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NUMERO 841

'usado com
" ' .

n,o'mois dê
.. [tÍmbrigueiro gJstOjO 'e eficaz!

sucesso
meio seculo

f sanção fi,,!!! tlas decisões da Liga,
Pelo Rt. OCIU. ANTl--iONY EDEN i Devemos ter cm mente os ccuses

COl'yrigth 8NS, especial paro a que nos levaram a sermos classifica

discus-õo como um dos três

!a-

Todos sabíamos que quando Q guer- i do a Iodo cem poises do força e dos

O
ri! terminasse surgiri�m m,uitQs pro.ll'

recursos dos Estados Un,ídos.� da �lliii�
blemcs de ordem íntemccioncl para Soviético. Em porte 1<50 c devido o

I pôr à prove o unidcde e amizade do' nossa situacão geografico, cm. aprle à
-

, cllcdes , Não nos enganamos, As i 110550 resis;e�cia, em 94?,_ mas, p;in-
perguntam se em algum tempo houve i cioclmente, a nossa pOSIÇOO de coro

enidnde fundamental entre Os Aliados I cõo e centro da Comunidade BritânÍ(;t!
. .

c se a nossa situação atual não é a l e Império. Isso não significa que nó.

mesma que a do período .entre as duo!! e os Domínios independentes estejamos

guerras. Esse ponto de vista, ,entre'.1 sempre de ocôrdo e votemos em bln

tonto, é supcrficic], pois ha lima di· co. em cada questão Internncienol.

fe'cnço esscncicl Que nos separo dos i . Quem quer que tcnhn estado, em' S,

anos tristes que precederam 1939,
I

Francisco sebe que não é cssirn

Cada uma das Nações ,Unidos ,1�. _Significo, porém, que hn limo l,"id':!-

sobre' bases mais amplasEdmundo Monteiro

�---x

f

.e, ,,'

trentarà .uma
r'

. crise

seja a po� cordialmente e since:a'- d� fundamental .Ie pontos da vísfo e

mente, 'Isto é verdade quanto o as- d� sistemas entre nós., Muitos' "5-
hcie , Nunca foi verdade quanto a trangciros ha muito deixarem de 0""

Hitler, Mussolini e o Japão. Esses [isor a formoçõo' do Império e' Cemu"
tres prepcrovcm-se poro a dominoçãp nidnde Britânico. Não nos queixnmos,
",undial'e <;odo um deles estava prc- Besta-nos que eles os aceitem cerno

porClrlO poro fazer Q 9uorro afim' 'de I sêo, isto fi, (j cxepriênçin meis bem

r.tingir fW, objetivos, Quando n6s'" sucedida iii imnqin!lllo d.e c'JOl'crtll';i'h
Aliados divergimos 'lOS dos outros, internocioMI e umo cqn] ribuiçijl) pt!r!!

Grã Bretanha,

r

U lírica, ,.I'lrn Indja

1

DemprOXlfiO
HAVERA' HOJE CHUVAS llGEI-

ARAS COM TROVOADA
tRio, 14' (Meridional) Re!atil'o-

numte às condições atmosfer,iças du� ,

nos exasperamos I!IIS com ou.: o 00;:.
- Nehru," mono. Foi o 5flgundo pedido feito ao

I
rros, como acontece de vez em quan- ExomincmM 09 ro o qll�tiÍo {in;

Conselho Executivo, çovernc britanico este mês, do, devemos sempre lembrer- nos desse eeêrdos especiais entre os l)o�Õe; ti"

... ;.
vice-rei e ,lide.r do' governo' inferino da Os circulas politicos de Nova Oelhi ccntrcsre essencial. Europa Ocidental c mrelclI;ôo' õ_- nov,"

_:l.Jndi�,
pediu, �oje: pelo �5Cgll';�a �ez, declrarom que i�to indica o determi'- Oroanizoção MUI,dinl. Tem hovi�!I

, ·U"'ll. !Iecloraçao DO g,o\'erno bntanrco, I nação do Partido do Congresso de for. Se isto é verdorle, flor Que,' entúo, r:1Uitn desconficnco inhl�Hfic(,"IJ' n e·

escfórecendo II sua etitude para com
I

.

deci "b - noõ ho mais confiotlço entre 05 .Alia- ,,�respeitl). Quclque« desses or.r.r!lo5
PREÇOS MAXIMOS DE BEBIDAS' . .

_

.

,

çer lima ecrsco 50 re li ql'estoo de
. . .

''- , a, .T�oluçoo; da LIgo Muçulmana de se a Ligo terà permissão de dos? A resposta a essa pergunto tem deve enQ"�tlrar"�e na e;truturtJ d!!s
NO CARNAVAL CARIOCA I

b
" '<t·'· 'A' �I" Co 't'"'

cprmane-
rniees n d ., b b''',

'-

U id !
'

d
.

,
'

, C1cO; I1r a ssem" ela nsti uinte In- -

cer no governo, interino sem participar' .: o passa o. em oro um om I' ncoes nl as e ,e occr o com o

Rio, 14 (Meriila�aP. - A comissão'
'"

Ú�o, c�rta ci>!'tendo' as as ..

'

na' Assembiéia Ccnstttuinte . Acres- trabalho tenha sido feito, ndo Se pn- Artigo 52 do suo C�rl'<', que' declorn
:d� ',!lO�!.· membr�s do r-orf.i� i ce��ar��, • o.: :irculo$ ,. ci�a�2s ,.�ue <,.'��:'.

dél .:.��e�Il�, q��, �: d�s,�o�fir.�«i�.. , d� _ c��re;�sa"!!1e.'!.tc
�iIIfIltreS�'f',·1"'""'�télã,.t'ons- '1'0 'governo "'britonico n'ão satisFa%er es-

turno geroçao se de:.façam de -repente, figo:
. ,

_tituinte, foi entregue pelo Nebru 00 ses pedidos a Gran !lret h f I mesmo com (I lembmnç'J de socrifici% "Nod!l ne;ta <'.,.h imode (I �yi5_
( ,,' - em t1 en re" - ' .

vice rlli:'lord ,Wowell, solicitando "apoia toro .. umll crise politico; aguda na In- I comu.!ls numo como vitorioso. ,I,:do de !!côrdos regiml!!!5 ou' e!!ten-

do govérno em f!lce dI! Liga 'Muçul- dir:-. ,.
FOI em Moscou, em 1943, que Mr. lltme1!IOs de�ti"!!do1 (! l'rr'lm de !ISS!.!!'!

I
Mololov e- eu oo!!semos, pelo primei,':! t,," relativos I, mOMutsnç5(r d!l !'!l� i�-

_________ .� __

h:rnodo"ol e segllHlncu oue sej�m !f�

\ ve�, nossos ossi!!aturos em mno dedo- proprio!los pOf!l (! oçiio regio!!ol C��

! ração que devio dor origem o uma �r- t!!!1ta que esses ocôrdo�' Ol.! f.lntenrl'-
, I go!!isaçiio do; Nnções Ul!idas, Mr. mentos e SilOS ntividode:; seinltj 1:"01'-

e I imediatamente o esse trabalho e tinha rentes com M I',o"osil05' e I'rÍ!!doios
. Hun resolveu que deviamos dar inicio dos Noções U1lirlo,;",

.

i lodo !l rozã�. Cama consequência E "indo 11'1 SeCC;õ'l 3:

Um o..-g,ã'o a ii.. dessa, iniciativa de Mo�cou e de inces- "O Conselho rle SeQ!!r-"'? "'''Crl'''-

sonte trabalho subsequente pudemos ;oro () dp.;e,wolvimento ,'o:; <nJ,;r.'i".
tono'Uo ... Intro .. realixor o Conferência de São fron- pacíficas de di5nlllo; lno,h rOT int�r.

TUTO DE AÇUCAR' E ALCOOI.· ,=,,'j 58'1.0 j ,t1dev í.
cisco e entrar em acôrdõ sobre !I nas- m,;dio desse, ocôrclos locais 'u, ,Ie-<o;
S,� cort'l antes do fim do guerra. � Is- entendimentos reninn('J;t; "nnr. r!'(tr ini_

Rio, 14 (Meridionall - O Ministro da tlll .t'. C. Neto so representa. uma vontagem notavel dativa cios Estorl", i"lerpw"I�, �I1C •

"
do Faze,ndo, soliCito!! O pronun<:Íome!!to sobre o procedimento adotado em por rpferêncin do COIISp.H,o "dE 'Se""-

. Rio, 14 (Meridionoll - A p.�opo5i- �

,do Instituto de Açucor e Aleool, o Ver«Úlhe.. O Convénio da Liga dos ranço" .

te do ida de um emissorio do minis. S
'

respeito do exporfoçíia de 500 000 Noções fazia porte do Trotado de enno ess'l

j
. '

' teria do Justiça 00 Rio Grande do Nor-
socos de oçucor, cristal.

. t-e, flOro fazer observações in-loco nos

trabalhos do T, It. E, daquele esta

do, o procurQdor geral co republica
Alceu 8arbedo, em reunião de hoje
do T. S, E., tentou dar uma explica.

Quando

da
A poeira e 05 5010"(1"'0$

:passagei{�s dos fI!feridos ',o!!ibl!i' têm
que suportar,' sôo ume prova' l!Vir!elÚr,

j'

Justíça Eleitoral
mnte os festejos carnavalescos, o ser

viço' de ,previsão .do tempo informou
que haverà omon�ã provavelmente
chllvas passageiras e' trovoados, 'pre
vendo-s6 chuvas :'10 30, fei'ra de cor

oovo;!.

QUE ''PRONUNC!E-SE O INSTI

I

'o
. ,problema da

de combustível na AS TROPAS INGLESAS

Inglaterra 1
'. .1

.'
Londres, 14 .WPl .

- A Gni.Btét��\' oferecimento de 'trumóll em Qjudor !!

Ilho perece .hoJe mats perto de resol· Grã. Bretílnho (! resalve� os dramoticos
a crise el�tri.' ! problemas resultantes do .crise do car-

DE�ARÃO O JÁP.40

ção aos ministras present'es, dizendo
que o enviado éro da procuradoria ge_
rai da republiCá e nôo do ministerio

, da Justiça, 'O Professor Sã filho en-

Pai; poro alguns cios vencedores (!
com o Corto, I'nreCé·me f,.,v"r t,,"� ..

finalidade principal do mesmo ef(! for- vantagem "IJ rfJ�í,h cnncll"iio rle �_
çar " oceitacão do Trotado. A Cor- drdos entre 1TIp.lIlbros tin fllmilio ""_

. ta de S. Groncisco não estar" com- ropéio ocidental. A União Soviético
preendido nesse caso, No verdade se

està concluindo trot"dos com a IO'lio
tivermos um Tratado ,de Pcrz, é �ro- ria dos seus vixinhos ocidentais, com
vavel que ele seja feito sóment� peJa a Polônia e com a TchecoslovoQuia,Organização das Noc,ões UnI'das . RI

com o umanio e o Hungria. AsEntre os causas do falência, do Liqo potências ocidentais nunca fizeramelas Nações podem-se citar Q fafto de
unànimidade da SlIO <lut 'd dOf! a e, exem-
olíficada pela "

.

aUSencla das EHodos
Un,dos e da Uniã" S --t'I)Vle ICO. e Q in-
suficiencia do forc" d•. , Jlrma Q

qualquer objeção o is'o. Sabemos que

esses tratados com as vitimas e 50-

"'�--- '..___

londres;.14 iUnitedl _ O Depor-
O melhor foot bln

t:lmenfo de Guerra' anu"ciou, hoje, qlle
a Br�gado ,de Infantaria Brifanica se-

do mundo
ria retirada do Jopõo,' em virtuáe dos. '

vão e dá: 'energia el�trica� 'A esse "excessivos ped,'dos J'
I PAl.AVRAS DE DE LA MATA lOGO

.
re ativamente aOs

I
"

,
,

"

, respeito altos funcionarios do go"'crno contingentes par t
APO S SUA CHEGADA DA ESPANHA

otravez de todo' o 3 I "

a ou tos pontos do '

oec araram qUe, somente Anlee pode- mundo", O '. -,'
Buenos Aires - O wínger Francisca tretanto repeliu a explicaçõo, di%endochegada de cente ' ComllOlcauo disse ainda' d IM"

.

.

.

'. :,
•

'. ria dizer algo, Entretanto' fri�o-s" "E t c' • I
" e a ato,,: que regressou da Espanha, ql;e o fato constituiu nllma intromis_tr-ilhare5 de toneladas de' tar- I '

"

�

I
5 o a ocupacoa ao Tapão" Fi- '

h" d'

, ,olltorlsodomente nue o Grã B t L f d'
"

,

'

I
em compan Ia a crefe da delegação são indflvitla da sr Casto Netto o'sendo .J I I 'I te anna fi" mente a vertI!! que, alem da Briga. •

. I ' ,
..graul'Q men- . •

d S L A .J ,,- Ju·t "1 ti',

' ... recusara a ofere�imento óos Estados da de Ihfan�a' "b t
'.

f ." an orénxo de Imogro, ..r. VO° • IÇ� c el ora, pOIS esta li!' um or- I'
PQro os centros ne- U"d : fia. su 5 anc,a quantt- I" .

" .' gõo ou' tonAm� t

n, I os, por diversos motivos, 1 d mi g s P I ff f I d rtogem
., v ,.

� h" co e. de "nidades de apoio odministro-
n o ,e u a, a an o a repa ,

() momento nao ou-
'disse: wQuanto' 005 nossos rOna"e5, es-

-_ - --- -

I
' , tivo" ssrin tombem �t' -' r,a guns a, reseplto, do 1--_

� r� IrooO. b EXPEDIENT" N.

. 'Õ!) muito bem. Todos jogam là co- c OS DIAS
.�

mo jogovarn; aqui. Eis oi tudo. Por DE CA�NAVAL
��-

télite� ela Alemal1ho sôo uma garanti0
centro qualquer tentotivo futura, da

cemo Alemanha de impôr s�a influência .

dos.

e varias p!Ís.sngeiros· s!lirom feri
·c� ""''!lllI!!'II!I'"' presidente dOQ'llelll organisaçiio mun-

Janeiro com a. 'p,articipoçiio
quanto antes li· conft!r<:mda

Argentino, M�sersmith teria a.firmo
lo que () g(werno de Peron jà cúmpr;u
a maioria das obri9oções ossl!midos em

Chopultellec,

o ON!BUS FOI CONTIL},,'

W�shil!gtc!!, 14 fOr) '-; Meios iiem
irt1ormados asseguram qUe o· embaixo_
'oor em Buenos Aires sr. Messêrsmith

,
.

dirigiu uma mell50g"cm 00' Dep�rtame".
Estado, reco��ndi1l!Io '1'11>

Rio, ·í4. (Meridional! Foi preso

Rio, " (Meridionall _ A
.

___

Secreta_
rio informou hoi" aos ministro.

• OUp' ,..

hCfe a� ministerio3 Que " Chefe dn
Govprno h 4

.J 4d'aVI" ..!lq Ido fo�se observoa"
no 2", lei ti. ra e Corno.,,1 " nora rio r'�
<lIbado. isto é até às 12 ,

,
Illr<lS. No!lI'!. fClr. nôo hoverõ experliente, 40.feira de cinzas as "rcP<lrticõcs come-

çoriio a ft:nclonar ;'S 11 horas,

o PO'STE

fs,o não se slIcederam senão triunfos.
Em rco!id!!de, o noso maior merito foi

ler demonstrado qlle o nosso, {I t.!rgen

tino, é IItuahnente o melhor foot·b"lI

io mundo""

1300 TONE-

-' I--'--�·-
Rio, 14 (Meridio'!oll - H" h",;.."

F.'Lins' Vasconcelos, um ollib.l'O fllr"wl"

01 preson p"eu, chocou-se a um poste, derru·
, ,

h ... ",1n_o bem (orno um muro que se

I"-:ntlV'l sobre ol,lro -póste. T"I li- vio

fpncin ri" choaue alie o "ósté pene-

-,-,"+--- trnll pe!<I frente do 'onibus, "tingindo
".", a. IT';i!t"de do veicu!,,·. O moto-

pela policio, carioca o chefe da coo·

I"bilid!!d� tia UNRRA no Brasi!, sr.

W!!Id�mar, CÍt�ves,' p<lr ter falsifica-

14
, (MetidonaJ] _:_ Està aguar

fugar para �trac?ção: fiO por
t-:t do Rio o navio' norueguês chegodo
no did 1 f do correnfe' !!Q .Gurmabort!,
traxE!nif& 1300 flmeTaà!l$ de, çope! po-

Rio, 13 IMerldollal) � 'Às ,autorida"
, terrogQtorio" Woldemar confessou' odes policiais 'coriocas estão 45 yoltos .

crime '(úliantand,o. que qii�rd�ro o dicom outro misteriosfJ coso:' o ropto ,do

tonda total de:. li'ezentos e sessenta e

tre,s mil cfuxeiro$. Submetido a in�

o T, S. t. NÃO TOMOU
CONHECIMENTO DO' RECURSO

Ri"o. 14 (Mendonol) - Apreciando
um reeuro interposto !lor Augusfo
Patnplono contra' o. (ldjudicação das
sobras de \'otO$ 40 partido majorito
rio, por ;ulgll-Io inconstitucional, re

sorveu o T. S, 1:, em sua reunião de
hoje hão tomar coíthecimento do re

Cllrso.

o NAVIO nOUXt:
LADAS DE' MI'll
PARA IMPREIIlSA·

ticfo. da tres cheques,' com II ossinalurn do

o ('apto d<tlmenluo
"ia! em.- nosso pais, sr. Jaime Gue
des, Os chequé$' montom na impor- A MANUFATURA BRITANICA DE E QU1PAMENTO DE CONSTRUÇ:A-0 -

Esta maquina de fabricoção britoni.ca denominada "Colfdozer", serve poro

encher "suicos no terrenQ, após a colo caçõo de canos dagllo para ahasteci-
menta ou irrigação; realizo um trabn lho iguol 00 de 10 homens _. (BNS),

.��'lil_.
menino Eduordo dos braços de' sua ge'

nitom no inte;ior do Sonta Casa, por

uma desconhecida, Numerosos dili·
gencias jà foram efetuados pelo po

lida, sem qualquer resultado positivo.
O m'enino rotpado é filho da. senhorlÍ
Carmelo Ax!!vedo Melo. 05 pai� da

Anunciem nesta folha criança estão desesperf,ldos,

nheiro em' SUl! re�idencia, mos poste·
riormente' Ó· mesmo, 'fôra roubado. A

policia, )nvestigoítdo, apurou
. entre

tanto que a historio do roubo do di- O �r, Hall%' Olbrisch perdeu sua

nheiro nõo erQ"�:Ye�·dadeira. Woldemar ,carteira, de motorista e gratifica à
'comprou com � _dinheiro. �a.so e auto_I'pessoa que o Illtcontror e .Ih� entregar,
movei, ·0 falSificador esta sendo pro- Também poderà ser entregue' nesta re-'

.cessado. -

' ,

'_i/I.
.

"dllCóo :.or: �- "I'

.. L "

PEROEU·SE A imprensa francesa está em Hblackouf'
Paris, 14 fUPI - Todo (I Fmn-, 16r;0" estã':! Sl!5ep!!so� todos 05 jornais,

Ça sofre hoje um verdadeiro "Blac-! c tombem o Agencia Noticoso Fron

hout noticioso" com a gréve geral das ;� "'"

graficos qUe, impediu ,a dublicllção j�r- j.:=.ez.o não distribuiu qualquer noticia.

"01. Não $O na capItal como "0 ln· riO.
<,
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' Â)1'UlnCa .-

\ '-:COHVITE,';_",
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"

O Cr�be N�litic� A��ti�i!hlel� Ilte- ,

.

. es�te convid�: os', sr�. _ 50ci�sh; 'Exmes.
OurivesariaWjl�erdingl Transportado ra Blumenau,ens,e ltda .. ,.

��:��'sé::·:.;i"i�:·�i:;i�:���::
RIJo JS lh,' Novemb'fo, 1340 - BLUMl:NAU ,

" .

\,
rente, s'obolo, és '21 .hllrIlS:

:�"I.fjiií;_!tr_
>

.,,__ .._'_._.', I TI'a�sporte de .Carg�s. e En&oméndas 'c

'

'A'.DI'��:r�!HA,
._

.

NOTÁ: - E' indisplH!�IJvél·:4 IJllfllI!SII-e"he '
,

tóç50 ' do carteiro < so�ifil;.· Mesll! : cóm.Ü INICA MfDlCA
.

,.i \ Blumeu.ilU ..

•
P�ulo :_ F�ne l1S3

Set�içCl fu'nébre do simples
ati 4) melhor

���.,,�""".--:'-" .

APA1UiLf:lOSc D.E'·C:HA:� , e �CAFE' "MA UÀ�r
I uaz ��,"):i.�::-po:.. �.. '.� �.
Of!CINA OE· OURIVES PROPRIA E C.ONCERTO:'i D� RELÓGIOS, SERViÇO

RAPIDO E GARANTIOO.
, ,

Cas.u ce:n 9 quartos" cosinhe, sa.ta·

g,;, ,,!'C. IH! Ruo Moto Grosso (Cr$ .•

I---� .

. !Suatarma S.A8-Dt'oga!'ia
\ e FarOlacia
I
I

� ;

A .' � � Q
levámos

•

� . €!ll'll!eéimento . do! , nos,

$0$ leitores é 6Hufleianfes. que, ú ',ruo
8 15 de' Nuvembro, no Engraxataria Mi

fQ, ao lado do C!!�á "PinguiÍn", insta·
lumos um" 1'051'0 de anúncios .e· tlssi, �'

,

-Illtt��;:s 1f:�"�s:��Ã��;;, qua.qu!ze.; Dllllcl"'onario Michaelistem I!SSiI10f' ou óJ!!l!!ciar :lO nosso '

. forno', paderõo .e, dirigir 6t1 pl'oprie-. :A, I �

P
.

A n t
'A

fllritl da EIIgroxatoritl Miro, ti qual Alemão I!II ortuguê§ e ror, ugy�s'"
,esN cutorizodo pela ger�nci!l dêst� Â Iem iioqU(!!qu�r frt!nsC!_

por
�s seguintes movEis; Um' Dormitor!o; 1

ioga de sal!! de' jo;!tor; Como' �õIi�lto
w ·,:IfID,.wt ..

res�· Comercial

�[::�:;���e
te tratar á

r�al·R. Gr";,enbaltoer S. A

"I,�;. AN�NCIEM NESTE DIAIUO -:::.-
Rua 15 d� N�vembro, 8$1 (aixa., (5 ' Blumenau

_:!?i:,,�:�;,jl,.J _, .�, ...... �.....� I . -

ALUGA�SE

Jcüo Heimberg :- Rtl:I 15

B�!:�=�2�"

Cafarina'
,

-':�

Oswaldo. Gom�s,
Nóbregác

Cortario .de
RI:GI:iTROS DE IMOVEI!

E HIPOTECAS

20. Ofida
EDlFICHJ 00 H-iRUM �, lIitln.�;,Q.ti:.

....�

13 horas UIOlor Laffront
[llUsquens&

Rua Maranhão. n.

liOO - 1333

!' R O C U R A - S ,E,'
as "OBRÁS DA USINA ::EOROS".
Fessoo habilitada poro desempenhar'os'
Iunçúes de ENCARR.EG�DO DA A-.

PONTAOORIA GERAL. Moça que pos-

DR ..

Ayros Gonçalves �
I

ADVOGAI"O

�9 a!!.dar - ;Sala 1

_'-_ .,____.

Peçãs , p·o r ô
SEMPRE GRANDE

STOCK DE PEÇAS GENUlNAS
CASA DO AMt:RIO,NO S. A.

SLUMENAU

C�Í1<:a 20 Rua 15!l. 481,
NÓSA DIVISA E' SERVIR.

f'toCUftHe' um· o�ici,QI de bQtbei��,
pena o' borebari!l Kastern"
YO ,seta, numero 2750

1
.

automÓVel 'OrEL, em

Dr. RUbens Walbaeh.
COPAO.O - PULMÃO - FlGAQO· - !HSTES"lNOS !<.H-4�

., 'fRElfMÀTliiMO - .D-iATERMiA ._ RAIOS X. '_ �L.!TRtl
CARDIOGRAFIA =�

CM�� • R�Mft:I,'

. -
. .

Emprê.sa Interm-e'�!aria de Me L. Araujo
" ".

(�..Al.!tIZ EM FL:ORIANO'POL!S)

l!Jncarrega..s(!. ·10 qlUlisQ ner ii�Ílntns junto IÍ! re

parli�õea .públlcas de'Blumenau, Florilimipdb. Rio de

l&�eiro., São Paulo e Porto Alé;rre .

Assislencia. técnico de cohneci dos adV'llgodtls - Absoluta segurunçu

e arpidez, .nsseguflll!as por tres OHOS de fuucíonumentc.
.

ESCRITO'RIO PARA o VALI': no ITAJAI'
".

Rua 15 de Novembro n" .415 - 2� andar _ sala 1
.

'{Alt." d:'�:A C: a:pitaV }-,,--�.:n t l: M F. NA!'

20. ,CONVOCAÇÃO

São convidados os Snrs , Ationisfes poro o nssembléin geral ol<lin!Írio II

rénlízer-se no dia 16 de abril, á. 11 bCI'lls Itt.! séce destG sociedade, COIl! o

seguinte, o�dem, do' dia: '

I l) leÜvrtl' e delibercção sõbre o rel!Jtário da Diretori!.1, r"tecer

I Conselho
Fiscnl � 15!Ílo!'!ço e!l�Efrado. e� � 1, de deZEmbro de 1946.

'\ 2) Eleição o:!1.!!tl membro do, dI te, OI Ul
, 3), Eleiçoíp do ÇC!lsdlto Fiscul� ,

4) A5sIlnto sde .interesse elo sodeáadt.

ltll!r�, 31 de. !l1?-t�-de )947.'
.'

'. Diretote�: WALTER HAUFE', OSWALDO CHRISTí'..

==='== -_�--�-__-_. -,--------

quaisqaer. mercadorias em deposito, menos. OS .eonsideredcs

Deppsito amplo e '.seço,' Jl!nto no Porto de Bluménau.

Or� Gebhardt "rornada
.. :, ...".

f'!&li!! r�!:!!ldodes de .Viena, A!I!!ria lê· I.io de Joneiro)
,

Cir!!rgiêiG�ehef5 do Hosp@tlll Sollto Cctari!'l� . . •.

Alto cirurgia, opeiaçi'io do !:!ltill, I!stomogD, V!(!� !"lh?,es, I!�ero,
�. _ I'i�!!�odf!!rgi!!., MoléstillS de srenhot<ls. Cltmg!a-plustl!:;a-,
�'�9.·. .

C$M�ê .leé. ��:: � � � H � il!! !:7 !!!� 1! lo,'�__ .

.

�M!�A(h�. "HlSllilt!l 50ilM tl!llafLI!!!- �

,D.r. Jorge Jasper
��_:_'"";. .. ;; .-..,

<-�-�:��.
.

. '���..�-�

� ....
-

_"1!,,�

o d 8 n t O .p é' u i ii t _.·i a

�'Dentaduras Anatômica".
".�
'\."R'li;.':Is de' Novembro, tiO

.

'>'1��,"

eM dois volumes ;ftltrl mois de ,150,0 paginas -.. ultima .edição Hl4S

Nova R em6SilQ

recem-chegada cem �fe;:�. r9d�z;i dd ii Cr$ 7..80,00 e co!et_;Qo completa
Mondamos:

.

tOlfÜa teéi!tbt.lsG de"l tal'da o, lespezas, ou liV{E' d�· des

pe%!:lS co!'!tru p'tlgamEnto !l!E!l!!t!lb com cheql'e sobre qualquer. !m!!

co e� �!J 'Poute.
' .'

..

Oesc!J!1tos . especitliS p:!fll reVEnde 'dorES.
.

LIVRARIA COSMOPO UTA ADAUIERTO lTDA,

Ruo São Benfo, 615':':"': �;o 'I'�uf� -L c:
.

1". 2341.
.

'DEPósiTO:
s. l'�uloJ .AlQ.ttll;d9::$ar�l; d�'"l:'irf(ldCI:�óJ' �
H!S ,.'.' 'J ":, .;: .": �i<"'· �,

. telt&A-!)!HL
.

MATRIZ:
Blmn�ltou, Alamed<:l Duque <1(; .C::xi.:! 20

!!one 1410

Joinvlle·

BANC.O DO BRASIL S.,A •

.r��,

.

Direçãu Geral - Rio 'ue JanEiro
•

�AZ TODAS AS O!'!:RA!;õES BANCARIAS No I:'AIZ E COM '0 EXTERIOR

TAXAS PAItA AS CONTAS OI:: DI:I'O'SlTOS:
.

OEro'sIToJ A' VISTA (reti;udas limd
!

OEPO'S!TOS I'OPULARtS (Limitsde c-s ·10.000,00
DErO'SITOS LIMITADOS ILimite de os 50.000,001
DEI'O'SlTOS LIMITADOS (Limite de Cr$ 100.000,001

f, DEPo's:ro SH� LIMITE

DEI'O'SlTOS A f'RA,:'<:f) FIXO

Por ii; mêses

Por 12 mêses
f

OEPO'SITO: DE t.vrso f'RE'VIO

4 1/2% !l.a.

4% c .e.

3% a:á.
2% 11.11 •

4% 0.0:
5% e .e ,

Retiradas m ...dianle prévio ar:s!I:
,

De 30 dias

De 60 dias

De 1;>0 dias

:3 112% ti. tI.

4% 0.11,

4 112% o. a.

TAQUIGf-\AFIA GRATIS
rOR CORRI: SI'ONDENCIA

do
Pelt! difusÕ., cio único metódo brusileire, li ASSOCIAÇÃO lA.

QUIG!tA'FlCA PAULISTA ensinu grotuitomente. Inf{!fm(!!!��
:rrr rAULO GOt-IÇALVr::S,l'!!!! ? @e �r(.H!l!:r{!, J!11, I. !!n�.

FilO. (li, ·JAIWRO.
'

DRs ,li MMER MAN
c f; U r. G I Ã O DENTISTA

1lL!!MENAU

.:.i.'J-"
.

.

. '.

Naci·onal,. d� Apren'dit(J�"
gem Com.er«dal

A. V I S O

A A5sed:!�i!e .Comerdt!! e !ndus.hi::\! de BI!!!!!.enllu, tomllnii::à, .t1ue. ,está
'aberta o CUR'so FUIlIf)AMEN.TAL da. SE�AC; . no Colégio Sont«;,' Antônio.

',.

Aulo!i. diárias
.

�Ol!!, excesl;í'ítl:'. dlls :abodos - hór6rio, das. 1� ás ._ZOfilO: "ii.
r!'-' .

Matricula ,na ·,SecretarÊ>! ..do. Colé :;110.
CLI!l.SO i!ltl�i(!!mente GMTU ITO .

;t.
.

.
.

-
... _�

I ,,.. I

AnunclelD neste' Dlm�to

Pacotes, Especlals_"
1. = h.,"I!I, dei!!!!de!.!!! !!D!!� e! �!;l�
�al!M, fi to!lS� _ " .Oegnas d! .

""..!.e!!� hYÍ!!:!',..
. .

if � o {lngna!! d!! A..!.1ll!fr!o 7:_AI'!!!' � t
�JM med!ollme!!to e�.lstente CD!!! �

d..slg!!!!!;ãO de C[)g!!8!l de Alea!ri'ü!,�.!'
I!l!ê é II fu!!Gl) Cogn!!o' !e!ló II !:las!!: �
�!ri!l que tem fórlIw18 medicinal,

II� A e!!MlIla ll" COg!!M de 'A!e"�f I

,""ulS! f'Et8Irlm. pom, da !lUa fórmula (lU!
�'!.!!9 v!!l!_ eleme!!tos I!!!!dI!!l!!!!.!!!:

!!} F�� ft?eji!:da....� � 'e'!'t1:.
ft_",•••te!!! tI_ !J�i>�' """"'" " ..t.
es!.!"�e·@ e h!!!le.mB �� mJ��
&) 11.... �,.i!t!e we!fw.... !e ""'�
f!I h!�'9dlt.e de �Mn",

t..j D!!!� �U!:n!!!t-��-� I! �
1!""'!! e e 1Il""1ll!,..
d.) Um F""'de e!!l"",.Ate � �
_li! e !!!!!!....P. '

� - O !egmlnO Ong!!!!e .dB ,tj�t:!!!!
b-rler M ê T6Jldloo. pOMAllm. e!l!! "'"
l!!!IÚil!!! f! drogarIa!!,. Pl1rquA - nAo til

� - I riMIAd-(o e fIIlMO tal llAf
l!I!Jd't Bill' vendido 8là oulrol lllpl'M.

para Alemanha-,
500

" Ct!féincll!õive ii ZOIlt! oc!.!pildt!
Russos, e C! <:idade de Berlim

Pacote M' 204 '" .• .. Cr$
1000 gr. FC!rinl!a de trigo
500 " Arro%:
500 Scnll"

500 Mal!WglI"
900 "

'AVI;;:'
500 " Cocr!u I!rlo;;odo.

pelos

I
240,00

500 rr

5!Xl " Mtlnteiga' .:

500 " PúmperÍ!kkel
.500

" Carne. em JC!t�
ZSO . C!i6, Orá�gê Pekce
. 250' "Choettlate ' .

250 " eneOI! adoçódo

·-t�t,:
I

Queija
Banha

!'!.�- 40 cisarros amerk!!l!f:s

Re!ief Plltote S 22 Ibs ..Cr$ �5/}n.:
10 I!ls. !'orin!!!! de, trigo
2 " Toucinho defumada
'1 " Iltmha

" Café

1 "

Spt!ghetti

500

250
Carne em lata

" Queijo
too cigaras Ilmericanós.
jifitote M 205 10 kgs. Cr$

.

6000 gr .. F.t!.riJíha '�de. ,trigo..
2000 Café

Arroz
.

" Ervilha ei!rtid!!.
. -.",.

200 Tabietes de ·Sacchint;'e'. 1/2 " Leite em, pn
'I',àcote 100 ., , CrS"'295;OO�· 1/2 " Chocol"te.'··
2 Cohertores de lã pura 2 pedocos de 'sabónéte

Agulhas e linho
, .

2 PaTe�" dI) sola•. ;p.!!Í'{j ; SftPtltos_ .

ii r
com '. õs pregos "iteee5s�tiQS •.

2 Pt!res de saltos,· com, oS '. prego,;,'

60 Cigaras nmericon05
.i

(Zon!! �ussli �- ci�d'ite ,.ele.,
I!er!im aumento Cr$ 25,00)

'-

UNITED STATES 'ARCEl

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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A

ai esde ôntem,a,

,

IP
o

eiras,
,,,,,

dt�,

elo Exm II Sr� Dr.
Diretoria do

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

110s

�j©3§e dl0 titu!o da cosces
s;�:u de terras

"

[1�E

Ath�-:iB E:nl dc�iilifj·;!)� t!j;l ili�Q. Jin'"j gj.ot�domO-nf)5 efusivamente com fi. pf� \
dil'i!.l(,!1i,!� do I'c lmeiros E. C, ') ti, s;,k,n1e p-Imeircnse sr. \Valdemar I
tulc t'l Ç')I1C()5�i'i" de (erra;, que CD, Dcwit;: e dcmni, comcpnhciros de di-,
n1� se schn, çOi�prccn!.!c n p�O�;G dos-

I

rctorie, PQ'g brilhcnte vitoria oil�n-
Ã

pcrtivc do '(QmpC!Go ci:fJdino, silo iJ ceda CQm o doncêo do faixa de ter-!Alpmêdn Duque de C{!�i05. Esi"e aio rcuo jà aludido ;- que a mesma sirvo

oficial do governo do cstcdo, datodo de ponto de partida para a

��� 31 de dezembro de 1?46, yem põe- ,ção completa daquele estadio.

l!1ior os e,forcos daqueles devorados um pouco de trcbclho e raro dedica

bo��lhadorc:; olvi-vcrrlus, !�HC todos 05 çõo, dentro em breve Blumcncu cpre

esforços cmpH::�lcm pora conseguir sentara mois um J'ground'l esportivo à

'ino'mcnl<; o pw.io I.oiimatlu. Con- olturc de suas mcrccndos t'(ldições.

((ohIJt';1 d":; ,:hl"�'qr {(1�-1�I:, n� selos ;:tli:H.·ml)rQii�os do Alemanha, emitidos

durcntc (1 �H{·n{l. 97 r!>�ris. Preço Cr$ 550,QO.· Pedidos acompanhado
i!.� dwq!lc, �,�il1 m,,', dccp{,zr;s ii ALBERTO KAUfMANN, Coixu Posrnl,

H27 - S, Paulo

-=-�-- __ '
__ -----

----- -----

A
.

,

t !.\C�Gt·!l.lS E t:5TRi\NGEiROS

rtEIRICO S
i\to!lo[asicos C trifasicos

("i.é] rG�IGI, 123 -- Tdefonc, J 13J

Ruo Mamnhiío. 21

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

fH5 as razõ�s do sucejSC

dãs.te il.oiJ';'"1brigueiro
Tf�'ElTO p�r� b:ilitar o trabalho das m�et! ��
lt ni,tnr 11[11 lombrigueiro a seus filhos, III�
,!" (:,,,'.lll :-;:,";;cl" vem sendo usado com suce� k4
r<�;:;is de rneio 5t�cul:)� Não eici-bindo die� ROO
-r"�,�i"�ndo purt;i1mc e podendo ser tomado fm!I

qualquer m� ou' iua, o I..m
di! c.,Q.U X..vier é um�

lnenW fácil·e eficaz�
hmbrigas. Siga () exemplç
das mães de f.mtras oe �
�cração� D� tambérn a iI'i1 6-
lha o Licor de Cól!:aU X.lI'i"'!'L

,.
i

&22LEL&Z

ô titulo definitivo de

EERE, D. D. Interventor
sei'! associâdos,e aos

e§trondos2! vitoria. o PaIDleira's, pois, eOl 'breve, terá seu
-------------------'---------

EFE

muito feliz, poderosos elerncn-

pulmões, bem corno 'excelentes ex

pectorantes e 'calmantes da tosse.

Porisso, êsse extraordinário medica

mento constitue o meio mais eficaz

de combate às gripes, resfriados.

tosses e rouquídão. Use o Cognac
de Alcatrão Xavier para livrar.se

dêsses males. Em qualquer 'tempo
- no frio ou no' cal�r -,O Cognac de

.Alcatrão Xavser ê sempre um ,bom
remédio. Compre hoje 'mesmo um

AQU[ ESTÃO DOIS PONTOS II1UITO IAiPORTANTES

"h PARA A DEFEZA DE SUA SAÚDE:
'\�.. i' ""')

• o 1'-
•

� L'to. � """"_ I., .. Nio ne-se corno um pinto .. ma�u ..

'. ''/'" )
" toma Cognac de Akolrão Xavier -

,,'t; .:é'-��""''' De r-eis de uma chuva, de um banho

i.!.-IJ." ,,� -z' ou de um g01 pc de ar. um cálice dêate

<"'��. '.'. rerr.édio Q rcsguarda.rá-das gripes, pneu-
(__�S'> monias. etc. Tenha·o sempre em casa ..

2DQ _ O legitimo Cogncc de Ah:atrüo Xavier só ê
vp.odidQ em fcrmtkias e drogQrias - Os .bené!icos
H.'Sllltados dê:-:.te medlcamento são devirias ao n(caUlio

e �('S dcmai� elementos rneJicin."lis que só o Cognac
ce Alcatrfin XavtCr contém _ Cam pre somente ti iegíti ...

aiO - venl1ido, apenas em farmácia," e dro,l;ariu.

marca "Polouor" -90 litros com porta de vidraça de pouco uso, em perFeito estado. Vende-�e por preço de oca-

,ião. Trutar com: COMPANHIA HE AMER-INDUSTRIA E COMERCIO - Rua São Paula 255 - Telefone 1385.

Um terreno ,ito à fII!] 500 Pau lo n. 147, desta cidade, medindo 52 III de largura por 8UO m de fundos.

Hã nele, uma co:;o de eochamel () oulra de madeiro sôbrc fund<lmento de Plldrn e ainda um rancho.

Bom po�to, atravessado por rihci riío. A mctQde do terreno é de mata0 está Iívr� do perigo de enchente.

Informações, no local, com Roberto Kol"tmano, ou' em lodaial, com Otto Baumeicr_

.....3EJ;_,

Declararam a

"greve
NOVÀ. IORQUE, 14 Wnited)

Treze mineiros que declararam a gié
ve de braços .cruzadas, ameaçam pa-
ralisar +odo o movimento nus mines
de car,vão c, a��tracita, na Pennsllvcnie ,

Os treze homens estobelecerarm-sa nu-

ma góleria. a duzentos e oitenta me

tros de'·profuhlídade,' em sino I le pró
testo .contra os descontos de ordená-'
do que, sofreram por terem -ebandone

\

serviçCl, del10is de prolu:tirem slla
corvão. 1: mais de

\-:�.:.���������'V� _���..�;'j�' ,.;,; .*� :.3(."\.��� .. : ,.�'��'�.' .,� �.��:' '���,��-l

�mnBrGio· 8 Indtlsh'Ía lliUrich S.
AVISO AOS SU8SCRITORES

no formação da Sociedade, cuja assem bléia .devere, realizar-se
Fevereiro corrente, pelas 9 haras na séde da firma Dittrich

vila de Trombudo Central.

Trombudo Central, 6 de Fevereí ro de 947.
ERiCH DITTRICH - - Incorporador

,
. . COn11tJ�a�§e

sete mil dos seus eómpenhelros jã rc- ���:.,�*�'tf '-"':1."'�'.�,"/ _�-.::
solveram ebcndonor a trabalho, em si- .

'

.

TERRENO, plano, com 20 me rres de frente fine de
nol 10' solidariedade.

" . r

perímetro urbano, pura eonstruçêo de uma cosa particular, ou

f CASA, 'de preferencia 'Bung(Jlow, de recente ,COIl"truÇÕ3.
Ofertas detalhcdes Q Caixa Postcl 4.

--------------��----I
ume

' Barbearia completa Iintala no otimo ponto. I
--- -_- --- --- ---�- --- �-�-'�-

Rifa Àma%o�Qs. Tratar com Árfur ,.

1305.

VENDE-SE

OE CaMURGO MEUGlS

& tfH:Hl1I::nto' da <;ol:drí;
'Hlde ser rcsolvidCI 1'('1.1'
CÁrSUL/\S TI:""" L!(,!\S

...,DE CA;"1l\HGO Mi l'<DPi,
lú IOllg:->s ano� CXpt'rtlll'::flra
ia� e sempre com hnn .. rt'sul
tl • .l..o$, Em duas hOr:l', mal' 011
.tKllOS, �rn risco, e,d o .l"clI
'li! liue do. p("n�;v,o pu:aW'l

I.'d lab. F armo Camargo Mende3
�A PO!.lAl 34.1 - �Ào ""iHO
�i1Ji!iE1Jh5b&@;""'_ . :::z "::I.::::;:;&E:�

�� TTl,fi,tA. h
__

t

i��:..��·��.»)f:"!:;.��-';T·���--.�� --l� ,.;_-- �i:;;·?f·,:.Dr;,!_
NICOLAlj §J<�VEmNO DE OLIVEIRA:

• •

arClnelrOS
-'-- -

1
.i;.

,.r(il
..To 1f'3W'.

e

AI.,'PAl\llRO 5. DU.S

:3 dvog"ndol'l
}<;sn!tÓl'h': TI. Tr�j.a:nf} 14 - 2Q anlfli.r
Hcsi<lencills: Ilua Alvar9 Ca,valho, 66 e 53

FLORIANO�POLIS
t f-77:::�·�-·�'"" ;-

"

1- - .1"- �'·"EJ;t:':-·

COlDpanhia Je=.rSeo. p Agri

cultura, Industria e Comercio

Ifoupava Central-BllImenau se
l AVISO AOS ACIONISTÀS

PROCURA-SE MÀRCINEIROS
.

Bó M OIWI:NAOO

ROSSMARK LTDA.'

CASA DE MOVE!S

ªÍ j >f;
.

armann
ÇUWRGIÃO-DENTISTA

Rft"OS X
Acham-:;c à dispo,ição dos se nhores adooisfos destIJ Sociedade, na

sua séde em ltoilpava, Central, os d9cumentos a que se refere o art. ')'},
do Decreto-Lei n. 2627, de 26 de se tem!ml do 1940.

Blumcnou, 30 de janeiro de 1947_
GUILHERME JENSEN Oirétor Comerei"l

'sp«iolidade em Radiogra fia dentárias para qualquer exame médllA

Em1- -,.o��

I Gomercio B Inàuslria Dillrich S. A.
I

I AVISO �A.OS SUBSCRITORES
'1

rêgnâa
PRECISA-SE UMA EMPREGADA DO MESTICA. . PA,GA-SE BOM ORDENA
DO� INFORMAÇÕES: - CASA DAS MODAS
BLÚMENAU -- RUA 15 DE NOVEM!! RO, 367.

Precisa-sê, .;::om próticQ o Hospita l'ir.

�e 'pe;soo!m�nte \lu par ca;ta 'ao dr, Moyer, Hospital, de Timbó
.'

SANTA CATARINA'_ -'
'

O' timo orcfenado:

Trombudo Central, 6 de Feve,eiro Lt! 1947.

ERICH PiTTR1CH - ·!ncorpQrggor.

Pelo presente são convidados todos ,os subscritores do ações da SlJcie-
!

A-
,

; PQdfl P nón imo acima referida, para a 1 a. 5éembhH!L Geral. que tero por

..,!:PI!!!l� : fim (l nomeação dos 3 peritos que deverão proceder (I avaliação dos bens

" ,�#:/$�
,tA; ,�� I

i: direitos com

.

que porte dos subscritores pretendem realizar e integralizar

�() ;.,.1
(- .",

,

') capital subscrit.o no formação de Sociedade, cujo assembléia deverà reali-

"":!!�" ; ;\r-'e no dio 24 da corrente pelas 9 herosr na séde da Firma Dittrich Ir-
1,,,,

i mãos, na vila TrOI1�budo Central.
I

� i

EscO:la :re�nica ,de Cum�irciO�
Remlogton do Paurana.. �"'�

, .
, 1(EX-FACULDADE DE COMÉRClO DO i':,\i(M�",J

FISCALIZADA PELO GOVERNO HD=!l.AL

�ua Comendador Araújo no. 176 -'- Fo.re 11��) -- Curlliba,_
Diretor: Dr. LUIZ 'ANII3AL Cl,LDE!l.N,r

INTERN'/,TO SEMI-E:<TERi.iATO e If'ITE'I{t·./\TQ .

CURSOS: Adrrussõo -- Guordo-Lrvros -- Í"\11,-.J:I'Jr í.!í� /vjlnlni:,trrJ�(Jo',
--- Do:t!loClrafia c E-,tcfJC"·.lfcJfia

Aulas DIURN/\S E I'JOTURNAS, paro ;Jmb[j� Q:; sexos
Aulos OVUI�(J5 de DGltdoçllnfíQ'c Estcn'J']mlic

.

Peçam prospectos

MUIT.f;. t..1ENÇiio:
t -, EJIl1i'#. d:afflnder,R1; contra �:; !Irfn9�
r�rrJado� e t"):;;�s3, U� o C017RtlO' tIs
Alcntrdo Xavinr.. -

'!I

..�'
2 - O ç"lTuac de PJ..,!,tr;;.� -'�t·I"T'--f,.',
tn\�oo � rnedtcamcHtn eF.ist�nl�' cnr;l,-:'A --'-: .

d€f!lgnaçào de C�n::n.'l� d� A !�1�trã.o� psi�:; -

>

quê é o iínlGo Ci}gn:te fúllD a t)fÚoí6 d.
aleatr.10 que tem !círm�Jla me,lid{H�L

'

8 - A eUrllc!n do Cor:nnll tlll Ai�'atrãe
XaVier resü11a, pois, dá,Fua l(iftlllJia 'qri-,
Nooe vaUomls elementos medicinais:

,,-j Dois 'f:':Ipect.orat:Jt.es CGD:!O II P'*I'"
!!s:zla .. e a]caç,,,,_ .

.

li) U-:n eã:'and� cah:nnnle d. t:l'::a_

�nD c Enui:ti.n;;Ú.
� -- <O -l�gHjmo: C-'l)i';n:t� dI" ],!IJJ1J,��t! <

Xaviei" s6 é: '\'enrHfio. p(,r�!lnto. em ltrt"2' '

�tau � drot.!<triuR. pf:H"qu9 ._. ni\.flI �

1ll'.1iill:S-:;"1. - 6 remi,.!", e e�m" tll1 ll!ill
'

�Ç} g.qf" vend!d'l �Fl outrí'tl l�gflf�. " .'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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r J7ASSEMBLE'IA GERAL ORDINARIA

Pelo presente' são convidados os, senhores .cciónisros deste �ociedade

pme e Assembléia geral' ordinnric, -,

a realizar-se na séde dq slfCiédadc, fi

rua São Pauio 225,' nesta cidade de Blurnencu; ,i'Js 16 horas do dia 22 de

morço
"

a. c. ofim de deliberarem sobro i1 scgui\nte

. Olidem do dia 'I' f I
11 Aprov«çõo
2l Eleição do
3"

Il!umenau, de, fevereiro de 1947 \
- -

Díretor.
! S O

Acham-se a disposição' dos snrs , acionistas, no

sociedade, Os documentos a. qUe se refere o ort ," 99 do

lGZ7 de 26 de setembro de 1940. . i:.LI' j L,·

escritorio desta

decreto-lei No.

r
-,.

RELATORIO DA DIRETORIA 'f0, s: r ! :

SE�res Acionistas

A Diretório da Companhia Hem mer-Industria e Comercio, cumprindo

dctcrminccões legais li estatuto rias, submete à apreciação dos Senhores
. .

Acioai,tos, o Relatorio, Balanço e demaais documentos referentes ao exer-

cicio encerrado em 31 de dezembro de 1946.

��,Conforme se verifico
.

pelo De monstração de Lucros e Perdas que

cc�' '>��te publicamos, o lucro apurado eleva-se a c-s 272.330,40, descon

tadas as despesas da Instalação da Sociedade, lucro este que pode permi

ti; a distribuição de um dividendo dej i % sobre o Capital, além da creccõa

dos diversos Fundos sociais;

A situação desta Sociedade se op,resenta francamente promissora,

representada por um Ativa disponivel e realizavel de Cr$ 1$.583.101,10

contra', um Passivo exigível de Cr$ 898·594,40, inclusive obrigaçõ.es decorren-

tes dó balanço.
Analizando-se o documento acima de modo mais rígido, tem-se que o

Passivo e exigivel representa openas cerca de 56% da Ativo disponível e

renHz:avel, demonstrando assim que a situação da Sociedade é solida e pro-

missara. ""'1!lI'9""
Este, Senhores Acionista,s, o relcforlo que julgamos de nosso dever

submeter ao. julgamento da proximn assembleia geral ordinaria. I

Blumencu, janeiro. M 1947. '�-=-
-

-y
-

jf :
GEORG TRAEGER HEINRICH H: HEMMER :'

DiretorDiretor

Demonstraçõo do Ativo e Passivo em 31 de deez:nllm� de 1946 ,.

A l' I V O

-��.

6.500,00
23500,00

_-

32.453,50 62.453,50Construção-ampliação
l

�TAVEL
Maquinas .

e . Acessarias
Moveis e Utensílios �-:;V'i�:6l'l'F'
Veiculas e Semoventes
Marcos e Anàlises

• .....-:- -, --,,_ >l"

154.808,40
116.756,20
47.100,00
25.800,00 344.464,60

DISPONIVEL
_. _, -�

-:-�:-:�TI;�

1� ::: � . ---- ._- ,=�� � �
.. _-

!ti� ---�-

REAlIZAVEl
---.

'�-""�-'
Mercadorias Atacado

.

_;j;, ;;-:;--l';fi;-;;�
--�-

Fobricação
.-.�����

Almoxarifado �,_--""!,.".,- '\""'"$' '!)"f' -'TT\7"·"-

T .435,90
8.016,60 ;1'

""'-J'
9.452,50

Loia Varejo

737.770,50
114.406,10
:J97 . 234,00

��������
..:-_--'-_1_4_3._5_33_,7_0

--����---- r��'�
----r-""""---,

,'-
- -'-_ ...

---7-
_.--

1.192.944,30
Devedores: --_.'�"1""l'"

._\ ..........�--�---

por duplicatas descontados
" "; em cóbronçq

devedores diversos

�03.801,70
32.008,90
44.893i70

..._--'.�
"",,,,•• :> 1.573.648,60

CONTAS
IlOl!cos-cto. Titulos

Açõe, em COUÇÕ(} �".�-,-' 52.008,90
....

'---;;:a- _.._�__

� 2.042.028,10
:.- -v,:":." �,j. _

-

r

e
....., '., 1" ..

,-,omerelO São convidados os senhores ecionis
tCl� da FABRICA. D EGAITAS "ALFRE
DO HERING" S. A. COMERCIO E
INDUSTRIA para comparec�rem à AS-)
SEMBlEIA GERAL ORDINARIA, a ser

reali:z:ada em 15 de Março de 1947; às
9 horas, em sua. séde Sodal à rua São
Paulo s, n., nesta cidade de Blume
nau, Estado de Santa Catarina, com

a seguinte ordem do dia =

247.212,70 1 E d-. - xame, iscussão e aprovo,-

çãc do relatório da diretoria, parecer

5.330,25 do Conselho Fiscal, balanço geral e

cOntos da administração referente ao

exercicio de 1945.
tos cntecipcdc, 25 21

. 258,67:[l .
- Eleição do Conselho Fiscal.

Arren�amentos, 9 mensalidades de arrendamentos 3) O' .. - litros assuntos de interesse
de ferraria . '_ ..

<":...._.� da Sociedade.
A Juros e Descontos, NOTA: - Acham-se à disposição

saldo desta da. 37. 752,2J do� senhores acionistas, na séde des-
Impostos e Selos ido 32.9)4,10 t(l SOciedade, os documentos � que se

Despesas Gerais ido 13 . .159,40 refere o artigo 99 do Decreto-lei n •

Corro e Telegrafas ido '2,9?7,�fJ 2627 de 25 de Setembro de 1940.
Mal. p. escritorio i&'. 9.�05!90. Blumenau, 12 de Fevereiro de 1947.
Ordenados ido 48.406,QO ALICE HERING
Oon�tivos id. 1.270,00
Telefone e Luz id.

-

.... - -

L 465,60
Comissões Id. 47.085,34

-,--- -.

DcsPElsas Caminhão id. 8. Qf5,QO
Seguros ido 8.194;10

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

Desepscs Viagens ido 4.273,30
Instituto de Previdencia 2,852,00
'Instalação da Sociedade 35.954,85
Fundo de R·eserva leg.ol

5% lucro apurado
Fundo deReserva Especial
20% d� lucro apurado

, Gratificações idem

I
I
L

Demonstrafivo da Conta Lucros e Perdas.
correspondente ao cxerclcio encerrado em' 31 de dezembro de 1946

1946

dezembro 31
Débito Crédito

De Mercadorias, lucro bruto

verificação no seção
crcccdo-Blumenou '��" -r-

II

'Fabricação, lucro verificcdo
W

.ot: �,'-

nc secçõo fabricação .�l-�:r:·:: ;
Laia Varejo, lucro verificado

.

273.983,69

"'-, �. �O Cognac de Alcatrão Xavier

� � estão combinados, de uma ma

neira muito feliz, poderosos clemcn- '

tos calcificadores e arejadores dos

pulmões, bem corno excelentes ex

pectcr.mtes e calmantes da tosse •

Por isso, êsse Extraordinário medica

mento constitue o meio mais eficaz

de cornbat e �IS gripes, resfriados,

tosses e rouquidão. Use o Cognac

de Alcat rão Xavier para livrar-se

dêsses moles. Em qualquer tempo
- no frio ou na caIOI: - O Cognac de

Alcatrão Xavier é sempre um bom

remédio. Compre. hoje mesmo um

vidro de Cognac de alcatrão Xavier.

nesta seção

.

"

1/

Diretor-Presidente'

T

Industria 'l'exUI
A 'gotex S. A •

AQui �STÃO 0015 PONTOS MUlTO fi1iPOliTANrl:S

"Y":"':\ PARA A PEfEZA DE SUA SA;:'D'::
\'\'!... "4l\_ to - Molh .. - s ., corno um cinto, mas...

,�
..

_ ") _ ,1 l"" tome Cagnac de AI:::ctrcb X.r.vis.:r -

,
.... �'�(..... Depois de uma chuva, de um b.mbo

\ " ou de um gol pe de ar. um c.d icc l�·]:::t e

� \
..
, \

...
remédio o resguardar-á das f';' i pes , P'H:i:-

c_�D'> munias, etc. .Tenha-o aern pre em cusn.

2.0 _ O legitimo Cognac de Alcatrão Xc.vior �Ó é
vendido em fcrmcídas e drogarias - Os ber-é.Jcos
reaultadoa dêste medicamen to são devidos :1.) a:L.t�'í.b

I

e aos demais elementos medicinais que =5 o Connae
.

de Alcatrão Xavier contém. Compre acrm-nt s o le6iti
..o - vendido apeuas em farmácias li: dr:)�:,da:;_.

" COMUNICAÇÃO
..

Acham-se à disopsição dos Senhores

Acionistas, na Séde desta Sociedade, os

documentos a qUe Se refere fi artigo]99, do Decreto-lei n. 2627 de 26 de
Setembro de 1940.

Blumneua, 12 de Fevereiro de 1947.
- .

A DiRETORIA

15.414,26'

"

6U57,05
61.657,05
9.248,55
14.353,49

Participações
Fundo para. prejuizos eventuels
a disposição da. As-

sembleia geral •••.••• 110.000,00 I
I

I -
.

'- �

! :nangai, 13 ( United I - Ante a im- tnridndes locais de Peiping, Chungking"
I pccsibilidode de adquirir arroz pe!os I Cantão, Ting Tao e Tjiong fiz:eram

! preços crecdo, pela inflcção, um gru-, trcnscções com a moeda ncrre-cmeri-
o

po à_c chineses, :m fuda,
.. o:soltou as I co�a, ·em ollro e �o�el, send.o. conside

ca"" de comercIO num 0"''''0 desta roGO o fato a prel,udlo de dratrcos me

cidade, arreoaatnndo o precioso pro- ci,e(15 que, segundo anuncia-se, o go.
duto. Segundo isformação de Co'ntão \UIIO propõe-se' a tomar para estabi-

r: �---'-

--�-_.

TRANSfORMADOR ES558.085,31 558.085;31

Novos+ Qualquervoltagem
NACIONAIS E ESTRANGEIROS

Blumcnnu, 3 r de denmllrl} "de 1946'

E. CLEBSCH MARTINHO C. DA VEIGA
Chefe de escritorio Contador - reg.. sob n . 61._l89-

MOTORES

lisar Cf critica situação financeira chi-

frente aos ..,rm�Z'3t'� "agudas ciclades'lm:s::r. Esse programa seria adotado

em busca de Ci;-�-: C Terinha. As QU- _
em bI'2YC. fi

. I:s�:�ia':
.�------------------------

fLETRíCOSGEORG TIfAEGER
Diretor-Gerente

- -, "" " 'r.

Monofasicos e trifasicosHEINRICH H. HEMMER

Diretor�Gerente .';-".

MAX KONRADT ! � Nankin, grandes filC!, formaram-se em

PARECER DO CONSELHO' FISCAl.l' Caixa Postal, 123 - Telefone, 1139
Rua Maranhõo, 21

as membros efetivos do Conselho Fis;co1 da. Co."pol)hia.· Hemme! 'n
dusfria e Comerc.i" abaixo assinados, eSPllçialme,lIte reul\idos, p.ara, . .examina-.
rem o relataria (l'a Diretoriaí demonstração _de, Lu�r!,$ f) .�.erl,las e .l!alal;1ço
referentes 00, exercício encerrado ,em 31 de d�z:ell1br(l.de J?46, ..depoj� de exo-'

millarem detidamente os referidos. documentos, e bem assim os Iivros� e .con-

ta� que serviram, ele baSe n sua organisação e ··d� 'c�stata;em 'em tudo o

mais perfeita ordem e exatidão, são de .parecér que devam ser aprovados .

pela Assembléia geral ordinaria, não só os referi�oSc doc.llmllnJC!s",-CQl1;lq tQmb�llr S.
todos os atos praticados pela Diretoria durante o. exercicio acima referido. I

. I

Blumenau, 10 de fevereiro de 1941.

���
� _. f'·.' �,,_

Dr. Fausto
----1

. ..

Brasil i Gomp2nh�a �ndustriat eComercial Salinger
I

-

A,"mhl';, Ge 'o' 0,';,",;, �,
--

::.',.e!I.

I São convidados os senhores acionista, para a assembléia geral ordiná·

I rla, que deverá realizar-se na séclo sacia! ó rua São Paulo nr. 286, des�

I t:l cidade, pelas J4 horas do dia 12 de mor�o (lo corrente ano, a-fim-de'

I ctel;bcrorell1 sôbre G seguinte
.. �_

J

i Orilem do dia

i 1.) - leitllro, exame, discusêiio e aprovaçõo das contas do exercicio de

I

1\ ? .

-. )

3. )

4.1

5.l

'.:
:i.

MEDICO

Ex-Diretor do Hospital de Han sa-Humboldt; Ex-Pediatra do Hospital
-Terexinha . de Erechim (RiRo G. d:l Sul).

DOENÇAS INTERNAS DE CRIANCAS' E ADULTOS
Consultas: :Das 8 ós 12 e das 14 ÓS í7.

"A N ,... 5':1

Saçao na ociedade
Interino.

ANTONiO M. C. ,DA VEIGA _ CARLOS KOFF�E _ WALDEMAR. SANDU
Cons!lltório e residência: Travess!:! 4 de Fevereiro )2a. casa após o

predio do D. E. R.}

nesta Folha
1946, notadamente relatério da di�etvri(l, balanço geral, conta de lu#

era,; e perdas e parecer do cOl1selho fís.cal. .

'''"' '''' 1:
- Eíeiçõa dll Diretor-Presidente, €m virtude da vaga por morte.

--',

-- Eleição do Diretor-Gerente, em virtude da renuncia do atual•..� i

-;- Eleiçõo do Conselho Fiscal para o exercido de 1947. '� :-: "1
- Outro:; ossuntos de interesse sociaL

" -:.�
Bfumenoll, ;; de fevereiro de J947. " '�·�o- ''''TT-;-�

as. VlCTOR GAERTNER
-

-;'--'�;,�,,!'4".;;:'� !'

Dr. Gebhardt Anuncie
(lia Faculdades de Viena, Austria e Ric> de .Janeiro) .

Cirurgião-chefe do Hospital Santa Catarin.l!
Alta cirurgia, operação do bocio, estomago, vias biliares, utéro,

fltc. - Neurocirurgia. Moléstias de senltorás. Cirurgie-plastica.
... :_. .

.

CfIfIsuffea 110 H�: .. � fi, T1 , das ,$ ,., 17 .- •

ILllMENAU: - "Hos!)ital Santa Cota"_"

....

'I

�._-��,-���:-l VIAJANTES,��'-- "', ....

:q.'
a

'

Acha-se nesta cidade o sr. �i-IIgentil .srta. Lily Kottmann, ativo fuo- Id O . • A i
, .. <,

va o etol�, rnseptor da Cio. de Se-, V S O

cio.n.aria da Empreza Auto Viação Co- gur M' B'I rchom s
". -

d -'
.

. _" os mas ras!, com agencio geral
. - c (l ('JSpOSIÇO!1 os se nhoJ'cs acionistas, 110 escritori!) uestCl

tarinense S. A..
em lta;ai. Snci<)dade, á ruo São Pou!o nr. 236, desta cidiadci, os documentos (! ql!e

- Festejou em igual. data seu na-
. .

no I d -, I
. ., 6�7 26 d

_ Esteve nesta cid<lde o sr. Dr. se r�rcrc o art'9J n, ctra" a, b, c!:, o uccrcto- CI nr. ". I. , de e

tolicio a sra. Dna:,. Alma Rockelberg, J
•

ase da Lu:z: Fontes, ilustre causidico �c:C!llbro de 1940.
esposa do sr. Germano Rockelberg. residente em Ibirama.
- Transcorre hoje o aniversario na-

I

AN IVERSARIOS Diretor- Presidente

R.

'.. .�
•

� �I

Empresa Comercial

Grossenbacner S.

ante-ontemAniversariou-se

Nô-vembro, 851
055. VICTOR GAERTNER

_--__
.

IC_�'
1 .�!!o. �----

:-
" PASSI·VO

�"ÃO EX!G!Vl:L
'
.. 'lfHtal 1.000.000,00

-

15.414;,26
: ��-.---".-

61.657(05
14.353,49 1.091.424,80.

Fundo de Reserva legal
Fundo de Reserva Espedal
·fundo para Prejdzos Eventuais

,:

.--.

�:71-�r1t�i:
.....

!
... - ....., -- _-.------"

373.887,10
40.000,00
303.801,70
'6L657,05
9.248,55'

110.000,00 898.594,40

Credore" diversas

Titu!os a pagar

!it!l!�s [le,contotlos
Grotifieoções
Participações
c disposição da Àssembléio Gera!

CONTAS DE COMPENSAçÃO
Cauçoo da Diretoria

Titulos em C!lbrançá

�-
, '

20.000,00
32.008,90-,;:

----_.-

2.042:028, TO

Blumenau, 31 .de tlc.%eltlbro de 194G

1:. CLEBSCH

C hefe de escritorio "'-.

MARTINHO C. DA VEÍGA
Contador - reg. sob li. 61.189

C,

GEORG TRAEGER

Di;�for-Gerente
HEINRICH H. HEMMER

Diretor-Gerente

oesté DIARIO

OFERECEMOS:- Artigos carnava lescos: - Canfetis - Serpentias

-- Com (j srhl. Lidy Scllíl10ida fi-;
lha do sr. Carl Schmaida, cOIIsorc;a-se I Acúl11p. CompL N{!�;t}llol - M tilü 101n:!1 e compíemenfos.
hoje nesta cidade, o sr CorJas Sec ,i Pb-,';'''.'t /i0 � U�í1 n 1" 3 O')· 2 00 A", - _"

. ,v;'. :', " - "o coo. ,\. 2 ,
- noite Plat. Numêrada

.�"", .,.-,. �.,- , I .

00.

t�,�. L."
!

',1;)'1 . ::>, .,

u H

,._,__ _._,..._ "'(
__ .

_�� ... ._"
_ ...._._

- .... _ .g-�!'I-..:r Dirctor·Prc5idcnte ln terino.WILSON SANTOS
talido do' sr. Adolfo Schmaltr, estima
de comerciant�. e industrial nesta· ci
dc-,de,

.

estando II testa do firma tivo
n;us � Cio.. Por tão auspiciosa data

������:IIlIl���� ���illli��(iJliI�· por certo S. S. serà alvo de jnequivo�

I RADIOS RCAVICTORI ���f:::::::::::�::�:�::':i:
t9.i.

. �I .

� Os Ccm peões '

.. d·o Ar EN! mann, nosso assinarte e exercendq a

� 121 profissõo de alfaiate, à rua Paraíba.

� li) I - DeHfe hoje a eefmeride nato!i-

I CASA no AMEHICANO s. A.II ;:";:�:;'��,:: �':�:,:,,"��:�:

!! Rua IS - 487 Blumenaú II A dafa de hoje é de suma ole-

�IÃiJAlfÃJlX1lX1l'ÃllAllXllXllAlr:.;g IX'lOOlXIl'XlrXIIXU::a. IAlfÃllX1\
I gr,ia Jlanl Q casal Artur e Risoleta

�1XT[XItXloa[XJlXl�txI[�nXn%l OOIXlOOIXUXltXII:ICOO� i'l!:l Guerreio, residentes em Pôrto Bélo,
4 pois a meSma assinola o transcurso do

notalicio de sua querida filhinha M,.

rio Elello.

',.-

COMPRAMOS;- CerlJ de abelha, qualquer quantidade. Com destino a vi,inha cidade de

Brusque, aprtiu ontem pelo onibus da

carreira o joven Wilson Quintino dos

Santos, que eplo esapço de quatro
emas exerceu com desvelo e faro in

teligencia () cargo de lOCUTor auxiliar"

da P. R. C. -4 Radio Cultura de Blu-

FOjE -- SABADO às 8,15 e AMA í',HÃ DOMINGO às 2 hOfas
.

,

�""

M:ácy Rool1cy e Jlldí Gorkwd em iJ(::��'��m� r
"CALUOROS N A BROADWAY"menau� O ioven ostra do "broadcas-

ting" catorinense irà ocupar em llru5- I
que, junto à Radio Araguoya, o e'pi -

I
nho5o cargo fIe diretor artistico, poro

(I qual foi esepciolmente contrato.

A revista ll1�roviihDsa em qUe Mie !:cy imito Cmmell1 Mirando, contando

"Mamãe elO Quero"! Ccnorios des!um hontes! - Musica agradabilíssima!
Humorismo à rOlle!oios! - Um outenlicQ sucesso de 9!1rgalhodas!
Àcomp. Compl. Nacninúl - Fox Jornal e complementos.

Platéa 4,00 e 3,00 - Dolcão 3,00 .: 2,00 - Domingo - às 2 horas PI.
.. � ,

E�peromos que conl'inúe a de�envo]ver
sua inconteste vocafão radiofinicn,
brindando os ouvintes da emissôra

brusqucn,e com excelentes pl'Ogramas,

coadjuvados pelo seu corateristico c

inconfundível entusiasmo. Ao Wilson.
desejamos um porvir repleto de fclid� I

.

.

dades� para_ goudio .dos que lhe. são I' _- .. '

Caros e do .9rande CIrculo de amIzade '"

que aqui deixo ,olidificado.

�,OO. No Domiligo, muis Q continuaçiío
DOM!NGO às 4,30 e 8,15
Díck !1oymcs - june .Hover

FALCÁO DO DE-da suepr ,erie: "O
SERTO"

Mon t; WOOLEY em �T'-�··· --' .•
'

I .

,
<, � •• , ./

"OLHOS Tf:AVESSOS"
(Em Tcchni color)

.,.

·fAQUIGRAFIA GRATIS M�sicos diferentes n' uma grandioso pelicu!n musicai .Que a lodos agrada
r'l -- Grqn�y !\ütoff é Cr diretor genial deste divertido film que os fans Vt;l�

--- _ ... _

{

CASAMENTOSPOR CORRE SPOND�NCIA
POla difusiio do único métódo bra$ileir�, � ASSOCIÀÇÃO TA.

QUIGRA'FICA PAULISTA ensina gratuitamente. Informil��":
, .� - ,

Prof.
.

PAULO GONÇALVES,,,,. 1 j. $li!t,mbl0, 107, 1. •.,4.
RIO PI;. 'JANsIRQ •

.

NASCIMENTOS

I
� C�m o nascitnellt�

,1I1t� Leonor, ocorrido no

mes, acha-se em festas
I JOgO �llrbllsa: � de· sUe!

de sua fílhi
dia 11 deste

o lar do sr.

esqp$a.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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em sensacson ,I ,ngo9 l"eltat'3.0 a amiz;�de Del li

p-rliva ent.re �§ Ef,tlrlO' !t'ZEã\l!S} neste instílo"
�

"

'

te'em que ambo.s 09 E!t, G(,§ esrao serldo g�
veroados por homens &:(QÍc4dus a cJ\us;aa dei

jPQr�i:va.
1 Mêljes Ll.Jpion e Adrr�lia I R. dtl

ISitv� são dOis V�iC�o§s)5 e de"

jCidldOS bat�ltl�d\)l"e6 do

tgrsrnde,cimento «Sespor a ivo

tp_
'

ar

do

�

rnc,

�
'��!

,/

. --,

"--"
�"'.
,!:".r..

" r'" o,

" �

I VAli
, ,

o
u.
scrotc h rt

ApnQU�' pFl'EFt?:'"<l de 2:c§!'dé -cc'!':!. :l� .in�
.

trucê e s Escrit1s n:.t,. 1:':!t:!. FpÇ::! ao� S�'!!S, 'Vi-
.

,s!n:hp5 ."�a?� _ .t�rq.1:t_;b!! ��!l�;'!!z:.�!'em .�s suas

casas com DE!EFON: !:��2.bt-!eç,:,I, '·es!!m"
um -:t"e?dad�j!"n ��nrd�o-ne !�C!l;2!!!e!!t�u.an ...

,

rre seu lar � '(I mundo t!03 J�is!=�Qs nocíves,
coopere nesta

paranoense
de 1946.
H{'il! á tlt'de
9 tel�m'''" 8 Em

Dl §!U,. S tr lma" ,

clC§c �aQiscut!l
tiv.eIme n t e

êi e s jogam.
muito bem tU'1

levar à m,'e,l110l". ,�
RAPAZES � :·t,

I,
r
"

.C'
,.

,.,

r
\
,

i

Chegou a hora das moscas en·' 1$' nante , DETEFON mata as rrios

trarern para" o rol das coisas cas, com apenas uma aplic: ção
mortas! Inc'Ômodas e prejudí- por mês! Usa-se de m sneira di,
dais à saúde do homem" agora ferente e muito prática: pulve-
podem !>�er eliminadas radical- riza .se com as bambas, Com'JDS
mente.icorn o uso de DETEFON sôbre as paredes, janelas, rnó.
-'-- o .novo. Inseticida de "ação veis, etc. Absolutamente ino-

,

permanente", à base de DDT_ fensivo ao homsrn porque só
.Verdadeira úbcmba atôrni c a' ats ca os

'à nrnais de sangue

para as_mosplS e todos os pa- frio, Faça a exper.ê-icia hoje
rasitas.' domêsficos, DETEFON mesmo e lê mbre-se de que
é militas vêzes ' mais poderoso DETEFG�" rende muito mais,
que qualquer inseticida conhe- porque Jó' se ,.lisa uma única
ciclo, Líqüido de ação fulmi- dias.

1'(bOI e tudo f.lrão para
BOA SO .i.i.;I'E,

/

II ,,',
J '. ,-� I •

i O ri6��() �OQze'
I r:

.

tJmb:m (te 46.
! .;;:' : '

,

,

' .

TemI s ·gl'nde§;
va• o I!: e § e

espe-,nnl;icrC5

ita�ças�
i
I
I
I ,-----------------------------------------

IHojé, no

:enhe 03pistribu!dores: ,

t�tadio
,

, �

§ea\H;O@'§

do Otrmpicc,
Poranoonse

e !1!.'5 hnrnen!Jgeor5o tcmbern ;

MACHADO & elA, tier�ho ele muis

E: 1.3 lJ�'�f�:, H1t!j:; i1� jue entes,
fl!t",l,ol firrncdc (l 1'01:, CJ emizade e a sim-

RODOI. BO KANIlER
.-':; ,- ,,(.

_'

f('Ç!O mais, n�� J:a-inclurõtJ com uma be

la parlida,
Au)"o!1l(!s. pnis, (la Esl5db da.

Olimpico, e opls udornos esseS 22 ti-

.tt,o 'n9!;Sa .!3misade· desporfivu ao.; ir- G�ni1undo, respeitaremos o vn!n- i"tiHS do fli11iz-!1de,

,?lill!s: ÔO, Ierrn do, pinheirais, IO,() ",jve,,,,j,, nue era no-, v;3itêl, 11<,-1 P"demos fie rll{'emoo prever o des-

'.,.. C�m;) em Fpulis, temos
-

H cette�"l n�f-!lQgeCinclG-u e 6siim!l!onú')-D Ó� s r nrolcr de 3°. jog'J no POT�nó, lei,
!li': QUE! €i!l BlumellOll, (I jogo El, de;!!" ;;f!1!ldl', porl;ôo5 flltUfJS. ! G:; �,ar!!n!Jel1sef, TIOS cativarão de gen-

BLL=:MENL\iU Caix 1 .pb�tot·14

�s t.�3t1lri fi eoses ve�cera,m

re,ult�d{) do lÔg!) � � ..

.

, . ,I ,tl'l do !';;:'; rI', Nestor Gonçalves bi
Re:1H1:';'Ju-�-e chnningn;O BD e;tádb O.: !P..'1�TJ5 d!J r:r;me:ro tempv íQ-' .

F C ,.., F' I
'

J'
,
e" segl';r t!;;itnu "goa!" niio �onsi-

, , ,..." em ,otionopo!is, a pd- i mm cn��l!is!Gtlo; PO!' B'lcl��", t· IC(lCIú
, de,anclo mo;, {l primeira falto.

:I ..
·weiro jogo da set;e de IrE;, entr<! o;' e 5�lUl I
'[,élecionados> do Püromi e Sanh] Co- I O,.

,
cll�dra$ iogaram com 05 se_

torino, No ink;" d·1 'h<)undo tempo OS 1:" ,�

j �ui,...te'" (""\i15t;� -J:cões : Paranó: Pia.no-
o;tc mi?!·.!!os o o.r:ri�etro I/gocf' e OiH k

c

Os t:llf'ad!\enses �e ttr.'P!t%:erorn -Oo�. 2 f 'minr�7'J) cb' ::C"''Jndil ia�e. "'Goc!/'
w� .i. Lf'd(iiO, B��uór Ne!sinho. Fer
reiro. Y'Q!;3, Nildinho, Cescr;' Darci
e Cireno,

em F.anrianopolis 'xl
...

_',

FAZE'DAS E ARa.-fARINHOS PO\;,.,AI.Ci\go IIJJ. bE,C�MIS.·
"�:6PECIEUZADA 1\10 ES'fADO. À. MA1���irtf'ÊIT� C9NFEC(Ã() NO RAM.?

�:FASli-I(A 'DE 'IlciDO� (ÁIlLC§ R.I,NA�.x'g... �.
(_{;n!l!.!i,t::rli)�, por Darci e Paulinho,

03 restantes Ilgcolsll dcs clJtrlJi-

110S primeiros 45 miou-
I
nr"�c, :Jranl l11arrn',� ['cr Zoboti qu�

S:1nto COI1rina: BD�,e, Fateco, Sc!!
,"m, Ru:":nho, Ilr�uJjo, Jalmo. Nico_
Smll,

;::�E:::l J" omb,as os portes e !l atua-

Os p,�ran"e::se3, no desenr!)lilr 'da
jogo, fizer.1m quatro !'Ilbstiluiçií�s e

95 catorinense .•.,dt�as �
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a--iCompanl1ia Hemmer
Senhoras ;1 ',�düst"iâ ê Comercio

RUA 15 DE NOVEMBRO, 376

- BLUMENAU �

elegantes!
ENCARREGADO DEf! ASSINATURAS'

E ANUNCIOS;
OTTO WILLE Lembrese que os mq,déloJ moi.

so.oo I
50,00 !
30,00 i

00,50
I

�edoção e Oficinos: Rua S. l'aulo,269
...clefone: (provisoriamente) r HoteJ

Würges, 1365
" Caixa. Postal, 38

atraentes para: verão, sóment.
.

"

�a
são. artisticamente confecciona-

ASSINATURAS:
. Anual .. "

Semestre .. "

Trimestre " ..

I. Avulso '. ..

.Ó; Cr$
"I, C'r$

Cr$
•• Cr$

dos pelo

ATELIER

da

Casá das Modas
REPRESENTANTES: Blumenau Itôa.
N" Rio; - Servlcos de Imprensa Ltdn.
Praça Getulio V�rgOSi EdiScio Odeon

Sala 802
Em S. Paulo: Serviços de lrnpreusn I·.Ltda. I

Rua 7 de Abril, 241. 11li!����il!••__E.ii·iIi'5'!filltl!'.iil\íi!iIll"!i!i$Ii'..m"iI!'!linil@'fj'U!iil"_lIIiiUl
I

.

uteisl
I

--.-0--'

HORAR1Q DE ONIBUS

TAXAS PARA AS CONTAS DE DEPO'SITOS;

Direção. Geral - Rio de Janeiro

� ... Auto Viação Catarinense
FAZ TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS NO rAIZ E COM O EXTERIOR

lllull1cmau a Curitiba - 3 horas
Bluemnau a Joinville � J3 horas

lllunienau - Fforianopolis -' 13 horas
Ilfuemllou a Itajoí - 13,30 haras
llIumenau a Jaraauá - 13 horas

DEPO'SITOS A' VISTA (retiradas livres)

TELEFONES MUITO CHAMADOS:

.

DEPO'SITOS POPULARES (Limitada Cr$ 10.000,00)
DEPO'SITOS LIMITADOS (limite de Cr$ 50.000,OQJ
DEPO:SlTOS LIMITADOS (Limite de Cr$ 100.000,00)
DEPO'SITO SEM UMITE

DEPO'SITOS A PRA7-!) FIXO

41/2% .i.tI.

Emrlrcza Auto Viação Br'usquense
I!fumenau a Bmsaue - 9,30 e 13 horas

4(?6 a.a.

3% 0.0.

2% 0.0.

A�sncinçã() Comercial e Industrial, 1430
Por 6 mêses

ÁUlomoyeis: Por 12 mêses

1300 - 1200 - 1111 - IlOa _ 13331 DEPO'SITO DE AVISO PRE'YIQ
CO"05 de Molas:

c I .

.

.1051 - 1400 _ 1 J70 _ 1245
Rctirodcs mediante prévio uvisa:

Coletoria Estadual _ 1216 De 30 dias
Coletoria Federal - 1382 De 60 dias

Companhia Telefonica _ 1321 De 90 dias
Delegacia Regional de Policia: __

.
__

Gabinete do Oelegado - 1016-A
Exepdiente - IOJ6

Delegacia Imposto de Renda _ 1104
Emptera Força e Luz - 1327�A .

Estrada de Ferro S, Catarina - 1011
-Hospitc! Municipa! - 1208 '1

.spitol Santa Catarina - 1133 I
HOSPit;_! ��n:� ��abeI12711196 .� B�st��?c.ã() de Raios XI. A.-P. r. - 1256 I 1= B �U�U
Mercado Municipa! - 1120

i PARA RAlhOGRA�A DENTARIA:; E DfAGNOSES A DISPO-
Ministerio do Trabalho - 1143' ,

S!çÃO DOS SNRS. ME'DICOS E DENTISTA"
._----

4% e .u ,

5% 0.0.

iH!2% 0.11.

4H1/2% 0,0.

DR. Z I M �1 [ AN
RUr.GIÁOC DENTISTA

BLUMENAU RUA 15 de Nov. 5"
I

Prefeitura Municipal - 1163

Posto da Mofaria - 1466

f Telegrafo Nacional - J363

INCENDIOS;

Garcia

Heri!!!J - 1199

Dre Herbert Georg
ADVOGADO •

�

r
I
f
\

---------/
, \ (II

Ulmêr laffront· II'1CORRETOR

I

Escritório

Ruo 15 de Novembro 1043

Blumenau - Sta. Catarina

BElOS E DEMAIS

AFECeÕES" DO

COURO CABHUnn•

São convidados os senhores acrOnlS •
.

,
O SUNTUOSO BAILE CARNA- Terça feira, dia 18, a Sociedade Cor tcs da FABRICA D EGAITAS "ALfRE
VALESCO DO G. E. OLIMPIC� r; los Gomes proporcionarà � .

peticzdc, DO HERING" S. A. COMERCiO E
, filhos de sacias, uma matmee cerne- INDUSTRIA pora compcreceram à AS-

1
Nos meis fofionescos do mais

Sim-I vclesce .
SEMBLEIA ·GERAL ORDINARIA, a' ser

pôtico clube da cidade reina intenso
-«: --.'l\'<'r ....,.,.".,,:��', realizada em 15 de Março de 1947, ·às

espectcflvo e animação em torno do I e 9 horas, em sua. séde Social à rua São

grande baile ccrncvclesco qUe serê 10-1 O BAILE CARNAVALESCO NA raulo s , n., nesta cidade de Blume-

vedo a efeito dia 17, segunda-feira, SOCIEDADE lPIRANGA "OU, Estado de Santa Catorina� com

l no; crlstocrêtices salões da Carlos Go- a seguinte ordem do dia:

mes, justificando-se tanto mais êsse Os salões da Sociedade lpiranga, no 1-. � Exame .discussõo e aprova-

entusiasmo pelo fato de surgirem sur- suburbio ·'da Itoupava Sêca, estão sen- ,Cic do relatório da di;etoria, parecer

presas. Ao que scbernos, varias blocos do artisticamente ornamentados para do Conselho Fiscal, balanço ·geral·.e
estão em intensos preparativos e tu- recepcionar o Rei Momo na noite de contas da administração referente ao

do faz crêr que os súditos de Momo sabado proximo dia, 15, reinando vi- exercicio de 1946.
renderão as mais delirantes homena- sival entusiasmo t�·�e os socios daque- 2). - Eleição da Conselho Fiscal.
geus ao soberano da fol_ia. Os salões Ia pre,tígioca scciedcde recreatia su- 3). - Outros assuntos de interesse

do Carlos Gomes estão sendo ricamen- burbcnc, o que deixn entrever um exi- d" Sociedade.

te ornamentados para receber S. M. to extroordinario a realisação dos fes- NOTA: - Acham-se à disposiçêo
e seu séquito folionesco. tojos rnomescos. dos senhoras acionistas, na séde des-

ASSEMsLE'IA GERAL ORDINARIA

. Pelô presente 5ão convidados os �Ilnhóres" acionistas desta 50ci�dade Ipara a Assembféia' geral r;trdinaria, a realizar-se na séde da sociedade; a·,

I ,'lia São Paulo 225; ,n,esta �idade de �!l'menau, às 16 horas da dia 22 de
.

março a. c. afim de deliberarem sobre a seguinte

Empresa Comercial.

Grossenbat:Í1.er S. A.
J) Aprovação 'do balança e cantes do exercicio , de 1946

'21 Eleição do Conse1ha .Fisca' "�'JII2,__rt....� � ,:i.��' ',-
3" Assuntos de interesse geral � �'!X';' -:(;: • R •

Blumenau, de fevereiro - de ,1947
Rua 15 de N�vembro, 857 Caixa. 15 Blumenàu

HEINRICH H. HEMMER
• Diretor

GEORG TRAEGER
'Diretor 1�·'

l �O\IIII
i J.�

A V'I S O

, , • t

OFERECeMoS:- Artigos cornava (escos: - Confetis - Serpentics e Mas

COMPRAMOS:- Ccr'] de abelha, qualquer quantidade.
I Acham-se a disposição dos "SOfS. acionistas, no escritorlo desta

I sociedade, os. docu�entos· a que se ;�fere a art. 99 do decreto-lei No.
2627 de 26 de -1940.

Dr A. Héitner

Dr . Jorg-e Jasper

Ausente até 24 de Fevereiro.

15 de NovembroPrédio-Rua
Importante organisação extrangeira .procurc prédio em ponto cen

trcl do rua 15, para alugar sob contra.to.

Ofértas para esta redação sob numero 333.

� --- ---

_-,_ ---

Cfr l�l'gião·Dent!lta

Odontopediatria
D�Dtadura6 Anatômicas

BÚl IS de Novembro, 760

TAQUIGRAfIA GRATIS

�-- -_--

N CINE BUSeH
DOMINGO às 2 horas

Mickey Rt!0ney e Judi GarlOlld em

A RECEPÇÃO DE MONÍu NA SO
CIEDADE CARLOS GOMES

O REINADO DE MOMO
NO C. N. AMERICA"CALUOROS N A BROADWAY"

A revista maravilhosa em qUe Mic key imita Carmem Miranda, cantando

"Mamãe eu Quero"! Ceno.rios deslum' brantes! - Musica agradabilissima!
Humorismo à toneladas! - Um auten �ico sucesso de gargalhadas!
Ácomp .. Compl. Nacninal - Fax Jornal e complementas.
Platéa 4,00 e 3,00 - Balcão 3,00 I) 2,00 - Domingo - às 2 horas PI.

Tombem o a;�finfo
America proporcionarà
meros associados um

grêmio ncutico

aos seus' inu

magnífico baile

Promete revestir-se do maiDr brilhan
tismo e imponência a recepção que
a Sociedade Carlos Gomes oferecerà à
S. M. Rei Momo na noite de 15 do
corrente, sabado, em seus suntuosos

salões, artisticamente ornamentados e

féericamente iluminados, apresentando
um aspéto deslumbrante de lúres mul

ticôres, lantejoulas, serpentinas, etc,.

Inuméros blócos desfilarão ante o so

berano da folia, não faltando ali os

Pierrots, ColomlHnas e Arlequins.

carnavalesco, a realisar-se em sua sé

de social na noite de 16 do corrente,
domingo, cu;os salões estão sendo co

Iprichosomente ornamentados, com mo:
tivos tipL6s n originais.

,

Nos eirculos americanos aguar-52

com aoc';edade essa deslumbrante noi

tacla carnavalesca, onde' Momo se rã

homenageado condignamente,

2,00, No Domingo, mais a continuação da suepr serie: "O FALCÃO DO DE-
.

DOMINGO às ·4,30 e 8,15 SERTO"

Dick Harmes - JURe Haver - Man t}' WOOLEY em

..

�_
..

"OLHOS TRAVESSOS"
(Em Techni colar)

Musicas diferentes n' uma grandiosa pelicul� musical Que a todos agrada
ra - Gregory Ratoff é o diretor genial deste divertida mm que os fans ve

rão pejo menos duas vexes! Emprêsa Interme��ari� de M. l� Araujo
':�Jitt."Acomp. CompL Nocional,..... M- étro _Jornal n complementos.

Platéa 4,00 e 3,00 - I!alcão 3,00 é 2,00 - A' noite Plaf. Numerada
5,00.

(}JJulilZ EM FLORIANO'POLIs)

TIT,ULOs DECLARATO'RIOs - NATURALIZAÇõES
Encarrega.-se :te quaisquer assúntos junto ás re

partições públicas de Blumenau, FlorianópúJis, Rio de.

Jarteiro, SãD Paulo e Porto Alégre - Assistenda técnica
ESCRITO'RIO PARA O YALE DO ITAJA!'
Rua 15 de Novembro nO 415 _ iO andar - Sala 1

(Altas d'''A C apitai-r) - B L U :m: E N A l

----------_ --------------------------------------------

Dr. Gebhardt Hrol11ada
._ Faculdades de Viena, Au.tria e Rio de 'Janeiro!

Cirurgião-chefe do Hospital Santa Catarin!!
Alta cirurgia, operaçãa do bocio, estomago, vias biliares,. utéro,.

ttc. � Neurocirurgia .. Moléstias de senhoras, Cirurgia-plasticQ-
:. _:'

.

.

, .. '

.. '. /
..

.

.,

.' .

-

CiIM....... HlIIIPIteI: .. � .. 11 e ias 15.s 17 lIoros •
.

ILU�",U:,- ":Houit-al S,anta Catarins- --_
.����,�""-...c...<.,-- ",-",-t'- .• ;.

POR CORRE SPONDENC IA

Para difusão do único métódo brasileiro, a ASSOCIAÇÃO TA-
QUIGRA'FICA PAULISTA ensina gratuitamente. Informações:

Pr(:' PAULO GONÇALVES,1UlI 7 tio SetembrD, 107, 1. an4.
RIO DE 'JANEIRO •

o KANOER
BLUMENAU - Caixa

FAZENDAS E ARMARINHOS POR. ATACIDO
A MAlOR OHGANIZAÇ.AO �SPECIELIZADA NO ESTADO.

Dr. Camara
Oepações - Doenças dA Senhoras

ESPECIALISTA

Clinico em gero! - Tratamento pe

krs Oondas Ultra-Curtos

Consultoria: - Travessa 4 de Fava..;

reire - Predio Peiter

\'\. Operações nos Hospitais
", .. <,.•.��

<S'
..._

OSWALDO GOMES NÓBREGA-'
Cortaria 'de

REGISTROS DE IMOVEIS

E HIPOTECAS +:

EDIFIO DO FORUM - Blumencu ;,

20. Oficio'

'��'."
-

.. �. "_""

�."i;.1"�"�,,,,,,�
F!lbrica de Gaitas
t\lfredo Hering !I.A •

,

ii.�
COMERCIO E INDUSTRIA

I'

-...---

'1
. I

I

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

10. CONVOCAÇÃO

til Sociedade, os documentos a qu.e se

refere o artigo 99 do Decreto-Lei n,

2627 de 26 de Setembro de 1940.

Blumenau, 12 de Fevereiro de 1947.
ALICE HERING

Diretor-Presidente
-

Industria 'lextil
Algotex S. A.

COMUNICAÇÃO

Acham-se à disopsição dos Senhores
Acionistas, no Séde desta Sotiedaoo, 0$

documentos ti qUe Se refere o ártigo
99, do Decreto-Lei n. 2627 de 26 d�
Setembro de 1940.

Blumneua, 12 'de Fevereiro de 1941.-'
A DIRETORIA

A V I S O

O curso primário da "SAGRADA
FAM ILIA" se reabrirá a to de f�ve
reiro, os secundários (Ginásio e anti�

go Fundamental), o' de admissão e (i

Jardim de Infància a lo. de março.

PELOS SALõES
ti' � •

" --_

I Realizor-se-à ! p,;;l?'oj. domingo,
n o conhecido Hotel Würges, sito em

Iltoupava Sêca, uma grandiosa domin-

l gueira carnavalesc" abrilhantada por

I Um excelente ;az%. Hoverà ao mes�

mo tempo, ul]1a suculenta churrascoda.

COfRES E MOVEIS DE AÇO
-

postal, 14

FABR.ICA DE CA.MISA
A MAIS PERFEITA CONFECÇÃO NO RUIO

COM OS DIS'l'RJBUIDf\RESFABRICA DE TECIDOS CARLOS. _IIIiAVX S. A ..

UNICO 115UlglUlOOl· "�TE mADO eh") Victor Probst & /""\
.

via.
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