
ta uma

proporcionam ao empreiteiro de uri.'Ade111ar de Borras, tiveram grande re- c aftas autoridades do governo irão, serviço, público tão espanto$ÓS l"cros?

l eprcussão
c;n todos os circulos politi·

J
pcssooimente, apre,cntar despedidos

O sr. Àgomenon Magalhães, o ,m,es-
cos de São Paulo. ao sr, Batista Luzardo.

mo interventor que perseguia ti -"cr-
,.�� nombuco TranwllY ,a empresa' . lae!!1

til sendo obrigado (! ampliar :::er:o s::ita;�::C::I:ri:ellcion!!,u5ar (!

'freSI'oiel1CllIIIallllSHl0 DaHlanlent.a'''14�lnor,!e :::�es� r:::::t:o-::;$d::��t�u;��
recepção no, poçs.

tÓrritorie> de Belice, ou' seja o
'.

's

,,' ,o f.lUl
'o

,'I� '.' :., '

...
' '. f codo de 10 cenfovos numa '"I!ss�§el'l'l

Mac Arthu,r ordenou que,
duro:s IIritonica, como �efllgio I"

. I � f! I a m f e chamando, paro �_ seu serviço,'.e!!!'

japonês reabra � centro' arde:ece:b�:e�r I !ln�:gS;rsOaoate:r�r;o;;:c�o:n:ce�o,��:�Gu :Oe!m::'·�U:b:mlSe:t:_�ra
no;

_....=....."""�"""_,_, �' I_,__ ��...�,,� o •__.� _ ••• , ���. 'At, � j _���o �
,

I

:rt���:sid�cde�::::;co�àr ele !l55!nados,

U<J "
••

A conclusão da politic�"o piffj(rc;�s';
.

. Os udenist'is te libel't4G01'eS ô!ivea�gãt'ã� sobre do antigo interventor cont�o ti Cam-
mil repatriados de Dairen, no t posse de. !lelice à orb.itrag,em'"da• ., in I de gll1'iloV J!< ;I\'%lffi 1RI R -iin ��'�'"\\\ ��.dD> �.n.o o&:.-ul panhia rosponsavef pelo serviçé 'd!!:

110l'ernocIOnol de JI1Shc,a.', a AUJ:' U ii u . u er�v .uóD ...._"UI � � u;J;UZ!.U..... U"..!!" ,

,

.

,
.'

,

hamwys, é qUe elo chegi! ao (!.p6's�
guerra sem fundo de reserva parI) 'T,�
formar o material fixo' e odallf.e de-
teriorado por anos, sem q!!e f(!�se
passivei substitlli·lo. E. o que é �i6r.
sem credito poro levantar dinhe1ro;'!I�
mercado interno Ou externo, a' fim de
recuperar o material que se éstrogoú.

De dois pesos e duas medidos, ér�
o ação do sr. Agomenon,Ml!galMés

acordo com o perito rcau Pan Americano do Café, afim dc
�.m' assuntos de '�ofe', Car- . f '. d que o emprcsorio pod�, numa, fest�' de
� � aceitar a vice presiricncia elo firmo Ciro oear o. .

carnaval, depender 400 mil contos" Te-
Leonichs, Lora c Sons, sl,bsidiaria do "

-- ---- --- --- - __ dond!>s. Expfarar !)nibL� lI'qui,: COll'!ser matriz homonima com série em Bago.
D1iIIB'B 'i1-::. "" URSI tarifas cio E.todo Novo, signífic!l"pãl"

f
'

• � le, Afirmou o aludido pcrij'o que: o &.'l!,. 1W!-R:.!l'''Il-� ,

Ihin criar .0 vinfe c alto .milhões de sa" mi ar II estróda de um radja.h indii.
"mundo c:afr.eiro ..1' ." '" I

'

caso Declarou ainda o referido peri- apenas começou a (}. remeulO COlh.ra OS fins "1<P orar bondes é ficar com o veiltr�
to, ,q�e aq'ucle numero se traduz num

ter noçõo da' radical tran,farmação rc-
i' eternamenté deitado' ria mis�ia: e 'pr�-

dditit irtevitavcl d� tres milhões de gistrc-do na indústri� de grão de café
--- .---- parar-se para vêr sucumbir li '�eu c�;-

n('s ultimas onos - uma, baixa, sem pital a -fogo ell1to. O rastl!quei;3m�
precedentes na produção, exportovel' •

ccs, co passo que a Colombia e ou- tlqUl onda de onibus, E é' tão iu!-
braSi:eira, que de trinta milhões ,de soo trQS países latillo-americanos e colo- tulonte Que 'desafio a indigeneil!' de
cas em 19-33-34 4e,ceu ,em numero re- '"i.,5 <lfricanas e osiaticas proJlu:irão um povo, fo%endo () .eu ventúros:1
dando, a oito milhões em 1944-45 e um total de vinte e cmco milhões de I concessianario um ser excepcionoi, de
em 1046-47 subiu n 12 milhões de ;(1"

•

saCas. i prosperidade num: "!teia de mt1l1ir'róto$.

co
a

\.� .

Sàbodo, lo.' de Março de: 1947 'NUMERO 812

assinatura do tratado anglo - francês
fO,re.russo, selientou a .neees§idad�:

dos
politicauma

t\��m�f1'hadO'lldo.· a ossinatufa di; tratado angla
O Ministerio ,do Exterio� de

confirmar 'o

aliadoste a

"bfáck-ciut" de na tidos sobre as os divergencios entre os' textos fl01l- 1 ç'l >;'lia 115\in(Jd� (!!,tê_, d'J p!1ttido cio

discussões em torno do tratado que .cês e inglês sóo tão peqUEnas que ha; sr. Ernest. Revi" porn Mo"cou, O "Ti·

são r��lizadas em Londr��. O corres; espercnçus de 'que o tratndo de olílln, i J11CS" {!c�larou que a IlOYO formulo

,pÓndenté dilpcmctico do "Evening hritonic:n, propo .. t!l ontem, forçaria I)

News" .ununciou hoje que uma inter- ; inclusão ;lO' texto cio' compromisso '0·

venção pessoal de Stalin retardou (I �. brc 'o. COIlSUI! os a - respeito das IM·

Disse que o premiar 50,;
l'Rt5S0S OS RE!,tOtiSAVEIS l'E· rli;los � se'rem odol�dqs no covo de a-

1
viético" em mensagem ao governo fron- f

de agressõo alemã. I

cês, expressou o desejo de qUe o tra-
LOS ACONTEC!MiENTOS

todo seio elaborado nos termos

seme-,jlho"tcs 005 da aliança fronco->oyiéti-
DA rARAIBA

ca. Acrescentou o correspon dente
Rio. 27 IMeridional) '_ Aque estão sendo examinados' d,ois pro.

'"t O
...' 5'1 r1ivulg'l o lelegmmt1 !lue oIS os. flgmorJomente 05 ing.lcscs .

d
. sé Go;nes' ia Silvo, iní'c'rventor

sugeriram que os ois pÇlís�s agissem

na' eventlu;lidadc dc I
f(1ího, dirigiu

1• J
b·i..-o informanrl9:

a ema, passaQO

que 05 fronce�e,s redaOlO,,'1m medidos

conjuntas no coso de amea,ça de, OgfCS-

NA!S NA:;

VA.I REPRESEl'-trAR' O !!RASIL
t�A I'QS5E' DO PRESSIDENTE
_BERRETA. I'

e acres.ce!ltaf!!m que q!!!!r.dci do comido, de qualq!!er maneiro, il!
o sr .Arruda Carnom; o dele-' c11·siYe à bala, cuso fosse atacado o

Rio, 21 OÁeric1ianull

Piéorém nlo'ndou amea§'!lf' o im

palovra',� n, {!i_�soh!çií()

governo. Adi!l.�t!trmn
.

que ,a', ameaça
foi reeptido vaflOS vezes,. inclusive

qU!lndo flllavo o s�nod()r. Prestes.

nome!:'.ndo o sr: José

pomo lIa Quolidade de

traordinorio, e, pff)IIi!,otendorio,
missi'io �s!,ec!af /T!lpr�sentar, o nO$sa

governo na solenidade . de I;'0sre do'

vrêsidente do, 'uruQ!la,i. !'qr outro,

OfOi 'forom qesignooo5 05 'demais mem�'
l!tos do del��!!çiioi especial do lIrl!slr,'
no p�sse 'do

o

T'<om�r Berrefa.

. ,

'-���----. -_--------_,.-- ----,

·1ntensifica:la

ri GOVERNO DE GU�TEMALÀ'I'QUER SABER AS INTENÇÕES: riA.
INGLATERRA

"

CIdade 'do Mexico, 21

27 r U!lited! - A si

pela estatistico nmn

polida registrada no

(1 pr.ava

o

-óinda nõo iumpriram, com' a suo

bem como, pedimos 00

po�somó; :cm definitivo fllll' sa�a$, pois, existem indicias de qUe a

, I proilus:ão mundial de café paro cnfren-

II
tar a procuro serà, paro este ano, _de

vinte e cinco milhões de sacos. O

'referida perito colombiano ocaba, de
.... ,... I ren!l!!ci(l� os' cargas de representante

A.

n

o ALTO PREÇO DllII1NUlU O

1-
o o o

PODER AQUISITIVO DO DOtAR
1

O
Washington, 27 Wn'õecll _ ND I

="

ano que t'ermillou a l5 de ;aneiro

UI'j
.

b
r tl ii «(lI r OOL.:,US
'mo, o PI) er e compro o O.or (1-., �=���;,::.:.....::.......__=_��=".;,,=============

mlnuiu em quinze centavos, devido ao

���-=�e=�==��������
en-mento dos preços nos Estcrícs Uni-

dos. E' o qUe mostra uma es+o+isti

co do Ministcrio do Trabalho em Wo-

Rastaqueri§mo anda
_ � _5 _

'. __ .----.�=._----

Pernambucoem

ASSIS CHATEAUIlRIAND

Pernambuco tombem cruzeiros II um jovem, que todas r�

ostento, no" excessos do capitalismo conhecem é um ntClÇO de excepcion!l!1
• I

shiqfon . Indo mais longe ainda, veri- privativo, um pequeno e obcecado Mo- I atividade e, sobretudo, 11m tem�etl!-

Iicc -se que" 16 de janeiro de 1941, terczxo , Os sangues de ambos são! monto rico de disciplina no trclhQ!!!Ó.
quando foi ordenacln " c'otabilisaçõv I afins. Niío só Q sanguo como o im- I De",tinova.s; (I soma à criçiío de ume

dos preços pela durnçõo do gUCrfa.jllcto irresistivel da ostentação do fous- ! empresa Que ele chamou, se n5a er-

("mprova .. se por porcentagens de
l ": Essn exibição do luxo é sem maior I' ro, Autor:odovias. O Estado fi;1tou,

Cp."javo�, o que custa hoje um dolnr , '1antogcm para o coletividade, senão lhe o tanfo do spassagens em 1 cru

Quer dizer que tlesde entõo, 0$ r.rcços !] certezu de exacerbar os grupos ex- I zciro por pessoa, e deu- lhe, para ex

nunrentnrnm de cinquenta pnr cento fremistas contra os desmaandos de
I
plorer, o serviço pública de transflttrte

uma ordem de coisos que, ou berbee- [d" �assagejros na cidade e seus 'su-.

-_o ---- ----- ---, --- me-Io, ou o cidente morre, Experi- burbios ,

mente .. se o angllstia pelo sorte de um I Foi rico de êxitos II carreira la

DESAPArECEU UM AVIÃO meio, onde doses tão maciças de in.
i pequeno trensportcdor de ónibus ;IIS

"PAKOTA" DA R, A, F, sensatez se perpetram, independente I metrópole pernambucono., Ele (lr�{j�

Sing(lfl'II'Q. 27 I Unit�d I Um ti? corretivo publico, Onde eslomos I nizou I�m serviço, que ouoç tod�, gelt-
{W;ÕP "Dnkoro " do R, A. F" com

No Recife fIe 1884, com o braço es-
te goba.la come excelente. "'ao ve-

quntro tripulantes c sois po sscqeirns cravo produzindo c necessorio poro os,
jo discrepando õ sua c:ompetencia ce-

h li I
mo chefe de um servico ur�no' deII bordo, c-tà dnscpnrccidn desde on- ser. ore,s dos cativos, c o superfuo p "

•

�. d 5 r" a sua mcnic da grandera�, transportes. Ele estõ à altura do ,que.tem em "'"90 uro ('II ogO!!, Uma �
�

foi r�. Nossa cro só identifico um possui-.
necessitava a capital de' PernambucO:.

" d' h .

I 'I Todas o estimam e o encere]om' co' "!"o-
(1 t:!:i ocr de In eiro : o Que dISSO ve o que

11;01:

mifhos no nnrtc de Molnio, Vario; "'� ganho em serviço, à comunhão.
um emprescrio, que serve b�m· 1'10 pii�

n',inc, lc"ontnr�m vôn o PW,II", rh E�tô cloro .,III� t"do o homem tem ne-
blico, deslocando mossas substanci�is

cessidcde de tirar lima parcelo do que
d.. população, de uns poro outros bair<

nufcr iu com a exploroção do sua ati.
rcs da cidade, em condições, qeu sus

v,dnóo e dn suo industrie, poro ti pro- citam um minimo de reclamações.
rriQ svbsistcncin e da familia, que I

Por qUe serà que timo criatura ,com
..:;...� ! �()nstit�ill, Com o restante sobram. um_ at�yo. 'simpatico des�ses ii' comll-'

l! ,I,p' rio I., empregos.: aplicar uma porte Ilhoa a ,"capar de reall.taf,· no pIa-
i, �1l1 nnvos nC';lOCIOS, Se lhe abundo n!> social, com os lucros do seu ,�e-

f,;c· : ! .

r.;f. j 1'�Il1PO pora deles cuivor, e c outro godo, iniciativas tão dignos do apTe,u"
";-1

��'� :

!
ô("olvcr " sociedade, so ba formo de 50, do cidadania, como (IS que em-o

��� : ,r�"'iço; Qlle o melhorem ri contribuam preende no qUCllidade d� e)l"I(lt�d()r
��!..;, "[';fl"f i II I'''ro (I �Olf opcrfeiçQomenl'o. Dissipa. d" serviço de tmnsportes paf ônibus?,

...'" 4' t

: h 6 m"h fl!lO um crime: é uma m(!-
O qUe entristece no chefe da Al!tor-:

,���'�"�--""-.' I tlriro de atrair para as -forco, que
rodoviario é que o valor saciar do em-

� = �;� l c""rimcm fl li'ln! iniciativa il;dividuol presorio infatigovr:1 baixa qua!!i!o se

�J'1.
�: ,o]

ir� "Q.Jin,idnde co!elivQ. Não vve, nóo t!Oata do cidodiía.. Um' niío corres-

Iig - li U 11!! iii li g: 1''''<110 yvp.r sadiamente' o mundo, sem (! ponde 00 outra. O desllivel é I!C!l-

/"r",,! clll"rprise" o Tal principio esti- brunhador do primeiro pore! o' segu!!';
Ai> GAMNT!A!> t"úN5lHUC1(Í-I',}l:U,i�'O

q!tl! �' tWffiertr foi.: :e' maIs te� do. --"

OItlln" .,IJ� e ft , 1. d Recife pre,seneia festa_' ....r ela of-.
ELE1CÕES ' , � �. ,1'0 omL'lçao e pros- ..� � �

•

. pli'(lr, de viver pelo Qlle!' representar (J
recida Õ sociedmfe, cal!!!! só .(Js �(!-,

fPOL1S, 27 (A N!!çfíol -:- O 01'.1'"" c!lerqia, (I snu rliÍtamismo e o 'UI:!' via aqui, ruid!Js!!s e cheios de esple!!
Ner!'u Rllll10S lel"9I':'[IJI1! tl lodos os di· infeligencio. Enlm os proprios comu- dor, 110 século possoc!o, OI! I.Is propor
r�torios do 1'. S, D. pma que prOlllo-lnillOS rIlS'OS o lese oa diferenciação, ciona em São Paulo o conde Matorl!:!:
vam UI11 ohaiJlo assinado, por telegla- 110 trabalho, é o que pode haver de ar- zo, Reapareceu em Recife o I!ahi!ba
m(l, louvondo (j otilude do interventor !od""o. José Stalin ele mesmo c.ere- do período opulento do can!!vial. Ma
Udo Deeke e o liberéade e gOrll'll'iO:, I

yeu: () socialismo é a difNenciaçóa. recepções onde se lançam' pela íonelo
LOnstilucioll!l!s oferecidos durante o" Âqui, o governo do ditadura, pelo ii fóra centenas de milhares de cru%ei
"Ieifo. I'I'cI,C!,,!pnd'l n<sim dnsf":p,,r Q \ fev delegarla, sr. Agamenon Mago. ros pmo divertir o sociedade' parc!si::
mo imf1r,,;5iio u",c,Ddn relo; ocorre!1.jlhhI'O. rr�"[lrr.i'JII(I!,, por ul'la das co- ta ria, indiferente aQS sel!s dev7es' p:!-
Ci5� po!itiê�5 Il� tsl�t!!I, OrmQnV�5 d!l Estado, trÊs �i����,e Im, com.

uma d?s popula?ões' de, !!!I!!S ,

o.or,•."'f_;;;C#!,""'··'"_ bOlXO "wel de vldo do p�IS. ,,'

RECIFE

noticio referente co aparelho
cchidf'J qtl"lnr�:> Se nncontrevo

Lt-;� ..

�

'�d

tino no !lrasil.

portador do serviço_ de onibl!;. ,expli
ca·se pelos lucros, ql!e dizem ..os seus

amigos ele obtem, de 300 contDS .men�'

o EMBAIXADOR LUZARDO OEI-

Aqui procede uma obsem!�õo. . A

vocação poro nababo, atacQda de U!!!i!

frcnetic'l e vul9or, mim;!! 'de esb�ni�r
economias da até ontem obscura ,tT(!!!S-

b P, S. D. DEVE COLABORAR I
COM O SR, A!JtM��1S, r(11110 :l.7 (Meridiolloll � A1

dec!n,oções do sr, Nocelli Junior rei.

ta� ir imprcn5C1 dnql,i, ossinalando que

o P. S, D. dcYC colaboror com o sr,

XOJJ BUENOS AIRES

BlI�Yl05 Aires, 27 {Unitedl O

c01uoixador Batista' Luzo.rdo deixorà,
sais, com o exploração desse !legado.

{loqui os g horas do manhã, com des·
Quem fixolI em contrato 05 t:nlfo,s, q!!�

O presidente Peron

, .

d" Fcderoçõo Nacional de Cafeicl!lto
rc� do Colombin nos Estados Unidos c

delegado daquele país perante o 8u·

Porto Alegre, 27 (Meridional)

O sr, !lorges de Medeiros està redi

gindo o pro;éta de Constituição de>

Ri� Groanc;e do Sul. O prcsi(lencia
li-mo serã defendido ,na Assembléia

pela br.rllcada udenisto, enquanto o

depulado Raul Pilo, lide r libertador,
csfruturco a carta mogno, de fundo

par'omcntorista, a q\lol, ssim serã

or"resf!!ltoda pelos libertadores, Este
em face dos transportes urbanôs: lIã

coneesianoria negavo p50 e

outra dava tarifos tiío cito!;
é (I unic" ponto em que as bancad",
do oposiçóo não marcha rã!), de pef-

ro uma

agua; à

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MUITA ATENÇÃO I

1 - Para defender-se contra. as grlpeoe,
resfriados e tosses, use o Copao -
Alcatrão X;ivier.'

, '

2 '_ O Cognao de' Alcatrão Xav.er 'é -.
único medicamento existente' com a

designação de Oognac de Alcatrão, por
quê é o üníce Ooznac feito â base d.

alcatrão que tem fórmula medicinal.

3 - A eficácia do Cognae de Alcatrrw
Xarler resulta, pois, da sua fórmula qWl

raune valiosos elementos �edlcinalB:
a) Pod�ro.o•. ar-eiadOl"fl. � fortl

fie-8.nte. dos pulmões. CODl3 • ai
_trão e o blliaD10 de tol6..

J,.) Um grande calcl�caDt• .,.....
.. bíporo.fito d. cálcio..
e) Doiv, e;lpeetor�t4!.,C::ODlCl a.�
ligaIa c o slcaç�....

d) Uro grunoe calmante d.-

como o mulnDg6..
' ,

4 - O legUlmo Cognac de Alcatrh

Xavier só é vendido, portanto, f'm laJ

mAcias e drogarlllll, porquê - não Ia

esqueça. - t remédio e como ta: lIio

pode aef vendldo ,em outrOD 1\JlUtlllo

No Rio; -, Serviços de Imprensa Ltdc , i
PraÇa Getulio Vargas, Edl�icio Odcon

Sala 802
Em S. Paulo: Serviços de Imprensa

,

ltda.
Rua 7 de Abril, 241

......

--0--

Informalções Uteis

HORARIO DE ONIBUS

Auto Viação Catorinense

Blurilenou a Curitiba - 3 horas
Bluemnou a loinville - 13 horas

Blumenau � Florianopolis - 13 horas
B'luemnou a Itojoí - 13,30 horas'
Blumenou a Jaroauá - 13 horcs

Emprcza Auto Viação Brusquense
lllumenau a Bmsaue - 9,30 e 13 horas

TELEFONES MUITO CHAMADOS:

Associação Comercial e Industrial, 1430 IAutomoveis:
1300 - 1200 - 1111 - 1100 _ 1333
Co-eos de Molas:

.I05J - J400 - 1170 _ T245
Coletoria Estadual - J216
Coletoria Federal - 1382

Companhia Telefonica - 1321
Delegacia Regional de Policia:

Gabinete do Delegado - J016-A
Exepdiente ...:: 10T6

Delegacia Imposto de Renda - 1104
, Empreza Força e Luz - T327-A

ESfro�:,:;t;er�U:i�i�a�tarinaI208 1011 Emprêsa Interm�e�!aria de ��� _L Ar��ul�
HOSpital Santa Catarina _ 1133 � ,� '"""�"" '<!! ,

.. _.i �Jf':__,j.JiIIli't,.,
Hospital Santa Izabel _ Tl96

-

(ll.A.I'1HZ EM FLORIANO'POLfS)
l. A, :'. C. - 1271

TI'TDALIZ4rool\iD"TITULOS DECLARATO"RIQs - N'A. UR cA"j(VDa'I. A. P. I. - 1256
Enearrega�se :le quaisquer assúntOs junto ás - re-'

Mercado' Municipal - 1120
partições públicas de Blumenau, Florianópolis, Ri!} de

Ministerio do Trabalho - 1143
ladeiro, São PaUlo e Porto Alégre - AS8istenda técnieaPrefeitura Municipal - 1163

ESCRITO'RIO PARA O VALE DO ITAJAI"
Posto da Maioria - 1466 .

I
Rua 15 de Novembro nO 415 - 2° andar - sala 1

INCE>::::::f. N:d�'�,:;�r . t_Â_lt_0s_d_"_'A__C_a_p_i_ta_I_.1_)_-:_-_B _L_U_M_E_N_A_�_.__;_'!i

--'", -_

Oswald Gomes
Nôo ga

Ch:orgião·Deot!sta

Odontopedíatria
Dentaduras Anatômicas

Garcia - 114& '" li_1t;n�'í'
.i.�.-.....��

Hering - l19� i;�; i!lil�
Dr. Jorge _Jasper

Ru� 15 de Novembro, 760Cartorio de

REGISTROS DE IMOV�!S

E HIPOTECAS

; {I �;;. .

20,; �fititj jHi.-I1IFjlEDIFICIO DO FORUM - 1l1um.nau R
...._-- -_ -.. �- -;

.

Empresa Comercill
.f�'

,

Grossenbatner S. A.

Rcardo Juag
c {rllrgifi.'J Dentista

I
I Rua 15 de BJumenauNovembro, 851 Caixa, 15

OFERECEMOS:- Artigos Cornava lescos: - Confetis - Serpentias e Mas

Consultas D ii tI in i.f ,CPMPRAMOS:- Cem de abelha, qualquer qUantidad_e_. �-,-,,-_

C�'m�!m�l� �oleglo "Bom. Jesus"
Rua 15 de Nm'. 595 Il' andar

--

""
, '?":l'

.JojnVille ' Santa 'Cti�aríoa
Esse grande educandáriu man tem cur.lo secundárió completo, com

ciclos: - Ginasial e Colegial. (Classico e científico).
ESCOLA TECNICA DE COMERCIO (Reconhecida)

EXTER NATO

dois

anunCie
NESTA fOLHA

E'poca de matricula para todos os cursos: de 15 a 28 de fevereiro.
ReRinicio de aulas em 10. de Março.

DEPO'SITOS PQPULAR�S (Limite de Cr$ .10.000,00)
DEPO'SITOS LIMITADOS (Limite de Cr$ 50.000,00)
DEPO'sI10S LIMITADOS (Limite de Cr$ 100.000,00r

acôrdo com a deliberacão do Conselho, lanco. '

'
, CEPO'SITO SEM LIMITE \

'

d� Administra.ção em ·reunião �o dia I .

i.). Efeição do, Cons.el.ho Administro- OEPO'SITOS' A ;;;';X.(J FIXO11 de FevereIro de 1947, conVIdo os tive para Os anos SOCIaIS de 1947 "'-

associaé�s desta Cooperativa poro a � 1948 -,1949. -

'" ".

Assembléia Gerar Ordinaria, em lá.

'I
,3.} Eleição do Conselho fiscal po-

convocação, não tendo se realizado a ra o ano social de 1947. ,

•

,'CEPO'SITO DE AVISO PRE'VIOmesll"lO em la. convocação por falta 4.) O�tros, ossuntos de Interesse da ',0. " ,

de nUmero legar de associados, II rea,- CooperatIvo. Retiradas mediante prévio aviso:!izar-se no próximo ,dia 7,7 do corren- Blumenau, 1.7 de Fevereiro dé 1947.

SrA
ASSEMSLEIA GERAL ORDINARIA

eDITAL DE, CONV0CAÇÃO �
'

..
�

Pelo presente> ficam convidados, os senhores Acionistas desta socieda

de, ti' comparecerem à assembl�ia - geral extraordinària, a realizar-se 'no< dia

17 de março próximo vindouro; às' de% horus, ri� séde social, afim de delibe:c

rorem sobre a seguinte
'ORDEM DO DIA

1) Discussão e' opro�açãt. de Baianço 'e 'í,mais ,·;.pa·�umeiitos
00 exetcicia de 1946�� -

' ,
- ,,�jlÍí;.i ,:

,2) PreenchimentG' de- vaga; :na oirelt'ria ..e:: ;"_''-'� '-"": -,

3) Eleição do Consel�O' FisCtlI." :---'l'>tP
A5su�tos de interesse social, Blumenau, 14

referll'ntes-

4)

1947.

I,
I'

de'. feverlliro" de

BRUNO WAHLDIECK Direitor Gerente'

AVISO: A�ham-se"à disposição' dos 'senhores Acionistas, no escritório

sociedade, 'Os documentos a que se refere o: artigo'
lei n , 2.627, de 26 de setembro de 1946. I

,

� '.-'

Negocio
Vende-se 3.000 ms.2 _dó terra, 1 caso de 12 x

grandes comodos, possuindo completa instalação para, loja, com 3 _ grandes
vitrines; um predjo especialmente cons truido para cinema, de 20 x 12; com

I cap!!eidade poro 300 pessoas, possuin do ótimo aparelho sonoro e poltronas
ccnfartaveis.

'

,
"

,

'Mais uma. construção, de' 14 x 6, adaptado paro loja ou sala de di
versães e uma casa de' madeiro, 8 x 7.

Todas essas propriedades estãq numa esquina, no centro da Vila.
Negocio sem intermediaria: Informa ções com a sr , José dos Santos," à Rua
Sõc Paulo, nr. 126, Blumenau ou com o proprietariO' Hugo Scheidemantel,
em Presidente Getulio - Ibirama. ;{,,<:;, • l

Mecânico
Dê-se emprêgo a um bem mecani- c, poro dirigir oficina de concêrt,os'

da ,a 1I!0!f'óve.is., r �
Paga-se bem. Oficina O. K. - Proprietario: - O. KieJwagen.

,

Cooperativa d� Consumo dos Em-pre ..

igadol �ª EDlP,e.a Industrial Garela SIA
Responsabilidade Ltmitad'a

_ '

- CERTIFICADO .1995,:'_·
IlLUMENAU - SANTA CÁTARINA

Assembléia Geral Ordinària
20.. Convocação

artigo 74 do capitulo lo. tituta,40.
do decreto-lei S'. 893 de 19 de' Ollte-'

bro de 1943 e decreto-lei 6.274 de 14
de Fevereiro de 1944.

ORDEM DO DIA

1,) Discussão e Aprovação do Ba-De ordem do snr. Presidente e de

te mês, às 19,30 horas na sola do Pa

vilhcW Recreativo da, ;Empresa. : Indus

trial.,Garcia, S. A.r sito a,Rua Ama
zonas s. n" para dar cumprimento oá

Cooperativa de Consumo dos Emprega
das dCl Empresa Industrial' Garcia S. A.

Resp. Ltda.
W. A. NERl.ICH - Secretario

li'
...;,

SaDd�r SrÁ.
t'," � -_ ,{..: '�'!f' �i ...�:-; � :<,).�

Cottümê
ASSEMBIlE'IA "GElAI. , ORDINARIA

Edital, de ,.convocaçãll'"" '

Pelo presente ·focam" (anvidadas-os
senhores", Acionistas ·e tomaprecerem
a assellJ�léia geral, ,Prdinà!.ia e fea(i.
zarHõe no dia 22. ,de, março próximo
vindouro, 'eplas: quinze-. bOllOS, na $éde
social, 'afim de deliberarem sobre a

seguinte

20,) - Eleição .do

dente;
30,) ...,.. Eleição dI} Consêlho
40.) - Assutos de, interesse saciar.

Blumellau, 18 de fevereiro de 1947.
ARTHUR HAERTEL
Diretor-Presidente

,AV�SOl - Acham·se o disposiçiíO
- dos senhores acionistas, n!), i!'Scritorio
desta sociedade, os: documenfos a que

se refere o a�ti!14 99 do decreta-fei
n. 2:627 de 26 de setembro de 1940.

ORDEM DO DIA

10. Disc:ussão e aprovação do

Balanço e deamis documentas refe-
rente� 00 exercicio de 1946;

x O t�dEl!dora 4e Madeirá, váie di.
Itajai, s. A. �� UqUjda�ão

ASSEMBLE'IA GERAL ORDINARIA la.) - Suspensão do estado
Ficam, pelo presente, convidados os quidação;

slIrs. acionistas desta sociedade, 1IO- 20.) - Efeição de nllva
r:J comparecerem a assembléia gerar e consequente alteração dos estafu-
ordinaria que- se reolizorà no dia três

(3) de março próximo' ,vindouro,!às
quin:re ,(15) horas da Itarder rio Júgor

tos;
30.1 - Eleição dI) Conselho Fiscal;

,

40 .) - Assuntos de interêsse, geral
"Ponto, Chie", em Rio, ,do Sul, paro da sociedade.
deliberarem sôbfe a, 5eg�inte ordem , Ria do Sul, 19 de fevereiro de 1947.
do dia: II, OSCAR CORDEIRO _

éoop����,iv�.de:, _Oftlum4;:d�A'.Opara"..,
da Indu.tria 'Jje�f,llC::omllílohia'Hertnlf,

Reip� Ltda.
. ..

•
f _ � .' ,i ... ,1:12 ••• " >

ÂSsembl'eii:l Gl!r'af' (xfroordinoria" '.

seguinte ordem do dia: -:�':-j""""_'
Ficliril canvidodd1' 05" sacias' destll 1a. - Reforma parcial dos Esldfu.

Cooperativa Q comparecerem à Assem', fo�, {art. T�l.
bféia' Geral Êxtra.ordínaria, que se'rã 20. - Aumént'o' de Capit'aL
realiiado' na sédã" �(jCíàl, ri'esta" cidade, 30. - AS�lintos. diverso� .-

à rua Floriano, Péixof6, "nr, 1847, no BlúménaU, iS d'e fi!Yer�iiô d�
dia 14 de março do coirenfe an·o,· Íls LEOPOLDO' FERRARI

-

lG,3Ó horas, pára deliberarem sobre a Presiifl!nte

� _- --- -__ ._-

nesta Folha

Aprova�o do, balança e contas

Eleição do Conselho Fiscal
3" Assuntas' de" i'llteresse geral

&Iuníénau; ,

de' feverlÍiro-:de· 1�7

GEORG ,TRAEGER
Diretor r', 1

, !

-

:r, A V I S' O
� j

Acham-se,' -a, 'disposi�cio dos snrs . Qcionista�i
sóciedade, os

�

documentos, a., q'lte
-

se "refere ri art. 99" do

,2627 de 26 de setembro de 1940.

Assembléia Geral Extraordinaria
Pela presente são cllnvidadas os se- \nhores acionistas desta sociedade -pard

a Assembléia Gera! Extraordinaria, a'

reuliscr-se no diCl 22 de março a _ c.

às 14 horas, na séde da sociedade o

rua' São Paulo 225, nesta cidade de

Blumenou, afim de deliberarem sabre
a seguinte

VENDf:>:S.f uma casa- de madeirà tipo
ORDEM DO DIA

Ibungala'K'
Informar com Artur [cn-

1) - Modificação dos Estatutos. ning, Rua Amazo�as _ Fone 1305.
21» - EeleiçãO' dE!' diretor industrial.

&Iumenau, ?? de fevereiro de 1947. '

__

Diretor

EMPREZA fUNERARIA F. KRWZER

Rua. São P�ula - Fone 1168

Serviço funebre. da simples

Companbia Sidro.

ITUPORANGA - Bom Retiro -

SANTA CATARINA
de em Ituopranga, Os documentos 'o

que se refere o. art" ?9, de. ,D!léreto.-.
Lei n. 2627, de 26 de set�mb'ro de

NEGOCIO DE OCASIÃO

Vende-se ul)1a bicicleta "ballon"AVISO" AOS ·ACION 1STAS 1940.
,

;
• A.cham-se. à ,disposição dos senhoras

acionistas desta companhia, na sua sé- ,

Ituopranga, 12 de fevereiro..de 1,947.

CURT KLEIN"":'" Dir. Gerenfe
marca "Wanderer", em

todo de conservação.

(I sr. ,Marcos, no

- Telefone 1279.
,,�

-,--,+r-r- '.I

TAXAS PARA AS CONTAS DE

DEI'�'�I:rOS A' VISTA (r�tiradas livreel

Por 6 mêsesL

Par 12 mêses

De 30 dias

De 60 dias

De 90 dias

._ í�

f'1t � r�fi t. n:>���T:l" -

o "Y3nÂ:�i :::t "cH m"·.
" ,em � 'va Y), kr �..:utr.') f;'�,,:m ·10 o 1ar f'1 alr a_ll..��

.
d3 te :.t".ica; G, ,E. á "�: j];J.I1Í.ina:-'ão..

-

_ �Iã:'" ;. i .d� m·7:i � Sé�l :0., a Gen�ra1 E '="ct·_·c vem
se n1:=i -te1)do.á frer-te d, ·e�en'.!,lvilT:-�n�') --:a i Hni. na

ç"';.o é-rt i�� aI p ra tô as' 's' c'.Jn L.Õ 3 :..:l.� " id:t e �;q,tr.b _! ,
- ç.� �_d -.0'·0 1 rn"1 oi �J Tn:n .. n é '?"� d i ,- 0n�

�!:i ç�.) _� se'l
..

ró rio c� •. ! s ...q,) '·2':.lii�q os nos,'Ia ora-o:'l, t 8;.Slm 'lmo �i)!J i�' di Õ. � -;. 1 d s�r-rf�'l:O C� h .....c· nt'J.,_..,:q i id" 'lP·a G �J'le a E C"c�, "'":, � t a,,::�.;'c; l"ngos
. �nos' ti' �:J"l�t'·f!t. s �.���v,is�s; e�--j,� �'l,t2 uo:! C-1SP,} J.Ç�d .. '.
pa�ra. $U�, ,:#s�, � u es ptar! ,su ['!tUl a OU;3 B . j . A G?n�'-Bl

.. Ele:tnç_ fe�a FeiZer. In: e tu-l':!�: .eU;,".J pro 1 rn�s'af" Uumtnaçãa�AS .p, q�a, da G. E. te-n por <!b)ettvo co,lstante fazer rom qu,as SGas am adas ;Jl'npor lon _m me,no: . uz P"l" fi, is tempo.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



N. A C Ã C) .�
' ..----.

Sàbar:!o, 10 .. de Março .di!: 1941
.......!!!I!!!!I!!!!!!!!!!!!!!I!I!!!!... .!!!!!!!I!!!!!! e.!!!!!!!!!!!!"""..._"""'..... III!!!I....__I!!!!!I! ......._�........_... .1 .. IS ....1 ..

de 'Artefatos dêMod.it�rÂUniaoGráfica de Joinvi!e jogará domin
Vahldiek S··l.A ....

Di're'taria
No escritório desta soeiedade PQ!lerão.o�' senhores oc:j'On,isfqs?,pbt.I;Í''-f;o.•.

dos os esclo;ecjÍtle'ntós, que' jllrgorém. nliceuàriG, sobro esttfs,. d�l!tcj�l" que
submeteremos à vossa, apreciação e aprovação no próxima ,!sse,mbléia 'ger'al
dinària, a reali%ar-se! n� dia: 17, de março pr'IÍximo' vinr:!óUri)'.

"

s

10

Rel�torio
.�.Senhores Aeionist(]�

Cumprindo com as' determinações 'dos estotutos sociais e prescrições le
gais, submeta esta Diretoria,' 00 vosso êstudo, o relctôrio, balanço e demais
áocumcnros refeien�es 'aOi exercício cnccr'rado em 31 de. dezembro de 1946.'

A situação' dpf sociedade 'se' ·apresenta só!ida e .. promissora, permitindo
_G distnbuição, por e�te do dividendo de- 12% sobre o capital social.
---_._-

----

A

o Caravana
sario. no

taça oterecida
grall1�J.,lo
pelo 51�8

BRUNO WAHLI>IEK

Uma'
.

Diretor�gerentedos Diario� A6�'lC�
Nos meios esporfivos de Itoupa- da Caravana do Ar desta cic!,,�e." l. e da imprenso dcquelc ckbd�,

va SecQ.! Cf espectativa em ,torno a União Gràfica F. C. da Yl':Jnh!l

'1
canta cem figuras le!lfe;€l\t�tV(!S

do encontro inter-municipal a reo-'" cidade. de loinviHe. do "csscclntion" icin ... i!fe!!�er GE'U-
li;ar-se domingo, ,�a gramado do A embaixada visital1té, compos- tte os ,!�(!is f!g!!,"'!tt Re!lÉ, "Ccne-
Guaraní S. C., entre. os quadros to de elementos das artes groficas to", Olu,;nilc. I\,(.\" I'.Ealci E ou-

S/lImenau, 14- de Fevereiro de 19i7'
.� ; fI' '

,

I
,

c"",

ro ��� \�:r �� t�dJ

Dirl!tdt Ge'rl!nte'

el11\onstração do Ativo � Pa,s!!ivo
Dezembro de 1946

A T I V O
IMOBILIZADO

I moveis e ben.Ieirorics
ESTAVEL

Màquinos e ferramentas • : O" o •• 0 .

Movei� e Utensílios _ .

�, r"� ';'" r��7:-r:"P'"""-I"!:�:n� _,�. .
'

139.607,50 f

117.806,10
19.602,10 237.408,20

DISPONIVEL
Ccixc • _ •......... ,.{ ..... : ...•. , .....•

REAlIZAVEL A CURTO E LONGO PRAZO
Mercodorias • _ ..•... : •.• _ •••• _ •••• __ ••••••

24.357,40.

40.800,00
268.697,00
304.0599,30 613 .5$5,ao'

Matéria· Prima •

Devedores em Conta Corrente

DE COMPENSAÇÃo.
Títulos Endossudcs

� Ações em Caução

, '-�Jr�'J.RJ
32.658,00·

..

S.OOO,OO 37.658,00

11
.,

---�

1 .052.587,40
.,
l!

Blumcncu, '3'i' de dezembro .de 1946
BRUNO WAHLDIEK
Diretor'Gerente

erno:osttra(!ão de Lucros e Perd'âs em-

DezeDlbro d,e 1646
-�"'.'-.,-.

CRED1T:(j,DE'BITO
Juros e Descontos

! '
.

...•....• 1 � .. 4 � •••••••••• __ . 8.961,10
77.074,80
103.031,�D
52.170;00
TO.911,20
14.968,60
53.345,80
36.231,90.
304.277,30

Despesas Gerais ........•..•••••.. " '"
........••

Salàrios •. !lO•••••••••••••••••••••••• _ ••••••• '.' •• _ •

Ordellac!os _

Fretes • _

Seguros •

Impostos •

Comis�ões •

�stos d�

• ..; � .....

;
......... " ...... ,.. .. � .. " .. " ....... 4 ...... _ ....

'

... ""' .... lO

...... '.' .. "." " lO '" lo
� ..

................ "': ? ,. -. � .

.................................... *_
.

.. ',:;�" " ,. �' , ..

Fabricação ........................................
.

.

660,972,50
Fundo 0::,:) Reserva le.gal 11.309,20

22.618,40
31. 897,20

�

20.000,00
23.740,80
32.618,40
84.000,00 226.184,00

Fundo de Re,ervo, Especial _

Fur.do p. Aumento. .do Capital
Fundo p. Devedores Duvidosos

,.,,;, Fundo de Depreciações •.•.•.

'

.••• _ .•.•..•.• _

í�Gratifiecções a Pagar •.•• _

•..
:.... _ � •• _ .

.

Dividendos a .Paga.r H' •• _ ..

..
,

.:--
.�-

.�.
- ---

_:.�

��- �-.-� ----------- ......--r--
'---

BI.:menou, 31 de 'dezembro de 1946

BRUNO WAHLDlEK
:biretor GEi'rel1te

'.'. l.

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

--�-----l ArWI1f�ki�1 nc sto tolho I� "':ARDO ;A;·;-
-_ � J1l .

A doto de oalem (!:';ill�lhu (! {'(JS- I
s�lgetll do (1niy�f'.1!'II-;O !H,1iü:icit� d�) dis- �.:-e_"_"'. � ._-

l'i!tto CO>'l]!!u;;ro r,r. IlCl'ncHtlll SOIlN.1cQpi{olbla e pfcsfigiõso cnn1t�;cinn;c
.

e5tabel�ci.do 110 Ilu� .15 de �IDy_c'miIrD, IO distinto nol::lhc!!lntt, ,C5tCiGl: n·

feli:: GC!1nl'cciillcnrO ofCl'CCCnfln (ln; I
seus prezados amigos lIm�. 'Tr:�r:;êw Iem sua' re:;idencia.

êi��'
�'-:o- - .-�,' ..�.��"'.��.�:-: .': ·

..?·�r : I
:�C::�1 i

Sta. !RACEMA ZMEUN! I
Festejou di" 25 õCIJ Gl1i'{crsorio nn-I

taJicio " genl i� senhorít� Ir�u'l11o ZfJ- \
I

pelini, fi.o ornamenlo cfo dite :.oeiol I
de Fforianopolis. I. OqKI�u0;

.eDl

--
o

PASSIVO
NÃO- EXIGIVEL·

C�pital. • _ .•. , __ •••• '_ ..

Funde de Reserva Legal __ ••.. _ •••• ; •••••
Fundo de Reserva Especial _ • .-. __ ...... _. _.
Fundi! p , Aumento do Capital •••.••••.••.•
fundo - de Depr-edaçõe:ó .•..••..•••• _ •••••

'Fundo p. Devedores Ouvidos.os •.....••..•••

..
, �;

700:000,00
.

21.09Ó,2Ô
32::399,30·
3t.897�?O
43.302,70
26.905,60

EXIGIVEL

Cre!ltlres. em

Grafiifcações
Dividendos a

Con ta Corrente .......
_

. -42.716,00
3Z.618,40
84.00(),oo

a,
. Pógar _ .... : . , .••....••••

Pagar '" '.' . _ ..... _., .....•.•

DE COMI'ENSAÇÃO
Endossos pa,"a DesC;Olltos 32.658,00

_ S. .000,00:.Caução da Diretoria

MARTINHO CARDOSO DA VEIGA
Cont�dor

Dípl , reg. sob n. 61.189
I:,'. J

I
\ MercadGrias

fo4 Ítasinas - 50 groru,•• - Cr. S 6.�
L 12··, ciliJlra' r.em'.bo .Q'JIB: I,t

:ó :" .i_· nzlNAS QUIMIOAS lUtA·
- .. .. . . .. . . . .. . . . . . . .... . . . . . . . .. . . .. . .. - 887.J5fiS!l. : SILEIRAS S. A.

---�-'I C.' Postal, 7.4' - JABOTI-
. : CABAL
SÃO PAULO

----

mo" sem duvi.c1o, se erguer, suntuoso

.

e magnifico, na AfoRleda Duque tle
Coxias, o ohro que serà premio (ln

clube que, durante três OMS, vem se

consagrando cbsoluto enlre os demais
do liga Blumennuense de FU!Eb(!!.

_

.... ::'.J
- ,"

__

""

__ -:_::-�_.�_����'T �::��� =��

A familia- de
'...." . � ............

Marcos Gustavo
-

Heui.t
ilgf!ld�ce sensibilizoda a todos que a eon'fortaram 110 dolol'oSO tronse por

�ue passou e conviIa os parentes e amigos para assistirem a missa de

70. dia que farà celebrar, por in tenção le sua olmo, no dia lo. de

março, ,sabado proximo, na Igreja Matriz, às 7 horas d\] monhã.

Por mais' eSSe ato de religião e amizade, ontecipadamente ogro-
. _

� �:.d& "I' "'�� ;'
� � . 'l�)' , .'0

:eJece ..

NOIVADÓ

�

�����
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Vendem NOiVADO

'.��,-" ,
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MARTINHO C';'RDÇ>SO DA VEIGA'

Contooor 'Oe

.DipL reg. sob'n. 61.189

;' �-�
t I

"1!;�' .-

�i\--< No Cairlal do Estado ojaé'lou 11!!fJ
cios cem a genl'il senhori!" Nocmia
,lc Souzc, d;1éta fi'ho do 111'5S0 pro
zC!Cldo colega de imprellsa, iomnlisl'l:!

3 chõos ide co.sa, tendo cada 20 metros de frenJ'e e 40 metros de fUl!do, ncr

rua Benjamin Constont.
Uma vaca leiteira· nova e uma novilha holande:r:o

Krepskl' - Rua. São Paulo, s/n,
" .

'pa'recer' 'do' Conaelho Fiscaf
.

O. abàjXtl 'as'sinados, me,mbros do. Conselho Fiscal' dll, sO,�ieda,de ?nõnim.a I ser ap�ovados fid� .assembléia ,gera!, Ollli�qtiar. os. re(�r��os, ,dot:L\�nfos bem"FA'BRICA DE ARTEFATOS DE MADEIRAS VALDI'EK, S. A. , tendo examl-, como todos os. atos praticados pel!! Drf-etono, referentes I!(J exercício dé 194{;.nado níj�uéiosal11ent!l o bolan'ço'- demcnstroçÕo de LUCROS e PERDAS, relato- , 6'timen�u, rI de Fevereiro· de l!H1
ri� da lliretiírÊa o· demais documento,> 'referentes ao exercício encerrad!):' EITJ:L, MEYER
em 31 oe de:o:embro· de 1946, dopais de constatarem a mals perfeita ordem e' YE�!)ELiNO :KARST-E,..

que lhes foi dadá examinar, sélô de pareceI' qúe, devam' ÚOP"OLDO gENNt:ItTZ

. �,'

Grafica
.

CatarH
S ftI

, ' .

ÀSSEMÍlLEIA GERA,L .ORPINA'RIA

De confor.,.,idnde com·. ns disposições legais e es:atuta,·ics. deu ci�
f;!lda !lOS interessados de que se acham.� ç1jsposiç5 odes sr,. oCiol1ist!!s, na

sede sodal, os :seguintes documento.,S:
.
Al - O reJatorío da diretoria sobre a m(i;'cho dos r.llgocios sociais

e ·principaís fatos admil1istr�tivDs no. exercíCIO de 1946.
fi) - Cópia, do 'oolonço e do conta de luCros e l1erd�s.

.

C) - PareCer do conselhó fiscal.
Odrossim, ·.convoco os· srs. acionistas para. Ó assembléi:1 geral ordi-,

Iíàri�i quej,- se reaiizorU as ri' horas cio' iia 29 de Março de 1947, na sede
social, com a seguinte ordem' do {lia: .... .

10 .. - Leitura, discu�5ÕG'e- V,)t�çã':' do relataria ·da diretoria, do tía- '

lanço ger�f, da conta' lucros e perdas e do parecer .do con-

selho fiscal.
.

, ,�". <l�,*,,:��i'I�20. '7- Eleição dos m�i;,bros efetivos e suprentes do

�:nsC.lh_O �_s�� 1:', para o .exercicio de 1947.
__ _

"
'

50. - Outros· assuntos de interesse da sociedade. Jf

B!umenou, 25 de Fevereiro de 1947. O' - .��

r: --:-]:--
FRAI-.!CiSCO HOETTE' "-:Diretor'Comerciol

No Cnpitar ,(0 E"taao aim;(ju �Ulj-
liug ir; Ut� I,!'r�·:?r::Jn.'o n.�'cios com CI c.í�tinta e símpfd!crr $€--_

.....�--
nhorito Aiíy Mendonça, prcndotb !H!n I
dI) sr. João José �Acndot1l:;a � fl-:! SELi l

H!.� pn�h�l'
No dia 24 do corrente comemorou

I " . J' C _.,.! :
• 4 • cxma. consorte v(J. lV\l']fW -"CJJ .. E.·, I

.

fi passagem de seu aniversario natoli-
.

d . '1;- S"! __ _ ,,_,_._ _ _.. ••
•• I Mcndonco,. o csllmn. n COVil_.H:" •• [) .••

I 1 '�.,'. .. , _� _

CIO a ;dl�ttnto e eShma�o l�vem cer-l olnblico' Gani:!, figura de é,vi,-l"":'(i! i, _. _':", ':.
' ,'_'. o.c·

,
'. '.

SJ Teixeira, operoso e rntellgente 10- T
• _,' A' I

.
. . lesl'oque 11(1 SOClt'om!e HonmWI'!l .• ton __

'·1cutor da RadIO AraguaIa, cIo CIdade -...
�.

I
Ao.. distirolos nOIVO:;' CfJYI!HnO;; sm...:.�!-

ele rBusque, em cujo meio social o na-
.

t'I'!1�O·"o �y.J·eu-i�ll' (lr); �bH; j'roS congro � I.'" 0..;,.', -';;;' t! - --

talicionte desfruta de merecido· con-. -.
-

I'• , dIgnos )lOIS.celto e' vasto circulo de omizaJes. 1.' I
ICONSORCIO :·�l··iOTTO APPEL - -- - - �-'

"

-'_--._-

Realizou·se dia 25' u[timo IH1 ("-1'Transcorreu no dia 24 do corrente pital do Estado, civil e I'�ligit"flnl,'!lt�,
(I data natalícia do conceituado cida-

o enlace matrimonial cio dlstinlIJ c
dão sr. ano Appel, pessoa muito re- aeroti! senhorito Morin Lacy Ran103
lacionoda na cidade de !tajaí. Schaefer, prendada f;�h" do sr. F,'ol-

do Schaefer, Direror da Secçiío de

línlolfo José de SO!'za c compcl cn 1'C!.l.·

.- ......

I
Aos jovens llo;vn. apresenh:mlOs du- I .

',- i.' '.� "A" N· -�, S ·

d d
.

açao na OCle Q' e
funcionaria dcr Diretoria RC'gionnl .los

Correios e ToIegrnf�s, n segundo "ar-I
genro da ÁcrQnauticrr sr. Ánib1! ele, I

pessoa muilo hcmqui'fn ,.�,- � 'P

11 Sla. MARTA F. DE MELO
"t:i!'� :

Deflua hoje a data natalicia ela sim
patico e gentil senhorita. MarIa Fer-

AN IVERSARIOS
socicclocle flori�nopolitana.

Municil1alidades e de sua .:'xmo.

DR. TARCISO SCHAEFER .,ivas COllg roi ulnçõf'5.
TrahScorre na d�ta de hoje o alli-

Melo, belo ornam�nto ela nos-versaria do distinto e estimado cousi- reira de

dic�' Dr. Tarciso Schader, estabeleci-'i se elite

d:J com banco de advogado na cidade
.... '"!II

social.CPNICA M�j)ICA

Dr. Rubens Walbach
côuçÃO· PULMÃO � FIGAD'O � INSTES"INOS

REUMATISMO - DIAT-ERMIA - ,RAIOS X
. ,,- ',.' . €AKDloGRAFIA

CoImaIt6rie • .�i.:

-

de: B'rusque e figura representativa n�s

meip�, juridicos e sociais daquela co

: mUl)d 'e cavalheiro muito beml)tiisto e

! (Ellaciollado. .
Ao brilhante alvogoda

'. e'w;amos sinceras felicitações.

CELSO TEIXEIRA
- �INS
iLlTRÓ

�I •
•

ftUÂ 10M· nrlllO, n· - 'ífONl; .i2a.
C O N $ U l TAS: 4., I .. 11 ..MI J .. S ....

, -,- '.__

Da. OTlUA. B/• ,OL5EN

ORtANDO OLlNGER

Comemora hoje a passageM de seu

aniversario notalicia ó conceituado ca

valheiro sr. Orlando Olinger,,!lo nos-

-----

·so alto ,comércio.

PROCURA-SE MARCINEIROS 80 M ORDENADO - CASÁ DE MOVEIS

ROSSMARK LTDA. A efemeride de noje registra O

tronscúrso do aniversario notalicio da

'I I!XtM.· sra. da. Otilia .B,' Olsen, dig-

. no cons�rte do �(. lui:.: Olseo, obas�
I todo ,i�dustrial em Rio Negrinho.

Sta .. KATE l<ÓCH

RellsUo le Oilflllàs
a BUREAU TECNICO JURIDICO CONTABIL

JORGE J. CARNEIRO Contcbilidode do Deportar.1fmto

Na data de 25 do corrente festejou posa Da. Mori;:, Jo". Ramos Sdmcfc!'.
seu aniversario natalício o distinto c�- co'" o ,r. Milton lehmkuhl" operosa e

II- -�_ yo!heiro sr -. Jorge j. Carneira, con- alto funcionaria do Depar�amento Es-
U d

.

,

'f'
. ceituodo comeic1ante na Capital dQ todual de Geoorafi·:! e Estatística. ,

,Na ata em curso estejo seu anl-
,

'versai'io notCilicio a distinta e g.entil Estado, oride s. s. possue ,olidos aOl;- Ao distinta jovem ptlr" co; setls!
sen&otlta ,Kate Koch, residente ne·'ta, zode. na sociedade e no comercio, �:.�.

-

It r��.qlicIOI.lsoç:e"sOg.en;tOtC5 e'tV;cnW3 sinccr:l." idIodo. r, l'��"f'-�!'.DI' cals. -

encarrega-se do ,registro de diplamizs ,de qltQlquer. prohssdo 'l1Iesmo de
. ;séolas livres 'co", pre�te:Z;Q e eficielidll!

.
.

.: esCREVA PAR.A':
.

lJUkEAU TECNfCO··· JUIUDléo;· CONTAJJL
AV. RIO BRANCO 277 - 110_ ANDAR: - SALA 1.105-

(EDIFICIO k BOIÜA) _- RIO··'DE'JÁWÉIKO·

dq clivisüo da L J. D ..

Ac que scbemos,

€::[ÚQ em jJe;t'feÉf"Gs
gràficosus

{�!i�lan!Eni!J- e futfu fllft!U p�!'::s a

r1�5elltar UI1"! pt.:t.h·ê.'3 de je jo à

c_.� ure, ccpoz de �H�rp.:€ndt;:r O: seu

0,.hsl':Ul�� bfume-nouEnser que, por
suu v!':!" mio !/u dClxurà (e',tU' de
\'E,a:!dtl� dndu iJ' El"lIüi' combativo
q'Jé..: sr:mpH? �ljrt.!·..:fEd.sot! os joga ..

St!';.!s l!tih!des
t!s inkbti';C5

c sr, Rin':!l
f::refor Ge-

. f

\
-�= "' ........� =,",� -

=. ,_ ...... .,.,-::0....... .""... __

}.DVOGADO

ii ...
,

CHHicu elU u€rui - TruhH�E:r1to pa-..

Ias Omule:.! tH�ta-Cudt'-s
CU!l5ulh),!ü: � 1 tUV"ê;;1.l 4 dE

de'
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...Constituem problerrfos insol�ves
. j.'·S substifuiçii�§
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'

bras das'

'1>50' ., c{!I1for!T!!!r'-s�:�A
II f�nl)v(!l,;ii!!, d.::! ,

,Acre�éell�
Siihtldo, lo, de Marça de 1947 BLUMENAU NUMERO 842

-.

Rio, 27' (Mefjdio�al) No pra-

[
,,50' dos mandatos dos

xíme dia 15 reabrir-se-ii e Co!!gres- das meses� __� do Senado
As mesas de ombus constituem

o,i!ldo, ,prohlemQs, i!!50Iuveis, nõo ,511-

�e!l��o:S�, se continuo'rõo os atuais ti

,fi,!ares ou serõo', os mesmos' subStitui
dos, opa!ltundli�s�' �I!S rodos politicas,
,p'!!r�m, vorios clmdidotos' aqueles
tos,

Um f'eSpértinó: nbordoÍl quatro
lamentares ii 're�peito do as�unto,
do um só, o, sr.: -:.José Augusto,
cordado em dizer', alguma ccisc,

representcnte, a' 'prcpcsite dos .rumo-

: res de Que foi 9pontado o

como candidato' <la VDN, à presiden
cio da' Comara, , afirm�\I: :':Nõo e

verdade que ri UDN tenha cogitodp d�

problenla' e muita, menos O' meu' ,114"
me haja sido lembrado para Q presi

denda da ,Comara,

dem são feitos com entendimentos en:'

Falta de Plantão Farmacêutico.
A farmacia Guimarães, Onlem, lião
Atendeu á clientela. Por que essa irre ..

guJaridade 1!
' ""'AMl" VAlGA' 11"":1

BARRAS DO TRllWNAl:'
< ,,,tIl:;

Fomos, ontem à noite, procure

dos por um. cidcdõo que, anf'e�, es

tivem tilitando li campainha' da

Farmacia Guimarães, de, plantão,
nõo sendo de forma alguma aten

dido,

Depois de muito insistir não se

conteve mais, e se dirigiu, npres

scdcmcnre, ii redaçõo dêste jornal
poro reqistur suo queixo.

Relatou-nos, e pessoa queixosa
que ficou lefronte daquela farmo

cio dos 20,30 os 21,30 horas, e,

por Fim, cansado e arreliado de

tonto esperar, resolveu desistir da

tico, quando niío !til hespcnsebili
dade profissional?

Se a Forrnõciu Guimarães !!50

zelo e não respeita o plantão é

prderivel desistir, -pcrn que, ernd

nhã, ou depois, o cidadão desta

çjc!ade não experlmente vmols uma

vez a desilusão do lôgro,
f' o que pensamos II aqui re-

gistamos. j,l.'

, Rio, 27, (MeridonolL <li�>t
!'r.ib;tido à Decima Vnra Criminal; .(i'ic,

receito médica que trczic, obnn

danando, pois, o doente õ propr;g
sorre . 'lU
Que adionto o plontão fcrmccêu-

o dêsfecho de uma acalorada

A INDUSTRIA DA CERAMIC'A
,

especializados.' fazem-se "testés" com 05 materiais .empreçodos na manufa

tura de produtos de cElrâm,ica e" expe rimenta-se 'a resistê-ncia 'dos próprios
produtos iii confeccionados. 'Aqui ve mos. uni ,técnico de laboratório expe
rimentando a', resistência de', uma pe çtl de louça numa mii<il;i,na' especial.
Esses cuidados adotados pela indústria britànico 'da ceromica têm <lodo .(lOS'

seus produtos' fama': universal. - (BRITISH NEWS SERVICE)

dos politkas verificou-se '(I

corrente fgvafllvel (J rellova-', parir'

�. ':s=:"'-;;:- �.�-/ .

�.....���;:m
..� .iI':< _ ,.",., _, _:'Y'�--���",., :,;;;.;,�;<&�a.. 3lilIlI ,

o balseiro escapou de ser baleado

DO interior da balsa NO TRA IlALHISTA

r�5idil!lte no suburbio

ptóitirrio iI Escela Agricola ,

-

cussao
o HORARIO DO TRABALHO NOTUR �O PROVOCARA' CRISE ,AO GOVER-

Cerr� do; 21 h'nas de '.ante-ontem I iIL:os vezes, mos 05 discpros nõo otin·' de Ito!!p�va Notloe, sr, Goerber, de!e'fE

(f t1fJS'� reportagem foi informada de, giram 00 bolseiro, Que escapou úe ser Frnnciscu Pires, Francisco Melo e Jo
uma ocorrência havido no balso que; baleado, dado a interven<;ão o que nos

faz o I rnvessie no rio Itnjoi, durante I referirnn, acima, S-l Americo, fll'c foram reccmblcdos

o <ervico de trnnsporte de ",lg"mo:; I
Ao pisarem em terra lirme, do outro poro a Delegacia, Regional de Poli"

ressoo. que 50, destinavam 1:1 Itoupa- lado do rio, o Inspetor de Quorteírõo ci«, onde foi instaurado inquérito:
VfI Nl}·rte.

...._---- '-------------------,-'--"---"-"-----'----� .... ' __ 1

Se!'l"",la r<, inlormccões que o:onse'IA',' ,

a'"utor-id,ar'!e. S,"t;l\!imry, npuror, n fntn terjq ocorrido
_

- ,S \.A
-

rfG �c.,tdn�e mnneiro : Precisamente'

LOl'!!re�, 27, (Unitedl - A decisão' bulhe à l1�ite, medida combatido, fir
Dritonico de introd,'zir o hororio no- mernente nos ultimes anos pelos sin-

l1JrnlJ na industria ingl6%0 submeterá o

governo trobclhistc a u mdos seus mais

duros "tests '
nos seus 19 meses' de

poder, O plano de inaugurar'o trn-

dlcctos, Ioi anunciado na Cnmorc dos
Comuns durante 05 debates sobre a

crise do cnrvdo e do ellergia eletriee ,

catarinenses
uque10 hore, o sr . Frowclseo Pires, co

nheci,', açougueiro residente nesta

cidnde. ftlzio-�e ncempcnher de Fren- a C· U B a
cisco M�!(', pretendendo trrl11spartm-s,�,'

'

,

"

. ".,::t .

par!! !!�!lP'lVf! Nflfte, tOjll'''1 11 h�J;",

:�,,;::: d:,::�d:,;:I., .,1,.,,, J", IOs OarIjdos Jraba Ih js t,aA c.rto "Itnrn do tmjêto da trn- f ..

da Republica

d as p e

Ao melo de ol1t?m, quando era do, procurende assim miútter; 'o '

equl-
mais illten�o' o movimento de veÍ!:u�), librio s,?!!re Q bicicleta,

'

Com ti' vio-

103 na ruo Quinze, fllgi5trOU-sé, im- I
lencie do, choque, (I infeli:z: ,vitima:.so

pressio!lonte de'Qstre, que!l tod�;"j fr�u o e�me�ami�to ti'! cabeça; caiu

quantos o assistiram causou o, mllls I <1-> ao sólo selll sentidos, jÚllto ii bi-

Pe� "ed iS' I� ID I fiO r
P'" f� r!im ::::u�:o�:;z:r�e�:�asseà:ey�:�:�sto�·I� ;!�:�:�iO,: �m dé:;;;:::�en�:���o .g;:::

"

,) ;) I
' I u lú � II ,t li U No trO,glco aCidente perdeU (l VI-

I
poucos momentos de vl�a" vlrdo .'.1 :;x-li 'lo <I =

j
ti:! um jovem cOmerci!!fio, de t7 (l�(lS

I
pirár nos hioço� de, olgu!1s pnpulore'i

-, -- ---------- de idade. que- acorreram em seu' .. Socorro. Em

I poUtos .5egUn�OS �fQnde mosso de !'l0-

COMO OCORREU O ACIDENTE vo afluIu, 110 ,loca! dG de5a�tfe, a que

I originou Il' paralisaçõo do, traFego de
Ao que to"s�guiu apurar" a n05�Cl I veículo" na' "05511 principal' 'artéria.

l'epartagem, ,Q\1Ondo o caminha0, da.'1
Prefeitura ,dirigia -�e P!lr� (J gamge, f
gll;o,lo pelo motorista Euclides Mori- 1

nho dos Santos, surgiu à SUl! frente
uma ,bicicleta 'molltada pela' jovem
Orlando Degan, funcionaria do Armo
zenl Ruediger, estabelecido, . Õ rua

Quinxe de Noyembro,

1 U",

• ft.

,fedi! raltzada

A.$ PROVIDENC!AS DA
e

cin, ,I � fa:>:cr " ornea,a, o revillver
do sr, ff!!nchco Pires deflagrou por

ve;�it1 '(In rio. f') �r. Frftt}f:j�C(l PIrP3;

e�i!l;u qUE � b!!ls�iro nr"fer"sse n Fln
M!rtl'l::r" rlo hn!;o, ir,,"ll'n!1r'�-o C(!"1 d-l�
I'"Invr"; de h�i1Çn colõn, O €leu mot;- I tiU
V'Jl" O n.�nsperoçõo do bolseiro, que 1ten!OIl r��gir, resultando rlni q!le o

'

d' -

t 'I
I

1'(115500 !lm(O�se mOll)r vll,to, cu!mi- 1 Florbllopoli;, 26 (A Naçiio' - 0, !ritidarles c{!t"rír.e!l5�, .inclusive o in-
"ando .", rl11coço <lo sr, Francisco Pi- diretori!.'; Estaduais dos ,partido. tro-' lerve"Ior fel151'01. O tslegr!!nl'J h'i'
te, d� fpntcrtiv(l de morte tontrcr Jo- blJ!hista e ps,oedi3to, no reunião rea-! publicodo pelo orgão udenisto, origí-

I

sé Americo, tentativo essa que foi lisada à noite passado, resolveram te-! nondo forte reaçoo, Constemtemeit!s
��� n

.,

I
'

"roças a II1tervenção de legrafar OQ Presidente do Repl,blicQ, dlcg.am 00 pofado do governo tele-' �efmnd:.rq Mel�, Que impedl'll a ,v'lolen- t t d t
-

f' d
�

"t f,ro es 011 o cnll Ta a� ocusaçoes CI-
I
gramas de 50l.i ariedorle <la interven-,

ta, pelos srs. Bayer Ftfho 'e Paulo FOIl-
I
t�r e {lO" partido. de fados {IS !l(I11�"S

tes, secreta rios da UDf'-l, «ontra as QU· clo Estado, I

f

----()-

-,' ...• ,� ':'
'

RODOLFO KANDER

Com. o" "ôoli!nto dí�que; 'o
ta 'Eudides dos:SalltQS poioli
nhão,,, !l,restando :a· auxilio,M 'remoção'
di) cadaver da infeliz vitima, que foi
transportada rmra o Hospital Santa
Ixallel, ond� foi procedid�: o

Segundo decloroções de pesso!!s que cadovericn;, que constatou", o
'

e.mogn
QS5istimm 00 desastre, o ciclisto su- men.tc;t da, parte crane.l!no,,'com derra,-,
bia 'a rúa Quinze," procuTando apoiar-: momlinto da massa encéfalica.' O se

se ,aos veículos, que' �stavDm estada-,I flultamento ,da vitima realiiou-se an-

MOW:l!I;, 27' Uniiío. Soviétic[] ,é "udos devido a inten�idade do movi_' tem" às 15 horas, no cemitério munici-
, fronl'eims dI] POIOI1<l lllento, pois, noouele momento fransi- paI, com ,grande, aCOnlflOnham,�nto""

dedigllOs 'revelam que o' pre�ier po-
.. ,,' tovam em sentido, oposto duas limou-

lonh Gironkiswies 'opres"ntv!,.,' o· 'po",n-' o"' POIOIle';C" nesêC sentido. ..

. sin"s 'ti logo atrils" o camillltóo da
t mier pulanes declarou a Stalin' que, o
! ln de vista Prefeitura, o' Qual, procurou
I '.. seu pois se opõe firrnemelTte à Alem!! _ ,

I t"do de paz com, (l -Alcrnanha,',na co,n- 1
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