Q

vidro de Ccgnac de alcatrão Xavier; ,

Industria 'l'extU
A'gotex S. A.

COMUNICAÇÃO' IAcham-se à disopsiçãa dos Senbor�s
Acionistas, na Séde desta, Sociedade, osj'documentos a qUe Se relere o artiglY
99, do Decreto-Lei n. 2627 de 26 de

Setembro de 1940. JBlumneua, 12 de Fevereiro de 1947.

AtDIRETORIA

AQuI ESTÃO 00/5 PONTOS MUlTO IMPCRf!.IN;i:S

\.n\ PARA A Pf.i'EZA DE SUA SAÚD-,,�
"" '\

•

4.À 1,,\.
. 'J" .0 - f.J\oihe-s& como um c intc. mes ...

'\.it�'
) ',10"'6 Cognae de Aleai.5o Xavier �

" "....: '1:f:::...)I., ;
.

Dt'l,mis de uma ChUVLl. Lle u rn 1.::: ,l1.1

� -, ,< ou de um guitA! de ET, uru r-: llce (i�'�'e
""

-,
� �.,_ �_::._� ,

-re-n.édio D rt"�r:t!fifdlJ.I·.:2 �J.� li· i ,'(-!n �,).':n-

(__� -:::';) monias ,
etc. Tel)h�-o sern prc ere t';,::�l,

-:1;'0'_ O Iê'gitim(f Cogncc de Alcc1tri:io Xevie r ':.,ü c

vendido tim farmácias e. drôgC!ric5 --- (j,: LO::ilt.� ....y:!"
-

resultados dêsr e rnedicern en to eáo devi-los c o tdt -.I.':':J

cf 1109 deUllUS ekmentos wcJiuuloIjs qilC !.,j n \ '; �1�',h::':

de Ak'btriio Xav er Cl,ut(:m, ('(,mpre- ::-::.ment:t' o l:.::...iLi�
Jiii.O" --- vendld.o ;apeuas ÇU.1 Iaj'1Ji�l;'il::1S ç drú:,:ío.d�",

,-

� �- -

'

NACIONAIS E ESTRANGEIROS

1- Faz 'mos hoje a srta., Helga Voigt,
filha do sr, Otto Voigt.

- Festeja hoje sua data natalícia a I'
sra _ Dna. Una I<ock, esposa do 5nr.

Enlma Kock.
'. l�'

'_"'W'--�\'iIJ.t'
.

NASCIMENTOS
.

-

,""--;-",,,��,�,_

MOTORES
��. '�� :F--ir

Monofasicos e trifasicos

Et.ETRiCOS

CaixII

KONRAnTMAX

Rua MOTllnhõo, 21
Postal, 123 - Telefl)n�, 1139

Dr. Fausto
MEDICO

Brasil

Ex-Diretor do Hospital de Hon sa-Humboldtj Ex-Pediatra do Hospital
Tereúnha de Erechim (RiRa G. d::l Sull.

DOENÇAS INTERNAS DE CRIANCAS E ADULTOS

I

I
A

.
CORTE OE APELAÇÃO DE lLlNOIS ADVOGA A ·DEFESA DOS QU!"

-- _. I'ATISM,.{ COM C COMUNISMO
I

I ,CI:ic']'JO, H IUnitedl _. A CÓlte
I
fe�", opis, Q lobel!

(,!, A. flfior,:íu de lIillo;c, declarou que je, 00 eS[lirito de

ne!:te r::tado rté insultuoso escrever loco o QCH�odo forcl

flue 1I.!l hr,!neii1 (,ti corporoçi,o ,131} (0-1 peitcrbilidade e o tt

lT:llnisto� Oli simpoti':Gnte�:/J' F pois, o baia (Ie adio pubLtcoH ..

101;(,,, d" comuni�l'n_; 011 simpnti;;oll-I. " 4. :! _ ",,(ít,õ
·..!. ....<.!c..L·_�...o...;.t._� �.t..:.'t "i� .�",-..:.&i�

Consultas: :Das 8 ás 12 e das 14 ás 17.

Consultório c residência: Travess!l 4 de Fevereiro )211. msn nró� ()

predia do D. E. R.)

(�l faculdades de ViÉ�Il, Au.tria e ltio de, Jan.irq)
Cirurgiã".chefe do Hospital Santei Càtor'iõô

- •

Alta cirurgia, op.erÍl!;iio .do bacio; -éstomago,"vi,,� bilillfes, 'utéra,
«�..

- Neurocirurgia. Moléifiai de .lIhoras,.
.

Cir��lCl::p�lIstieQ.
CiIIr ••

.

�i>iiiiiIN. lIe H.,..,: .. , fi n * _. 15' •• '1 __ .,

. IIW�NAU: - :Hos!liteISr:IIThI Ciitá�..
" �

À'nuncie nesta Folha
I,-�-�,«--�:,---_.��
lUANüção" naSociedade

_ "..:� -:
_ I

PELOS SALÕES
.....,""'.",

,I Reali:zor-se-à"'-l, proximo domingo, I UM IlANQU!'IRO DE COLm�IA DE i'EHDE O EX-EMBAIXADOR. NAZIS'!.

V• h
.. de' no conhecido salão do' Hotel Würg�5,

- e passo r Ole maIs um ano

suo feliz existencia, a galante menina er:; Il'oupavo Sêca, L!mo animada do- 1'�urell1bcl'9, 1': (Ut1iteGl - O U3- coligoçiío em 1933. Papen não con·

IVONE, f'lh' h d min,gueira cornovclesca, abrilhantada 1'60 l(ti! [ Von 5chroedf'I'_ bOlôt1,liEiro óe =cauiu ilI'gi:misor o nova governo e Hin-
I lU o queri a do casal João -

'"

e Erica Wilt�rding. pelo excelente jazz AvaL Como o do ColoniG, declarou no depGimenl'o es- delllJl�rg, mais tarde, concordou em

domingo anterior, esta reunião carno- cr;lo.. no TI ibuno[ de De',no:zíficoçõo n�l11enr Hitler poro o cargo de chan-

_ Aniversaria-se hoje o sr. Gentil valesca està fadado o obter (jnill,1e qUt' V(ll! Faprl1 !'€Cll'iOll atender a c"ltr . [,se depoimento serà aprcsen-

Telles. Sllcess().
,

Havero
-

tombem, limo suell- e�(i�jEnci(j de Hi! iH ri" Ijue nomeCisse IGtfn cimnnhií na abertura da' Tdb;mlll

_ Transcorre noje a data notalícia

lenta ChUrrQsCada'��,f4��ii;� �;v, bnl",' chnn:EI,:' };,iD'_90'ierI10 cip ,,!lê. íl!ígari'i Von Papell. _�""€���
dá exma: S10 •. Dna. Rita Pereira, es

posa do sr. Elias Pedro PereíTQr resi
dente em RiQchuela,

�mdpresa Commercial

lR. GrossenbacÍler .S. A.

I Rua 15 de Novembro, 857 Caix",. 15 'Blúmenau
: ,H!--

-"-II'="!i;""r:�''''��'7cytr
"

' ',��-� �;;r;_.-, ��
c"rrillva kscas: - Confottis � SerlÍ�Dti,u -é' M,u'OFERECEMOS:- Artigos

COMPRAMOS:- Cer'l de

Iliiiliõiiiliiirfl
m

'

�

� Os Campeões .do Ar. I
� �
'19] lfJ

I) CASA nu AMERICANU' S, A.I
� Rua 15 - 481 BJurne.�.a�",. I
��[i]lt1l11l.21l11l!lllrtJ�lIIl1lll[tJ�II1[�U§)l§jl§lftl

.t

TAQU-IGRA,flA- {JRATIS
POR CORRE SPONDENCIA

"

.

Paro difusão da único métédo brCl�ile_íro, a' AS�OCIAÇÃO TAo
QUIGRA'FICA PAUllSTA ensino gratuitamentt..

-

,lnfGfIiI'aç_�
Prof·. PAULO. GONÇAi.VE�,� 'i fi, 5t;tilmb��; 107, 1.' .111i.

RIO DE JANEIRO' •
_ __ _

VIAJANTES'

_ Viajou' ante�ontem . para Ereehim,

M
- Ri;" Grande' do Sul, I} joven Silvino

d�' Márcb1. '
� .� ... l 1il�l'i:

,

.

Anunciem nestes folho'

o seu
"

estomago
dos Inales fIlIe

. o
-

afligelll !
Use· o Vinho - Puty Amargoso
para combater a àzia, a fla

tulência, as tlispepilias, en-

0- fim todos os males d(J l"stô�,
mRO'O. Um c{ilice do Yin!Jr •

Pat; Amargoso torna0!) dia

riWnente, anV�t\ da:> rd'l�içu'�s
._ além de faeilitar fi dige';l:íu
- constitue excelente UpE:t�.

,

tivo. CoÍnece li US.l}' hoje me!!

me-. Ywo Paty Àwaq,roso.

VI1VIIO·

um {;dmo r;amáJia pai" o e..Mmai� I
"
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o COlllÍcío do P. C. B•

. Iran.forEm minutos a praçpoucos

--�---�-- IO SNR, ADHEMAR

(Conelusdo da la. pga).

ellOjlsto

I
na: H'rbUii\:i da Carniiiou"

'�------'"

.

'.' l�---�-

fie c!é 8 a 10 'cruzeiros' "DUA5f,XPLOSÕESNOPO�TO
,

I DE HAIFA

povo continua sendo explora ... Jerusolém,13 (uPi - Duas expio·

a P·"oteça-o das auto ..... d s � sõe,' ver1fcar�m-se hoje de manhã no

&. ' rIva e parto' de Halfa, Uma
. . . ,

10 denuncio que nos foi fornecida por

�a familia residente no suburbio da
'" oficialmente que um marujo ame· mier Nehru declarou na A�sembléia

I I I
ricano foi ossassinado, ontem a noite,

I
Gue os caçadores de cabeça n'egra de·

! ho" onde o açougueiro. oca esta· I

, vendendo o produto pelo preço de o'lui. Segunda informa-se; o� atc.can.
I copitaram

315 inimigas e dois birma-

to cruzeiros, cuja denuncia foi le- tes devem ter sido contraditares de nezes, tendo sido feitos severas ad-

da 00 con�ecimento das autoridade- lima ordem. .

, ;!!iI-,�' vertencias .aOs mesmos,

Jnidpais, I'�rém, o fato nã� foi le. i
Ido na de'/ida consid",açõo, o que

.rmitiu que o açougueiro prosseguis- I

nos seus propasito, incofessaveis, \
:rlando as é:sposições que fixaram o

�:�:m�:::, vem sê eOnsumando dia· IPa'lm'e'IIlr" s':e::e a�r,��::e:!':::à n:: s::ns::;:� I .' C __

rodas por d,versas pessoos <lue, pes-

(1I1(le�tas,31mente, ob�rvam os flagrantes in-

u;ões dos proprietarios de açougues.
Ir o- poVO eantíQuo sendo explorado, AI 'd O de'

"'

I d
.

d t
.

, b
.,

"tA ame a uque O aXlas, oUHa- co ça a 1>1"11 IlS VlllIl an es, ,rQ:Z em ce (:nos f.l VIS' o

-"":"1 ra denominada ruo das !>olmeiras, v�m, seu log�r uma especie de "caminho I Quele loeol,' que "0S veio relato._ o (i.

I sendo obieto de melhoria em sua via exclusivo" ê05 pedestre,. Acontece! buso e Q inconvelliencio de certos ci.

O I:MIl',,!XAOOR lUZARDO VAI <Iestínodá OG' trafega de veículos. lã que o mesma serve esplendidamente à distas c automobilistas,
SER HOMENAGEADO' : foram mesmQ iniciado 05 trabalhos.; moifu.ía .dos ciclistas, automobilistas e· encarecidamente

Buenos Airf's ,14 <United) Por Mt.rito bem, lã estava em tempo! Mos I carroceiros, perturbando aSsim o bôo esta'. colunos, uru veemente apolo õ, !\)Unte tron�ifom naQuele
,tivo do suo proxima partida 'pora o não é nesse ponto que �oi residi, '0

I
"marcha" dos Que se utílisam daque. I Inspetoria de Veqculos tleste �jdode,

I

I, (I emb""<odor Batista Lu%atdo e C5sunto príncipa.! desta nota, A

cita-I;
lo meia éstrodinho, provocando nóo �o sen��do de �Qr cabo o tlirnlllha

,hora serão alvo de varias homena- I do Alamêda, cóin6 niío proporciona raras vexes alguns sustos e ameaças IncgurorldoclE>, oh/mlldü Q,i,o, to pe··
,

i?m sua mór pl3rte « YCinhigérit de uma 'di! atiOeplame�tos, Ainda ontem ,e·
I
n(jli�(wcl() O!i - i�h"ta;�".

tio MATUTINO

Se�t��fei'(I, H de ferere;rc de i947 NUMERO 840

o cecern 'nascido :toi encontrado
entre o ·lixo ..... Por pooc�.a �riaDça nie foi

que!mada I
dias apenas de nascido, Imediatamen-"

.1 .--:-' • � te comunicou o
. foto ii �olicia, que f. h

I

Rio, 13 IMeriidonall - Foi encon.! levou o criança e mandou-a para II Deve. seI:' ec a-I
irado na proia do Flamengo, numa 10- Casa dos Expostos. Par pOllca a erian-

i.o de lixo, um recem nascido. O em- I.ço niia ofi queimado. opis; I) lixo ia do O
. part�do a " If

pregado dum edificio situado ali ouviu ' I '
'

I) cholo do cr ;ouço. mexeu na lato e ser incinerado pouco depois de eneen- .

encontrou um menino brenco, com dois trodo o menino, . i ;'$... .ui.if:
(Conclusão do primeira I

qu� não tinho. "ido todo o parecer, c

centuando, entretanto, o seu ponto de

visaa politico: "Sou favorayel cexis

teneia legal de todos os part:dos cujos

programas nóo ecnrreriem : os interes·

SSC$ colefives nccioncis
"

_
Concluiu-

. d dl p oblema do Parti Co-
(Conclusão da primeiral energia do nossos rios .e dos Jogos "�r- i o rsse qlJ� O r

" ,

o proporcionar ainda este ano com fo· liticois suscetiveis de serem- construídos muniste e.ta no terreno jurldico e ca·

bricas impotadas do America, de:renas, nn alto do< serras de Cubatao' Parano- ! bs a justiço oipnor, '0 sr, Georgina

senão centenas de milhores de viven- cicabo 'e Mantiqueira.
.

Em ve% diSSO" Avelino respondeu que' noã. tiver� tem-
I

dos tanto pn ro os argentinas que lu- porém o 'eprigoso incaopx que é jl

é"·l
po de- ler o parecer, por ISSO nao p�.

tom com "deficit" de- habitações, co- presidente, mandou fazer esse menu- dia opinar, Osr, Filinto Mueller, co·:

1l1<- para os 400,000 imigrantes que o menta de estupide humana que é o Co- ; nhecido inimigo do Partido Comunista,

E"tllc!o pense otari, neste e nos anos digr; de Agulls .elcborndo por uma I!\i- à respeito do parecer do sr .Berbedo,

proximcs futuros, Ja Euroap para co- te de douteres em incapacidade, a fim dsse: "Estornos 110 regime demccràtico

lcnixcr as terras despovoados, de compreender o segredo imedioto do e acho Que todos os partidos que nãa

Enquanto a Republica Argentina nos expcnsêo brasileiro, ,O Codj�o de visem o. subversão do ordem devem

Dfcrece uma lição de omp!itude dessas Aguas é o resposta calamitosa mondo-

Missões Estrangeiras

existir e nestas condições eu, se f,?s- I

que fez aqui durante quinz e onos O sr. dI) eplo botocudismo nocional aos in-
So'! o governo, não fecharia. o Partido'

Getulio Vargo,? Correu o 'ledrod.as t,a·, tfligentes. anseios de progresso duque- I
r Comunista, a que ocho uma ilegalida,-

J e qualquer possibilidade de traze- le� Que pe�som. ")m term(}s de ciencio, de .� Ele é muito mais perigoso por
�ju·se missões de especialistas estron- recnicc e capitais no crescimento da '

"
,

OUI' jà tem, o habito do trabalho sub- i
gejms ao país, Combateu com a i9- Brasil. I
ncrcncle do bugre a' cooperação· inter-

'. Se -esta temi nóo' pretende morrer,
·tcflanea",

.

Continuando, disse que,

entretanto, acompanhia todas os seus

nacional poro excpnsâo das nesses fano deve começar enterrando o faraó Ge-

tes de riqueza, Temos uma das maio. tulio Vargas e ,mais o' se" tot�litQris. atos, numa vigilal\cia campléta e cons- I

-es reservas mundiais 'de energia hidra. -mo e o seu jacobinismo, que tantas' da. tonte e Se estes atos fossem de core-

..lehíCll, Nelu os excepcionais peritos nos causarem ao' desenvolvimento 'na-
ter subversivo, então, .im:' seria o ce- I

estrangeiros que jà se' enéontrovem no' clonel, Olhemos." Argo'ntino e age.' 50 de fechar-se o partido, : I
país aproveitou-os o ex-ditedor . Falei· neral Peron , Troce-se um pr�no a�io- RIO, 14: (Meridional) - falando o'

desde. 1930 'dez vens 00 Sr, Getulio 'ne.dcr de expan,ão 'do Brasil, e pa�Q prcpesíto do·' fechamenta do Partido i
f3rgas, jJara aproveitar o -engenheiro. 'tev�-!o e iuis én'sina� a '�{loli%a-Io C�f1- Co(nunlsta. o sr, Otavio Mangabeira)
Billings como cssessor do governo. fe- 'yirlemos U'tI '-miSôão do ·volor dessas mui. disse.: . "Ainda núo li o parecer do I
demi na elobortlção de 11m plano pa-' 1:13 que (j Argentino este. tendo o ·co. Procurador Barbede sobre o processO

movido contra ,o· legalidade do f', C.fa o sistemotico do rogem de mobili%ar no estrangeiro,

PA R A

E C ,Z A S í

·1 NFLAMAÇOESi
.,C O C E I R A S,
FRI-EIRAS:I

·E S P I N HA S, E TC.

sem

, temops a esta 'parte temos enquanto os exploradores ficom impu· die a' dia,
.• rotma.'J;; sobre ii exploração nos, exploradores

rda que os açougueiros, e reto- i
. A iolercncia dos crimes contra a negligencia e

ist05 estão panda em' pratica., co·
I
economia popular torno·se evidente, publicos.

ando a carne verde ao, preço de oi-

contribuindo para, que os

ajam acobertados pela
olheiamellto dos podéres

. I

cfu2:eiros, .disvirtuondo as determi-
I

lçôes' dá COll',issão Estadual de Pre-:
s ql!e estabe I�ceu o preco de 7 cru � I

.

'I
-

d
. i

�lfOS por qui O para o. carne· e, prl· '

,iro quolido,le, I
Ho cerca de tres'mexes noticiamos

OS CHINESES ASSASSINARAM NEHRU ADVERTIU OS CACADO·

UM MARUJO IANQUE
,

RES DE CABEÇA NEGRA

Peiping, 14 I Unitedj - Anuncia. Nova Dehli, 14 fUnited) -: O pre-

Gdia-,e' concluidc O ccêrdo

Pqrtido Sodai Prog'élssista �

do Tràbalh,istu,
.

que obedece'

ilOf�hi. As ÍXlses do.

os$tntada$, contllildo

Rio, 14 fi\�eririional J -, O

prccesse 'iii" esta sendo
gC�'e;;1Q: ;:c;;j;'5.to

.

co�tra·. o'

O BANCO 00 BRASil ,ABRIRA'
UMA ÇONTA OE. fUNDOS
"DE lNDENISAÇÁO " "

.

;

Ri� ,1( {Meridion�1l - A, comissõo
ri�· re�a��!;ões a� g��rra resolveu de

terminar. ao .BcliJco. do B,o�il' G 'ohertu
ra d� Uma cÓnfo. de'. fundos -de 'íildeni. R

.1

ESTRELAS

íl. Àb;teRho-me,
Opiiíiê;o ti fesepito/,

pnris5(i, de i:!mitli'
"

�çeiitiiGndo .SiJl.l
que "lõi,idcro i,

a fedl(imerlta da çã i di Cüngiessll

'Tudo indica qu eesse Con. cursa pronunCÍQ4o .na Assemhléío

s�gundà quin:re- ,Comércio Exterior,
.
"'i'llifes.tou que (}

,

pr.ocesso '. de· desillflaçãa' serà' efetuado

o sr. Macedo

� Paulo, 14 IMeridional! - Nóo

constitUe" n9v'dade· o' fofo amplamenfê
divulgado .pela imprenso, de que o P.SO,',
atia, és 4e um n)onifesto, vai dirigi i
'c nos opu;',tas, O f!a'cumento vem

se"do ridigido pelo sr, Cirilo Junior

e deverá ser publkodo 110 'pioúmo se�

1111 na, logo depois do Carnaval. Fo,-

1l",lam·se conjecturas a proposito do

'0 ideio teria partido de·

Varios 'membros do' partido '.(J-.
a nolicia era abcsurda.·

"manifesto' nõo cant�rã nenhlll)la·

critico UI} preside.nte dO: i R,epublica e

00 'interventor, E' certo;' todavjo, Que

�. moior;" d�� chefes. do.. PSD, no ',in

lilmdode. 'su,tento:' a téSé" s,egund!l
.

a

qual Q sr, Macedo Soares 'preiudicou
a PSD.em' São ·PO'ulo. O,�residel1te do'

Republica, C:ontudo ,prestíg'iou- o inter

vl?ntor. A dc�p"itG da. $eu$ epdidos
e,ol1�raçóo, (I presidente

do o.Gverno,
na verda,\e', re:sentimento

in�erventoF e o PSD,

}u.jIO; inte,rpela,da, pea impen-
qui",

,

formular decloraçÕes ii
'j}rehitin4<3, silenciar a

119tiGÍa do sacrificio

,
'

'a u. tom 'Ó v e i s

I�.

·e'

.

,esquecimento,; são· õs nossos
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