
Borghl�
.

','

COM OS

os

a Tragica Contraparlid�
Washington, . fUllitedl - O 'pré-

sidente Truman declarou que os Es-
Unidos podem compreender e

simpatisar com os povos 'los colonias
que marcham atualmente para a 'suo

indepenlentia, observando que "nós 0-

merieencs desejamos oferecer-lhes nos

SIlS cOIIsl!lhos e auxilio-los, sempre <lue

is�o fór

ASSIS CHATEAUBRIAf.lU .'

POVOS QUE DESE'JAM

A INDEPENpENCIA,

jornalista americana da "1 nternationol
Ncws Service", Gierre L.oying, o 9'e�

BELE'M DO PARA' _ falando 00 em determincdcs indu$trias,. I<to 'se)'ia
D cúmulo da imbeciliúade, se'. ";já
fosse igualmente a da .perversid�de,
pois que, encarecendo a mão' de obrá

de uma industrio, 1) poder e;;tatal: for;"
no cala vez menos acessiveis os .seus

produtos ao consumo do gro·nde.. ;,útil!':
co.

neral Peron exprimiu o otimismo, que.

nele nutre, em relaçõo ao êxito do

plono quinquenal elaborado para o seu

pnricdo administrativo.

Discute-se, omplomente, o viobilidc-
E' o ex-ditador o prototipo. do '90-de desse plano, e o entusiasmo e con-

f· t id % vernanle truncada, que perdeu 'enseielanca com que- o fOCOU, e Q rep e

I
•

diseê
•

t' I h poro se precipitar num(l: "maroton!lr,�
CGm que se '5p05 D execu a- a o c c- .

..

Ie do Estado do nacão vizinho, de- incompernvel de esforço nacional, ten-

monstram que as sues {lguerridos 10_ do por alvo o engrandecimento dD

giões de colaboradores, nacion�i5 e os- Brasil. Hà poucos dias reclomavamo�
hongeiras ,estão., mesmo decididas a em São Poulo o encomenda de um

travar a moíor batalha da historia da arligo, feita bà cinco, mese,: I'!!r<1
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os Empregados
fn:eressante

a industrie argentino nos

acelerar o seu preparo, oté (! mat.!

rico prima, dificil de se obter, pusames

fi disposiçõo do fabricante. "ar que

não entregavn ele o produte menu

faturado? Explicou assim' o gerente,
(! um nosso chefe de serviçe r.

- "Veja, meu amigo, de cin!!tJe!!t�
operorio, que eu tenho, quinze e d�-'

zesséis é a media dos lIue niío �!'IÍ!-

Vífimas das

Argentina, a fim de cclocê-Ie no ni
vel de um grande Estado moderno.

Nodo intimido o democrada do Pra

to, para vencer mais essa etapa do
seu desenvolvimento, a golpes de tra

balho, mercê do seu temperamento lo·
berieso, ten!l% e ogessivomente labo

rioso'. Acham-se convictos (is seus

dirigentes de que noado pode mais
enaltecer o homem do que o labor da
suo inteligencia e do ". u braço, 00

ser.iço de um ideal de groande%o ci
vice, pelos metodos pacificas da 0'

dem, do persevercnçe e do disciplino.
Sobem com quantos turnos tmbolha

recem . I' uma percentagem gra"d�,.

.

•
, t, ,. ., :.,

V 1 a r 1'0 S
maiores injustiças e relegadus

de A .N ação

ferr
presidente Peron, estamos

fàbricos?
afirmo o

operando

e eu n50 tenho meios para c!lni4ir
esse nivel elevo!!o de ob!llldono' ti!!.

serviço. Ganham todos ci"ll!!e.nta,.
sessenta e ,etento cruzeiros por db.

Achom muito. Entendem que o sele

rio de três semnnns é suficiente. 'P:!rl!'
viver. O Min;sterin não pune o .fal-,
toso, sem iusto couso. Que medid'!

tem o Icbriccnte poro induzi-lo" t! dl!f

26 dias à industrio, õ qunl hioeteceu
o seu tempo de serviço? Nodo, p!l<-'

qUe de nenhuma providencia. nos. "rml!
a lei".
Na Argentinll, o gene·ml· rem!'l, !lU!!

lidera o epernrindn, pois Que ·.�uJ:riJ1 .. �o
eodcr oclo voto dos tr(!bnlhist�". n�
execução do plano quinquenal .;stii l"�-.

dindo trabalho com . três fllrIlOs!� aUl,r
dizer 24 horas por din , Ànui, a· tr!!�

dição estadonovista continun dp. pé: A

adem é ressonar no trabalho. Ou tr�
belhar o minimo.

Aqui ,implantou o ditador o indi�
ciplina e o anarquia nas fõbr_icas, _.e
desse mal ainda não se adia curadl!
'0' nosso orgoni%oção fab'ril. Quem. ir;"
beneficiar-se de tal estado de cai5l!s?

Os aDorarias? Os patrões? J:. !!.oçíi{\?
Duvidamo,.

Nos poises mais estranhamente ,0-

ciali�tas, nenhum governo tolero' O'

desperdício valuntarío e sistemàtico

de energias que aqui se constata. Na

Rússia, o QUe ali 'se chama o gl!érr!!'

da produção é. ur1'I esforço pop�I!!!'
identico 110 outro clesenvaJvid!) duran'-

. te a guerra contra a Alemanha. .0'
novo plano quinquenal russo està. di.

-

vidido em duas etapas: uma de três

"Em todas as categorias,

entrevista da Estr��dd
com três turnos de oito horas".

Tombem o serviço notemo é esti
mulodo pelo govêrno. E ningucm re

plica a palavra de ordem do chefe da
Noção, Esa palavra ecoa como um

clarim de alúorada, dentro do alma
argentina.

Somos aqui um país, de tràgica mi·
seria, em contraste com O' alvoroço em
que Se remexe a coletividade vizinho
poro ganhar e consolidar sua posição
rle primeiro Estado �anufatureiro do

-des seus vencimentos
Acentual! o aludidll mnqulnlstn que II!mteStlJu com veemência contra {J

irrisórios, que I f'ogrante iniustiça de que em vitima

descontll-· n classe ferroviàrio, que, até agora,

os ins-l"iio recebera a diference do cumcntu

com �s
de ycncimcato" pleiteodo hõ 18 me

restantes' quillhentó" e pOUCOS' cruzei- zes. A propaslt6 dQ. ameaça de gre-

ebordo-!c . Nece5sito.vumos de

Illes ,óbre o mnu estudo de

'ç�o da Estrcdo .

Inumcros tccm

03 comboi05 de'

des que lhe acarreta o alto custo da f
que possam os ferrcvicrins da E. F.

se., . mencionou o situação dcses
Interrogado sôbre quanto gonlloyo, parada e allitivo de um feitor de tur

a pcsn r . de ser um dos

columiloso

por

ma que, percebendo os salàrios men

sais. de' c-s 550,OO,tem que pagar
nc iCf> lijtim'ls t empos .

nho si%u';o e de poucos

cidiu-se o falar,

mois- onlig05, . funcionàrios do emprêse,
· c,m!nndo com ZO° anos de se;v'iço� per

salàrio de Cr$' 700,00 men-

150,00 cruxeiros de al1l9ueis de cnse

c é re,ponsavel pela subsistencia de
oito fil�os,

America Lr.tina.

dustriol p"_ulista

Contou-me um, in

,o ',qual visitou hàDedoro.u-nos
.1
saih.

.
.

.
funcionàrio . Ássevefou .. nos·, que

geral descontentóm�nto
tem observado
entre os ope o

ano e d!eio Buenos Aires, ter visto,Uni exame substancial e conscíen-
ali, em trabalho pleno, uma fàbricat� c1!7 aflitiv., sitt,ociía dos ferrovia rios _ , . ,

.

� de capItaiS norte-americanos, os quais
da Estrada de, Ferr.o Santa Catarina. possuem ol,tra congêner .em· São
requer pondér�ção é sénso ÍI�

r�spon-I p�uro. "No metropole epo�tenha,'
sabilidodé dQ parte dos diretoes da· disse-me ele _ o trabalho produz 3
qUerO ferrovia, considerando-se fatores vezes mais, com o mesmo' equip�men
que podem' tefletir sobre o vida eco-

que, ef�t_ivamente,. é das
.

tàveis (1 situação em que se en�óntra rórios ferrovia rios, ':ém face . do�
·

cumprimentll da. promessa das direto
Te,· :do> ferraria.. de"" aUmill'itar 05, Yen-

poderia provocar
um movimento 'de prlltesto ou mésmo

gerol,
.

cujos consequências
redundariam em . prejui%a

·

enormes paro uma dos maiores arga

niSações de �erviços públicos do Esta

du,' com reflexos sobre a economia e

coletividade do' Vale

nômic:J .

e financeira da Estado e con-

um ferroviario qUe parecia de

convcrSQ o F.csolvcmos, eAtão,

I,rob:emo de solução inadi�vel..

Entretanto, afirmou o. nosso entre"

yislado, o soluçõo dêsse problema con

siste em proporcion�r m�lhores sola

rias, que correspondam às exigcnclas
ela .

situação economIC!!. do operàrio,
que se vô (! braços com as dificuldo-

comitontémente essa situação trarõ

to, o mesmo numero de operarias e

o mesmo tempo de serviço. Encoll·

trei, no trabalhador argentino, um po'

. Ferro.

Pcrg,úntado "obre o

roEMo de vcncimnnto,

pei� direção da E. F.

Aguçadas pela curiosidade de OU5-

nificando' o, s:eu trabalho honrado n�
c!:'nsecuçiio ··.dn o1Jra!1

.

zer('f!ll rel]ii�ar,

trev;stado afirmou. que, até o presen

to'! dota, os ftlOcionarios
n(ia·, receberam um ccitil, motivo 1'';)(-

parr.;y
.

.

.•

pl)!lca
Ilt'e·. {l' fofo vinil,! provocando prnle:;-

tos !;a!1tro o illitl,u:le de menosprezo !a

O rderido fer-

cultor outros' opiniões,. permanecemos
mais alguns i�'stantcs eritre· o pessoal
do Estrada, A' nossa 'trente' se de-

Enumerando as difÍéuldQde�

graves conseqJlêllcios para o ritmo de, de rendimento, que me entusias
normal dos' diversas setores de otivi-

f
mau. Ali existe mais ordem, disci

dade da n�s;a comuna. . plina e conscienda do dover para com

a naçõo,' da parte do aperario, clo que
-- --_ --- -

I
entre nós. O Estado concede fran-

quias e privi!egios de toda nature%a

IMPlANTADA A LEI MARCIAL aos Que trabalham. Mos, não enco-

EM fORMOSA roia a indol�!lci;;, a malandragem e e outro de' dois anos . Reclama o or-

.ChM'loi, 1 (Unitedl _ Fontes ou-
a au·enda no fàbricn sem causa jus- gõo d()s sindicatos operarias soviéticl!<;,
fi" d t· N'"

�

o "Trudu, "0 màis ferrea ·disciDlin�" I">risadas informa m qUe foi implantada I '.'CO a, como ocon ecc 0(1111. ao e

a lei marcial na capital da ilha de I so o Departamento do Trabalho que enl're os trabalhadores, pam obtércs�

" Formllsa, Toipe, após. grave levante ali é rigoroso nesse ponto. Os operaria' o aumento da poduç50 industria! e

v�rificado. A revolta foi provocada trobo!hom com amor em sua faina". 'ogrario. No União Sov'i�tié� :·�õ S!

pêlos queixos do povo contra o mono- A calámidade do Estado Novo, c I fala,
no campo dos ativido.de.· dvis!

polia comercia! da governo, A po- antes do Estado 00 governo do Revo- hoje, em "vitorias" e "triunfos'" ri�-

E S O O
.

[Rt""
pulas:ão daquela capital atacou II po-

luçõo 'de .30, foi não inculcar o govêr- r� o "cumprimento incondi�io:.al·_dl!!$.

X·
.

O'
-

r r'" scar el ao lida, hávéndo mortes, 011 que parece. n� Cf idéia do responsabilidade no tra-.
dIferentes quotas de p�oduço� ,:�Sl���.' -'.

E balhadar. O ópera rio só tinha direi-. Iodos no novo plano qUinquenal .

,

.
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� ." . '..
,

.

.' '... ,ntretadntol, .

a agencio
.
noticiosa chi-

tos,' na ansia de popularidade de uor Tal o I)anoramo do país; ónde·· Qi;emneso ec qrq que houve apenas "de-
candidato à rlitodura, o qllal só q4e- pre,umidamente monda 'é q ..... dasse

'Inte ro JUI·Z da C�marca agrOade· ;�;::::.:�:;!.:::"�::;�:::::r- ::. �:::.;::"�;",..,�:;;::,:'::":�;' ;::'::;:.Jh,��' ':�::-�:�pI:,,'::
na pe:;m(!! pcpetuo. Nestes quinze da ver mais dlsdplino' e esso "de' fer-

- �. - 'I '�:;d:!ls 5:"n:�' f����-c��;::id�a:oNoções anos, pouco ou .qul.lce 110& se ensi· ro", pom o exito no noV!l 'boto!!!!! de!
gover

Mil. 00 proJetaria do cartilha d,s de- produção. Age-se ali como se pre-

a e�ste·· Jl!!!ornal a publl·caça""'_o
no da "IIinll.

::�s, :;�b��ha��n;o�teele o;ssu;�rigo::�; ::m�oaí:�e °E5::;��:�sed(!a Iil;�:r;::re::
..

c'Jnsigo oroprio, .ua familia e S"!I pa- iniciativa do opérorio, qu..! SE a "Trud"

\ _ _ f.;� . C!!m"lrrcentp e enrhlrl,�n Me· fo'<p editado n(! Suíça ou na. Est��ós
le1'l' ""ql1e ..hl" �

d
.

t
","<;' fl�ln cnn�('r ..�ncfi'l tfn nrnl"'lrin preí-

r
Ur.irlo'!;: .

.
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.

u a' c· a' r . ·a.· lfalent'i� de 'Iulo t:�i<) " •• If1ulti"õ!'!., n ;;r. Get"lio Vo,- Vimos llqui, ha roue'}, homens �ií-
B ctrChf 1 ""' CbP<l"'"' ,la 1;"';loco<) .. '" Jimitn· "Iicos de responsabilid"de se.ntarem-se

çõ", até 00 tmbalho de cinco horo� "uma meSa poro prestigiar .u!!! fu!\
t:ionnrio rt:'''''''50. faltoso, cinico. �u,'�d "A' N -.... R!O,' 10. (Me,idiOn!!Il. - Confor-, �

---- _- _-
---

.� ara0 .'7 .

,

t hii 14 anos "iio faz ol!tm coi;:! �e1'l50D '3' me jil M!,iciamos, o sr. Hugo BOfg!ti. t,,!.li M'lrtin"lIi. protestaI! con ro
.

.

Me ta .

I' T
-

ntre '" "",tes om!!lJnh"r o peno d� Ardi"'), !�timj--

I' 'I deve ao espolio do Comendador José ""n <tu"r cone. IOÇOO e. -

_

.
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'V.7�1IF1l,.ho' . ma1l'llj"teet .. r.... m�ia. U....... vaz.. O.I Martinelli cercá de 27 milhões de cru- Qu(!r DO"<I Rinn Que seja s!!tisfelto ::r�::de�o::::$ O:ein:;I�;::";I!' �dl!�:�
E

W 1IW,!!;,lIl !l!. l:r _.
.,

RLi!:' �. ..
7f -el'ros re"'resentadas em cinco notlls o divido Iodo ou em seu pagamento

�
A , ..

'o. Achol! "m ministrn !lispo<f!! C! li!!-
. X. ,P O' � ii ',- � li: : me.,us alra·de�jme�tvs. a êsse cone.eituado ore,dO promis50rias por ele emitidas, Um seja entregue a Radio Cruzeiro de

nr-lo, Em QUarql!er !,oís do !?1!!!!!ÍI!,.;J i � � ; I" .

LI
.

la atll acoJbj matutino informa que ontem, às 17 SUl ou as ações da ferrovia paulista
esse malandro estoria "emitido �.,r

. '_

.

-

'1111 da Imprensa D. umenauen8e pe .: le _, �'. til
horas, venceu o prazo de pogome!!to d::! qual Borghi é um dos moiore;

inepto pOTO o serviço púb!ico. Àq!!1,

JESCl"e,Ve� I.' \ da q'.ue d.i8."ensou
-

á minba. c.arta .d.. e 14 .do c.or.. da' primei�o, cuia' "alar rã de cinco acionistas. Vencido o promissoria r
'Im l'ereevei" de! ditadura e. da Tes'C!!!-

! r
m,'lho-es d'e cru:reiros, sem que fosse não tendo sido efetuado ti pagamento1 etilo tuatd"'de ro, desse� Que chullam II 50!!!!!!!! d"-

V �.J' 11:7 'I'}j E S"' l' '!J' ...'� tentee ouvem acen uar, &es..a o.pDr -,
.

efetuódo o. pagamenta devido, Ner- do valor que represento, de acôrdo
naç50, in,ulto o ministro Que se �i$-.!(.',f W' ��,.:'ª' .'"-' '.

W 4 Dobre e I '!al atitude dêsse. 4ornal, publicaD- vaso � visiverment.. abalado, di% o com o lei, três dios de prruo são do-
OÔS a obrigà-In o reconhew I] .nrln-

ln ) I•. ,
jornal, esteve ontem no foro, a pro- tlo�, poro ue manifestem-se os ends-

cipio da hierarquia, e por isso r�c:e�eHTriump. II! dO. em destanue a aludida carta, o· que COD- cura de conciliação, o sr, Hugo Bor- santes da divido, neste coso o .!lanco
almoços de ,Politicos desocupados. E'

li
.......

....
d d roeuran Continental e a C.ompanhia de Anili-II tra6ts, ê' pe�al"OSO . dize-10, .

CO� o ·.IClto, que 80 ::i,e:co�tr:; :::a:ol:��eo :u: ameni� nas. :n:;::l:Sã;asg:��;;$a equdeosp;:::�::��1,1!ll i�n,7SIO ,coDsid.erar de'. fraqueza, .. dOI. tornais sasse a. formo de pagamento da SilO' Findo o prazo, não tendo "ido ainda
lidades.

, i.

MOrlel�" d J I III divida lodo. Queria desdobrar o ti. efetuado o pagomento, a letra sero
F I d 'd d� ;l' oe!lt HO ESTADO<;", de Flol'iaDópoJ�1 e ".A. -

'

'.' �. e o ave,
.h-Io em pa!amentas mensais (I! 600 protestada e requerida a fatencia do Geo:g:n �:��in:::�: eon��o�Ot!O��iv�:;_�.�- -_._"

fli íH18. quàjs� na m�,ma dat�t·talllbem remetI a cart� em a·
mil cru%eiros poro facilitar o cumpri- responsavel. Os autos do· processo, somente à Deus que inc1int. ris iilr"-

Catarl'na Y Dtrêr:O, furl�Ddo·.e, I:odav.la. aquéle. di6rt.,. de pDl"l�j·la. menta da obrigaç�a, Essa solução informo ainda o matutino, qtualmen- ções dos cidadãos a cultivarem d' es--

I»
3'

i f� i
.

B t:" ue mente encontrom-se cam o juiz .
. .

L f 1 Tim idol'um oumeral est' D di tlll. '

traria vantagens apenas a or9nl, II pirita do subordinacõo e obediencia ao

111 III Com ai laudaçõel� co��a(. d. �::�;c�o !I:;�I�� "�:��:;:�';ur:�otsn�� �>:::amQ:�:�:�:el��ncio::ronoco:ac�:s:o� 90�:�:"�m governo que se prua·tJe-I
llll Oscar Leltoo orfãos embora os testamenteiros do virtude de ter o Jui", Espinola Filhe> verà impo� a sua, autoridode atiS fun-Im ,!..... Fazenda'" Municipal e o curadr de te· sido julgado suspeito po_er seu pai dona rios que (I caluniam, que a' ·.illsuT-8 L U M E NAU �;I \

.

Juiz. de Direito '". siduos <:ollcordassem que fosse feito o ministro Eduardo Esp.a, advogo- tom, senão punindo-os de acôrdo comlm� ... """====r:""0���===::::-----: �
jl!

_

BlumCDílU, 17 de F�ve�etr. d� 1947 l Q aiu5f�· �ntrt::tal1to, Dono 'tUna Ca- do de Ri!!? Mortinelli. a estatuto do fl!!1r.i9l!o:!ismo?
�_.._

_',
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Fl'�10S 10I'11.01S S a.
,_
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fraqueza o gesto

porqu�!1to (I classe ferraviorio vem eu

frentimdo um rroblcl1H!
.

deveras an'

.·guÚioso. que' reQu�r uma sohll;íio cfite-
.

condizente com (l situação' eco.·

AS tlEClARAC_9F.S DE UM, MA

DE la. ClA5SE

!lO nosso inflv�rjto,
n1!lQl!in1stg Ôe prime'i-

cms.

4 ddo cmns

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



EXPEDIENTE

"Á
Propriedade d S. A. "A NAÇÃO"

Diretor-Presidente: Edmundo Monteiro

Diret\)r-Gerente: Rinalda Feltrin

Dir?tor de Redação: Hernani Pôrta

ENCARREGADO DE ASSINATURAS
E ANUNCIOS:
OTTO WILlE

ASSINATURAS:
Anual .....
Seme'sfre " ..

jrimestrc .:.. . ..

I. Avulso :. ..

Cr$
c.s
c.s
c.s

"edação e Oficinas: Rua S. Paulo, 269
felefone: (provisoriamente), Hotel

Würges, 1365
Caixa Postal, 38

REPRESENTANTES:

No Rio; - Serviços de Imprensa" Ltde',
Praça: Getulio Vorgns, Ed�;ieio Odeon

Sala 802

,�',,��,
Em S. 'Paulo: Serviços de Imprensa

Ltda.
Rua 7 de Abril, 241

--o-

I
. !
Uteisl,Inform-;Jções

HORARIO DE ONIBUS

Auto Viação Catarinense

BJumenau a Curitiba - 3 ,horas,
Blue-ltlllau o Joinville - 13 horas

lllumenou - Florial1opolis - 13 horas I
illuçmnou a Itajai - 13,30 horas

Il!lumenou o Jaraauá - 13 horas

.

Empre%a Auto Viação Brusqllenso IBlumenau a Brusaue - 9,30 e 13 horas

TELEFONES MUITO CHAMADOS:

Assodaçiio Comercial e Industrial, 1430
Automoveis:
1300 -- 1200 -- 1111 -- 1100 __ 1333
C""'os de Mola5:

!051 -- 1400 - 1170 -- 1245
Coletaria Estadual -- 1216
Coletoria Federal - 1382

Componllia Telefonica - 1321
Delegada Rcgional de PoliciQ:

Gabinete do Delegado - 1016-A
E'lcepdiente - 1016

����;����.�
Delegacia Imposto de ReITda _ 1104
Emprcza Força e Lu% - 1327-A

Estrada. de F,;rro S. Catarina __ 1011
Hospital Municipal - 1208

Hospital Santa Catarina __ 1133
Hospital S.onta Izab�1 __ 1196

I. A. :-. C. -- 1271
l. A, P. r. - 1256

Mercado Municipal -- 1120.
Ministerio do Trabalho -- 114:l
Prefeitura Municipal -- 1163
Posto do Malario -- 1466

Telegrafo National -- 1363

. INCENDIOS;

Oswaldo Gomes
Nóbrega

Cartorio de

REGISTROS DE IMOVi:IS

f:: HIPOTECAS

LO. Oficio

, EDIFICIO DO FORUM -- -Blume!lau

·f.;�
�-,--

Rua 15 de Nov. 595
1- av.dar

TRA'N S fORMADOR,.tS
OV03 -Q13.l:Ju�r'loltàgêm

NACIONAIS E ESTRANGEIROS'

MOTOR ES ELETRICOS
Monofasicos e tdfasICos

I-

MAX KONRADT:
Caixa Postal, 123 -- Telefone, 1139 . " ....

Rua Maranhão, 21\
I

90,001-
50,00
30,00
00,50 I

----- -_.,-

Dr. Jorge 'J:asper
Cirorgiã (J-Dent!sta

o d Ó'fi t,O' p"e d i a t ri'a

Dgntaduras Anatômíca,s
.

RUl 15 de Novembro, 760

j

Senhoras�

elegantes!
lembrese que 05 modilot mllb

atraentes para verão, sóment.

são artisticamente confecciona-

dos pelo

ATELIER li'g

da

Casa· ·das:Moda·s
Blumenau Ltda.
RUA 15 DE NOVEMBRO, 376

.-.-, BLI,IMENAU - li: i,'

I .

lFabrica
l
r

'de Artefatos

deira Vabldiek

de

ASSEMBLEIA GE, RAL ORDIN�RI�'
.(.;:.

PARA FERIDAS"
E C Z E M ,Ac Sl
INFLAMAÇOE�,
COCEIRAS,

,
. ��.

t ·R···-r·rt....1f7\...;· ':;.
ESPINHAS, ETC.,

.... ,::;, ..�-

"'A N
_!J'

, caça0

TAQUIGRAfIA GRATI,S..... .

Da. ELVIRA JAHN
A efemeride de' onem assinalou' a

passagem do aniversario natalicio da

.exme. senhora' DOIía M�ria Jnhn, es

posa do estimado '<:avalheira .sr , Eu·

I genia John, alfaiate estabelecido nes

ta cidade.

--- _. ._...:. -- -- --

.'. I 'ERWI� I'OSSANAI ""'

naSociedade I Tràn�correu na dota de ontem o 0-
QUE; PROPRIO PARA PUCHAR MADEIRA.

� niverserio natalicia do conceitucdc ci
'dadào sr . Erwin Possenci :

pessoa'mui-[ COM
to relacionada e bemquista 'na nossa

FREIO

MACACO

CARRO

.' POR CORRESPONDENCIA

Poro difusíio do único métó.do, brasileiro, a AssobAC;ÃO TÁe
QUIGRÁ'FiêA PAULISTA ensinei; giatuitamente.· Informaçhi:

. . Prql. PAULO GONÇALV-ES,,J. 7 .. Slit.mbro, 107, 1: ando
ItIO Dr' 'JANEIRO

12.000 KM_ APENAS.

OS 1NTERESSADOS QUEIRAM DliHGIR-5E A' RUA
AN IVERSARIOS',

'".. T'"'i ':--'-"'TT! e Hustrodo 'colêgQ jornalista HeiMani
_._. .

"ii : Pérto;' diretor de redação
.

'deste
Da:' EDil{ SAMPAIO FÊLTR1N

r� ,

- !....

Ma ..

"

.. : -,.
'.,0, "",

'. ,

tucl cctcrinense; Stc, DINAH AZEVEDO

EDITAL DE .CONVOCAÇÃq ,

'.
'" ,

. Pelo wesenta ficam convidados os senhores Acionista� desta sO'ci�dci�'
1" �,�

oe, (1 eomporeeerem à assembléia górof e�trQqr.dinàriQ, Q r�nfi%Qr�se no dia

'/1i'!' 17 de março próximo vindouro, às dez horas, na: séde social, afim, de delibe-

Gorda 1148

I
rarem sobro a seguinte ....

ORDEM DO DIA

Hering _ 1199 1) Discussão e aprovação do Balanço e mais .-4Dcumento�, referentes
......�� 00 exercício de 1946. ...�� '-. '.;", '�.. I,'

2) Preenchimento de vaga. na Diretoria.
.

"
.'

3; Eleição do Conselho Fiscal."
-" ..."�::iF'i�""'.. , •. �.

4) Assuntos de interesse social. Blumenaú, 14 ·d�.f��ereira·· de
1947.

_ ." •
..,.: '!_.YI}'j1i .....: 1

L�:,�;U=:::,�::���::::::, �,;,!{jl
�t "sodedadc-, Os documentos (I que se refere o artigo 99, do deCreto
r lei II. 2.627, de 26 de setembro de 1946.

sociedade:
BLUMENAU.

diaio e uma, das inteligencios ful

gurantes da nova geração lntele-

Entre as mais carinhosas
sivcs m'onif�stações dê'.··símpatia e.

apreço, viu passai' ontem sua do
ta natalicia a exma. senhora Do-

na Ed!!r �ampaia Feltrin,' digna. con

sorte do nosso pre%odo· confrade'
jornalista Rinaldi,l Felttin; Direfor
Gerente dos io�nQis liA NAÇÃO",
desta cidade e "Jornal 'de Joinvif-
le", que se' edita' em "Jainville, �r-"
gãos

.

das Di�rios Associados.
Pelos seus predicados' de 'corá.�

ção e peles seus dot�� de- inteli ..
oencia á' f •.

:

,

' a IS IRta aniversariante
tem grongeodo no 'sociedo.Je • _ :,
.,

C1 lo,n-
v, lense vasto circuo 'de" cllni d

•

�

,
%Q es,.

motivo porque na data de' ontem
foi muito homenageada. liA NA-
c-O"A ,emboro t"rdiamente cum-'
primento a distinta dama, com vo�
tos de �inceras felicitações.

D�fluiu ontem'a data nctellcle do I

distinta e gentil senhorita Dinah A%e
vedar diléta filha cio sr , Mapoel Àze
veda, residente nesta cidade.

Dotada de excelsos virtudes de

coração bcnlsslme, a distinta da
ma sempre se 'impo% à considera
ção e' simpatia no seio da socieda
de blumenouense, onde desf,uta
de vasto circulo de amizades.
Associando-nos às homeagel)s

que a estimada. senhora receberà
no auspiciosa data de hoje, fiA

çÃO" expressa os mais respeito-

PROCURA·SE .

Procuro-se uma arJumodeira poro

uma' boa familia em Curitiba. Tre-
I

p'
,

Itar com Dr. Pape. -- Ruo rour.Da. ANGELINA CASCAES

Qf� O melhor

PROCURA-SE
No dia 24 cio mez p .. passado 'fes-

NEGOCiO DE OCASIÃO

teiou seu cniversario natalicio a ex-
Um oficial de ferreiro: Infórmll-

ma . rrc . da. Angelina Casculs, es-
AIções na ferraria José Olinger - �-:Ilosa do distinto cavalheiro sr. João -

Rua São

-

sos cumprimentos,
felicidades.

Serviçocom votos de medo Rio Branco n , 25.Coscocs, conceitucdo comerciante na

Capital do Estr-do e figuro de eviden-
-YENDEM-SEte! dcstcque nos meios sociais daque-

'

la cidade ..

Da. LUIZA SCHNEIDER
J
I A data de hoje registra o trens- I Menino L1Z HENRIQUE

- - - ..

'I curso do., cnlverserlo natalício da ex-I
'

- ._-._-

ma. sro . da: Luizc Sch.neider, �spo- . 'Fe,tej"u seu' feliz aniversario· no dia
sa do. sr

.•
Rrnaldo Schnelder, reslden-! 26 do mês ultimo, o garante menino morga. Informações à Rua' São Paula,' Yende-sa > uma bicicleta

te nesta tIdade . . Luiz Henrique, fifhinho do nosso con-
_.

-------I nr , 275.
, _ _

. fr"de jornalista Moacvr . Iquctemv d"
MARIO' e RAUl"' MAUl

.

Silveira, aerente do "Dia rio da' Tarde" 1__-----,
do Capital do Estado. i' tedo de ·canservo.ção. \nfarmações.c,.· ..

• Comen:oram hoie. suas dotasf<natal�- __�-=�'..
, j [ou sua �ata natalíCia a. sr. Tomé .....

.

,j
I CIOS as Jovens Mano e Raul Mau!, n. . TOME' COELHO • Coelho, music» da' Força Publica do cem o' sr , Marcos, no Café Express0.tllhos .do sr. Harl')' Moul, re��!:�� I

, I Estado e secretario do 5, B. C. S.- i .. ,(�
ta CIdade.

. __ _:.. __ .. _. o' ��_, Na dota de 26 de 'fevereiro feste- daquela' corporoçiio militar.
. . _

Telefone 1279.

Trinta margas "de terra nei rue Ama·'

zonas .. ao preço de Cr$' 3 ;000,00 .

o

"Wanderer", emDa. EDITE' PÔRTO _- '_-'--;-.

Na data em .. curso - COillêiflllrit.• :

passagem de seu '. feliZ' 'aniversario
natalicio a exma. sra. Da. Edité
Pôrto, esposa d.o· nossa·· distinto .

--------,-------------�--------�--------------

Já expe.-illle·lllou
lo

•

'_

'dl12
·0,',<

-

,'o

..

J�EQUENOS DETALHES lt'vam à perfeição. O novo molejo doFord é :um exemplo. Suas mola,;; de novo deseiihó, mais loIf
gas, _de ação lenta e mflltipla'> fôlhas, as�eguram -cnmpleta �h;;'-'
8orçao (le .c�oCJues ... �ua' equilibrada ,distribuição de p.êso 'e
nova estabIlIzação nos dois i,;enlidos prórJorcionani máior se
gumnça: lllaior. estabmdad� nas eurvas e contrôle maÍS fácildo cárro:_., �-:us amorte;edorc,", hidráulicos, ajustáveis .�. dedupla açao a.lados a� baiXO ceutro de gravidade, são inovaçõesque fazctn o Ford deslIzar sua-venlCl1te, luesruo nas'ulás est,ràdas.

Na primeira oportunidade, 'tome a 'dir'eção, de 1.lm ·For-d'.1 Gj,() '" ",.ia ao vallt' g. n CA
.

<

•.Io.J.�; "�."" d e.8
__

C,O sUfJcr-COll.orto, que·lbe.:reserva'·u-' . .-.�Ford de seu futuro. '.' .

Nova: molci�" m,?is IOt:'9as e com maíor númerirde folhas (1). Novos' eSbbilizJdores laterais (2).Novos. amortecedores hidráulicos de dupla ação (3).

�relb>,.hldr�uhcos· 6:f.fro grand:s, caprnes de' pomr
'n5tanla�eomente um carro (O n o d6bro do pªso,

�ODOLPHO KANDER
BLUMENAU Caixa....

:-,

.",'

. _

.
'or,�.. • �

,

...... _ _
.

FAZENDAS E ARMARINHOS POR ATACADO
·A MAIOR ORGANIZAÇÃO ESPECIELIZADA NO ESTADO.

FABRICA. DE CAMISA.
A MAIS PERFEITA CONFECÇÃO 'NO RAMo

FABB'ICA DE TECIDOS CARLOS JIlENAUX S .. 4 ..

IISTIUIUIDOR MESTE 1STADO tDé)lOlitO)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.

bOMINGO,: � DE MARÇO DE 1941

�m'�·�L���.. s�.����_�.�Z&���ne���·�_.��"'"..��� Ra MM __ -------- ----_.� �� ����������E2�.. �.� 2LZZ��.���������L�__�_.�.���'�·��� �������===w�-.Z4==�

Deh·ontar�se·ão, hofe, no gramado do Guarany, o quadro da União Gráfica de Joinville e

e Caravana 'do Ar", desca, .. :cjdade", ..e.ó ..dlsp.1.�ca .·"q,lD� t,aça·,·o_er,eejda.p,lo sr. Rinaldo FeltriD�
reto·t'lgerenete dos _"Diarios ·AssoclaClos�· �o ·Estado•..

'

05;DleJs grá_ices se Olovi'lDentalD com

interf.ssf:! elDpólgéldos por' essa sensacional' partida: fll,ter·lDunlc�pal. ·A taça se denoDllr;:ará
'LLia1rlnS Associados".

,
.

,/lo N, A ç'Ã o

�.-_ .

MElHOR, tOGO MAIS,

A;;'TARDE,]'
RES NO PRELlb. DE. HOJE. ">'.'. ·TRIN; -NOSSO DiRETOR·GERENTE, E

NO GRAMADO' DO t'GUARANt, SOBRE : A TURMk' DE JOtNVILlE, coM ;TAMilEM DO �'JORNAl ,DE JOINVll

OS SEUS COLEGAS DE JOINVILLE.· CERTEZA; N'ÃO· SE DEIXARÁ' ABJX LE", A' QUAL' SE; 'DENOMINARA'

DEFENDERA' O ,,ARCO DA EQUIPE TER, SIMPLESMENTE, POR CAUSÁ "DIAR.IOS ASSO(;IADOS'·.
LOCAL, O NOSSO L1NOTIPIST.A SE- DO ENTUSIASMO CA' DE CASA:, ESP�REMOS, CONFIANTES. PARA

. BASTIÃO GONlÇALVES, (VACA) I E, ATE' PELO CONTRARIO, .ARA' NOS. CEI!.TIFtCARMOS DO VALOR 'VA SECA. ,

QUE ANTECIPADAMENTE, NOS GA- TUDO PÁRA LEVÁR A TAÇA O�E. DOS NOSSOS RAPAZES, QúE; SEM

RANTIU A VITORIA DAS SUAS CO� RECIDA PELO SR. RINAL()O� FEL: DUVIDA; TUDO FARÃO PELA VITO-l

]C!tWIL!.ENSE' SE FARA' REALIZAR; I SIMO ENCONTRO PEPOIlILISTICO,
.

RIA DAS NOSSAS CORES NO GRA.· DEPOIS DO JOGO, NO SALÃO \ViiR-1
"

,

'

,
GES, UMA ANIMADA DOMINGUEIRA i A EMBAIXADA JOINVII..LENSE DE�

�ADO DO,. GUARANI, NA !TOUPA- I E U�A SUCULENTA CHURRASCAOA,!
,

: QUE SERA' ABRILHANTADA POR: VERA'· CHEGAR HOJE, PELA. MA •

i I ANIMADO JAZZ LOCAL. IDAREMOS, NA PRO'XIM_A. EDI. i
tH1Ã EM NOSSA CIDADE, HOSPEo

HOMENAGEANDO A' TURMA (AO, DETALHES DESSE ANIMADIS. DANDO·SE NO HOTEl. WÜRGES.

--- - -

---------���- -

',c
,"_

'f'�.. .,.' v _.';. 'i- ;"��3' .:i':_.q:;f� .

"", .',
.,

--i.
'

,

Chegou a 'hora do Palmei-lO Grêmio Esportivo pfinloicg desiste �aI:Sementes
meiras mostrar o seu valqr. �$D,títlQ;.ç�m�'e8natU! dt:IR41.l,ue' refiaI: .

�.
Chegou, .finQlmc�te, a .hora em queid.es'�niciativas/. destQ

..
Yéz'.ta��e�'��Q, lu·v'ad,C. �·SÓ�le�aA.a"d,a�, a�I;gJllada R�1 ": B.ran� I'Q turma do Palmeira, vaI mesmo con-, f.co�oo, tonto. que )0. PrlnClpla�am_ a.. tiU Ir U1í <� .p"�.U., :;.�. U. ": u

firmar o titulo de clube do força. de surqsr, exponto,ne'lmente,. os primeiros .:.

I t; d"
. 'II _,. _4 � "

vontade e assim mostrnr o �eu ,:a!o�. J au�ilios, sendo. de esperar q�e � Pa[� CO a ,a'" e'.PJSa·D .,.. 1 :,lJ R A G.E, N S, R I O

E' que o eõquodrão "farroupilha , tn-;.j melros ven�o o contar, altas mere ". ,.�.,,; .

ccrnpaâo do L. l!. D., considerado cilnniente, cóm o apoio' de tolos os
" '",

.
- . '. . CAIXA POSTAL 3686 - TEL. 6·'405

sempre adversorio difici de ser.··ab.a. bons desr'ortistos blumeneuenses, que
,'.

G'

� •. a ',' '." ·.i,·. ·!!iiIiI!!Iii�·UAsLlo;reE""R"""O BADARO,"'651 _ lo. ANDAR - S. PAULO

.�-,�

R'l!uiliu'�sé, 'a'nte�oritem;· à' noite, em Que teria, levado.o' simpàt;co· r.êmlo..
, E', pols; de. opl;2ensãa., Q- fl,lhu'o pa

tia". devido a. g,�!ln{ie fibra de' seus oulta COl::O' noo dêsejtim, sinã'o cada , '.' I'
. ..

f
.

d A�sembleia-' Geral- .Ordinàriaj o· Gremio. Q tão, extremada decisão? UD e do esporte bretão neste muni••.

ornadores, que nõo esmorecem nuncn e vez mais elevcr bem li to o nosso a -
... � •

. 'E!'pórtivo"Oli'mpico;: decidindo; para �ur Sabemos mais . que,' na Assembléia, ópio, que, ainda no disputq do ultimo' ;--
�in sempre até o ultimo minuto em mirado �ome esportivo. ,

POtt"'nto. � ovmomento do', nosso ci- pre%�' 'getal� desstir- de -disputer c-cem- resolveram. desistir da, mon.utenção,,: le '

,.
r;

• ,--.;, W
busco da vitoria, vai

..
agora ni,ostror �. d I f ból' 'i

.'
'

•
.

•

peanota da LBO em �9'7 profissionais no quo ro. e ute ç' 0-
..,mou -.

pelo .ardor ..
e .combatividale, con. -" egD:C10tombem a .fibra de seu; diretores, as- di:dão, amante do esporte cu não,

.

.
.

.

."

Votaram ·peJa desistência 51 asso- zendo questãe, doravcin.te, de ccmpecne+o estadual de, fu�ebol, ,pti •. :
.

.

d d f d
. mas nue pre.a· e·to nossa, cidade, e '

,
•

,
,

'''c;o os e torce ores;
... az.c.n, 0. surgir � .

,-

'1 d bl 't" d d' f" ','
.

"d"
'

... "

�

. - --. ciados, e -5 votorar_n pelo disputa do rnoc« a e umcnauense para ti' pra (. seguin o ser um. os .na istas .o.cer·

(', pa,to abandonado .:do Alameda: Ou· mostrar o seu merito' ê o' :'Seu' vaiar, __.,
'. sabendo. de�cie ·J'à.·' Que· o' P�.imeiras ne-

ca·mpeonoto. co do sã atletismo. tomen., "
,'\ ..... iJ-J�il_l' Ve"de·se 3.000 ms.2 de terra, I casa de 12 � 12, sobrado, com 12

'l',�e Ça/Cias�. u,m belíssimo estadio,
'1

copoz de competir com �s qUe possuem cessito Óo seu auxilio pdra,' a melh.or •
.... _-'-" grande� camadas, possuindo completa instalação poro loja, com 3 grandes

�(,Us valorosos co-irmãos Olímpica e' "Trre'cntacão de Bluménou. vitrines; -'

um predÍo especialmente cons truido poro cinema, de 20 l( 12, com

apresentação de Blumen:úi.
- .__, ,-' � '- . " • � . . . . copccidade p",ra 300 pes,oas, possuin d,} ótimo op!!felho sonoro e poltronas

(omJJanhia ,H�,',.,-
PEÇA ;EST� Lf\IIU !.�

i
.

- . OOENCA-S.,DO::'G400..;

IDd::�:u: :A�;:;r��, .•'::

Pela. presente são convidados os seilhores .. acioJÍlÍst,as .

'c. dtsta:.". slÍci;Í!dÍlde;·�, i)ic" .
. .

.'.

para'· a A$sembléia" geral oroinafia,' o realitGt·,se. �na" séd�' do" sodedcíde;., 'a'� ;.�';.,;:e ","''''''1'
rua São Paulo 225, nesta cidáde de Blumeno1Í, às ,16, horas' do-diil·22-. ''_','''''__

'

"-.
março' o. c.' afim 'de defiberprem sobre a· seguinte;; . n' � .. n'

' ...

ASSISTIREMOS DENTRO· DE POU- I Ola, DESTA CIDADE.

CAS HORAS AO INTER.MUNIClPAL' O ENTUSIASMO EM TORNO OES·

.ENTRE AS EQUIPES DA UNiÃO GRA-l SE ENCONTRO FUTÉBOI..ISTICO E'

FICA DE JOit--1VILLE E O CARAVA- I GRANDE. MOVIMENTAM-SE" OS

NA DO AR, FORMADO POR ELE- FUTEBOLlSTAS DA ARTE GRAFICA,

MENTOS DA llv',PRENSA E 00 RA-I DESTA C1DAOE� PARA LEVAREM A

Aimoré.
F"ltam financeiros 00 P·al·recursos

lllciros., I'nas à !:ua gente, a 'sua ufQr_
t

roupilho" assirmirom 1:10 compromissQ
!,pria C com certeza o·firmam que den- VENDEM·SE

frl) em 'breve o e,tadió serà inougu-
ro,lo. E por 'isso é Que neste momen- até 88' açõões da .Força e Lu%' de' Bru·

to, nenhum pr:meiren"c, oSslJciadó· OU menou, nominativas, da' valor
�

de mil

hrcedor. cstà de brocas cruzados .. To- cruzeiros cada uma' sém cO'nror as �di�

dos, unidos enf torn� de. um sé bje- videndos jà velÍtidos do exercicio de

ct,vc - o c,tarlio _ estão trabalhan_11946. Ofertas ào sr. Udo Garcia,

lo por todos os meios,· com tolas aS
caixa postal, nr. 1 � ITAJAI'. .

�"as forcas paro conseauirem mais es-

Sa vitoria que sefã. tombem mais 'uma

oronde vitorio poro Bluménau, que as

�im verà mais [,-na grandioso reolizo

cão concluída e mds' um gmmle poso

S(I tcrà dado na suo gloriosa vida es-

.

Ordem do·cdla
• ':'IOE �.alJln;,.!l - :':.Q·O'ilfUfas _ c; 'w c; 00'

"

.

fi
�'"

':"!inh.:to i��bnl.'il\ po&i�1
•.

USlNAS' CHIMICAS' BRA
SILEIRAS S. A.

Poslal, 74, JABOTICA
.BAL - São' Paulo

VENDE�SE .

po,.'fivq.

E fwlo levo o crer que essa ai_fieil
"tono' serà gorsomanete vencida, pois,
ll· industrio, e o comercio de' Blume
nnu que nu�ca ficaram ciJhei9s às gron

.

�-

. t·-

�. < � •• '::"

. 1) :Aprovaçêío da balanço, e

2) Eleiçã�. do Conselho Fiscal

3" Assuntos de. interesse geral

Blumenau, �e .fevereiro de 1947 '"

GEORG TRAEGER
Diretor �

• :-.l!J.rv.>il �

; iUlmeF laffront
HEINR'ICH H. HEMMER

.

Diretor .i

COkltETOIt

It_ I.a" .�·I'

Comerniü B Industria Dittrinh· S. l
�

DEPO'SI:rOSiPOPUI.:-ARÉS (Limitiqe Ç�$ JO:OOÓ,OOl
DEPO'siTOS LIMITÁDOS' (limite de Cr$-' 50.00�,00)
OEPO'SITOS LIMITADOS (Limite de Cr$ '100,000,00)
DEPÔ'SITO SEM LIMITE,

3% 0.0.

,2% 11.0.

ES�ECJALISTATÁXAS' PÁRA ÀS 'CON TAS DE DEPO'SITOS:

AV'ISO AOS SUBSCRITORES CEPo'siTOS Clinico ,�:m géfO( � Tratameilto pe

las Oond�1S Ultra-Curtos
,.: .,;,

Pelo pres'lnte são convidados todos os subscritores de oçi5es da' Socie-'
.

düds Anônima acima 'referida, ;ora a 10. As�e_rnbléia Gé�ol qUe' férà por

fim a ilomeoção_ dos 3 peritos que .de verão proceder a avaliação dós bens

e direitos' com que porte dos s'ubscritotes pretendem rearizar e integralizar

o capital subscrito 110 formação da SOciedade, cuja assembléia deverà reali�

ZOY-Ce fW dia 24 do correnle velas 9 horas" na séde dG Firm'O. Oittrich 'Ir-

mao;, n!! vila Trombud(/ CentraL " t .:

Tlombudo Cetltral,. 6 de Fevereiro Le 1947.-
.

ERICH D1TTRICH - Incorporcidor�·

"
.

,41/2�.L.i.!, •.
, ..

' -. 4%, �.II,., Consultorl';: - Travessa 4 de Fave-
-, :.�:

DEPO'SITOS A PilAm' fl)(O
Por G mêses'
Por .12 niêses·

,,�.
.i.':L_'_'
t

.� '1i<' .- �;:�r
•
... r

_.�·�';��?r�t�' .

.-

-,

" 4.%� a.ii·.
.�!i.%'o.a. ,. .

',:,,:�:..;,;�:
....,'_ • l,.. '- ,.:..:....... :.

Retirada�' _
mediante· prévia. aviso: .

De ,30 dias·

De 60 dia�

De .90 dias

�...
-

,: : 31/.2% 0.0.

,
;

. 4% 0,.0.
.

1

:1-'
Pelo presente

'. são convidados todos os subscritores' de ações dá 50-

1de!.!"de Ailônima, acima referida, para a segunda Assembléia: Geral, qUe tétà '.

ptW fim I) exame, discu5são e: OPf?Va ç6o, do laudo .- de ,: avaliação ;,éom�;que .··.1·.todos os subscritores pretendem" reali zar _.
e integralizar a

-

capital' subsàlhi

no formação do Sociedade, ·cuia·assem bléia deverà realizar:se no dia'·27'_de
_ \

"feiro COfl'ent<J, pelos SI horas, mi'· séde .• da fjr'mo' Dittrich

1
.

. '.

PRO_C.:UR�.-SE
- MARCINEIROS ..

-. BC M, ORDENADO ....:... CASA(õE:·MOVEIS ..

\ iii!
.

d" Trombudo � Central. _'
_

Trombudo Central; 6 de Feverei"ro de' 947. ,.. '<"7':
.". "-'." ," ..

EIHÇrI·P!TTRIÇH -- - InçQrporodor
..

'

;

...
R()S�MA �K ,HDA.

._�.
�� :i __j'::_. f"i

>'.

···.M·ar,c·i"neiros
-- ,"'.: •

",'
..

•. ,_...:.,,;, �
, ,., . ii'

.

.; "

Il'0ga.se
bem. � Oficina O. K, - Proprietario: - O. Kielwagen. 5 ..• Que, atualmenfe, IICr nH!<!is tI�

. .'

,__

80 milltõEs de milflQs de fio�'
---- ----.. ---. -- -- telefônico., nos Estodos Unlt!'o;;'

� C ide.
que' a número total de a;��

oopera�,,� �.

e
. Consumo dos Empre� telhas lJsados ali posso de 20

gado. da Empresa Industrial Gar�i� SIAJ - milhões, .

.

t.".

RelpODsabUidade LlmitadiJ �.�il!"'�?E",""'.", '.""" ró

.'
)

de Hortaliças·

Uma inàquinll de escrever c/carro
50.cmts.

Tr�tor com M. MENKE ..... rúa S;·.·
Pauro, 264,

•

Itoupava Seca.., ./Anuncrem nesta folha

,.• At:ham"se - '0'-- --disposição dos sn�s. acionistas, no escritor;o

�..
soci�dade,' as docu!l)entos a. qtte se refere o ort. 99 do decreto-Iéi

2627 de'-26 de· setembro. de 1940.

. Assembléia Geral Extraordinaria ORDEM DO DIA

Pelo presente- são convidados os' se� f. 1) Modificação das Estatutos.' "'""':"'-' --::-"'- �-

,Ilhares acionistas desta. so�ie�ade. para, I 2) Eleiçijo de djrj!t�;· indu�tríaJ .'
;.' i'" �e or_dem .do �nr. Presidente e de

i
1.) Discussão e Aprovação do Bo-

a Ass�mble"'a' G.eral ...Extraordmana,. 0j'
Jilumenou,?? de, fevereJ.·ro, 1Ie 1947,

D H'
� � r G

acorJo com, a dellber.ação do Conselho' .Iança.

reoJisar.se no dlG 22 de março o. c.
.

Diretor
: r.

.
eru·e·r·.· eorg d�, Administra.ção em reunião no dia I 2. j Eleição do Conselho Administra·

àõ ·14 horas, na séde da soc�edade a'j
GEORG TRA�GER I, de Fevereiro de 1947, convido os tive para Os anos sociais de 1947 -

ruo São Paulo 225, nesta CIdade de
,

'.'. --:- ADVO<;iÁP'O. _ Qssociad�., destá Cooperativa para a 11948 - 1949.

Blumen�u, afim de" deliberarem. ,sobr!!'I'
"

.. " H ..

'

K�MMER;:, J
Assem�lela Geral Ordínaria em 20.' 3.) Eleição do Conselho Fiscal pa·

Il seguinte ','
.

.
Diretor

,. :Escritório· I
convocat;õo, não tenda se realb:ada a! ra o ano. social de 1947. I

Reproduzido par ter saida ,om�� incorrecões nos edicões. 'de' 14. e ,27 do
" .. ,. .

mesr,'tI em la, convocação por falto' 4.) Outros assuntos tle interesse da .

corrente. ,1r·íl.0 , ,.' -� - .c .. ,_..'
!tua: i5'c de Novembro 1043 de numero ljlgal de associados, a reo- Cooperativo. I

Compa!lbj� H'.·dr'o·" IC'I�t.-"J".
...�IUI1_'g!)all � -:". St�. Catarina, I !izar-se

no próximo dia 27 do corren- Blumenou, 17 de Fevereiro de 194i.

_ CoI .:; a ....
te mês, às 19,30 horas na sala do Pa- Cooperativo de Consumo dos Emprega-

A N
.

--I
vilhão Recreativo da Empresa lndus- dc� do E�preso Indu,triol Garcia S. A. !

·uas ,.Oras
� 1- '-.�_...

"

'

.
I

.. "'"f!It, .•
'

,

. i.
trial Garcia S. A., sito a Rua Ama·

I Resp. Ltda.

ITUPORANGA - Bom Retiro - de em ltuopran9a, .,?s . �ôcu.mentos . G� _

.
':

...-'.-'-.,0--"--;'-'--;--_..",....,.,.,.....--...,...-. zonas' 5: n., para dar cumprimento ao W. A. NERlICH Secretario

SANTA' CATARINA que se refere (I att. 99; do Decreto.
' i V

-

--�----"'- ....

r:"'IÍ!""I'...,..,rir.,.....�I"P"".. "1
'" �" .... , . .v.-_.......... ......,;:c; ....""._�

,.

• ; i. 't
.

': :lá: l ... :�._

Completo sert imento , Acabemos de

receber do Frunçn e dos Estados Uni-

dos: , �
.l

SementE's de cebolas periforme

dO,'Rio Grande e cmcreln dos Connrlns ,

Fornecemos tnrnhem peln Reembol.,

'o Postal - Pepnm listas grotis. 1 ...

C L A R O" L TOA.

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

urgente

ccnf.ortavei$.
Mois ljma, construção, de 14 x 6, àclaptada poro loja ou sola de Ji

versões· e uma caÃa de madeira, 8 x 7,

Todas eSsas propriedades estã(l n limo e�quina, no centro do Vi!a.

Negocio sem intermediorio. lnformaçées com o sr. José dos Santos, à Rua

Sõc Paula, nr. 126, Blumenou ou com G proprietario Hugo Scheidemontel,
Getulio - Ibirama.

I
em Presidente

,
---'----------�--�----�---------------------

Mecânico
. Dà·se emprêgo Q um bem mecani- C� paro dirigir oficina de concêrfos

.Alf""'�d2 automóveis.

-" CERTIFICADO 1995. - 'artigo 74 do capitulo lo. titulo 40,
BLUMENAU ,.- SANTA CATARINA . do decreta-lei 5.893 de 19 de Outu·

Assembléia. Geral· Ordinàrio brc de 1943 e decreto-lei 6.274 de 14

, 2�. Convocação, de Fevereiro de 1944.
ORDEM 00 DIA

." ,:'

que, em vex lo chocar os' ovos,

os perús sclvaqens da Africo do

Sul preferem escondê-lcs em

um montículo que fazem com

folhas de arvores e ervas fres

cos; que esse monrlculo chegCll
a ter, os vezes, 2 o 3 me

tros de clturc; e que o casal
de perús cobre-o cuidadosomel!_
te com uma camada de ferra,
nele Se produzindo uma ferme"
rOÇÕO cuia calor úmido é !las
tonte poro chacal' O� ovo�.

'1

2... que o reque, foJ corno o co;
nllecell10s h(lje, fai inVEIÜatto MI

uréia, �e onde passou ii; Chi

na e depois à El!ropa.

3... que a cidade de Vene2C(!, M'

J(àlia, é consfruída sôbre 118

ilhotas, Jjgada� entre si pur
378 pontes.

"

4 ... Que, fomando ror ba,e a pr�

porção atuor, os peritos em es

tatistico afirmam que, no onG

2. Da, Nova forque terà 20 mí�
lhões de nobitQnfes e Lcndre!"
80 milhões.

-------�

Dr. Ayres
Goncalves

...

ADVOGAI'O
·_l

Rua 15 de Novembro nO .tU

, 2° andar - Sala 1

-�_,.�-
ANUNCIEM NESTE OlARIa

-�--- _.

.�-'......IH....aI..��....Ia�.....�d�........mm..�++E�.��•.�.�.=�����._�__ I_Ul�i'&4'_�._�_•.��������

( OfRfS f MOVflS Df AÇO

A A L
COM OS DISTRJBUID0RF...8

Victor P-robst & Cia.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



"

�IOr 1 {Meridionoll

tori!l da Presidencia da

A secre

Republica
distribuiu à imprenso; por , ln,termedio
dll Agencia Nacionlll, a seguinte nota:

,"O, Presidente do Republica, depois
de ouvir os ministros interessados, de
liberou tomar medidQs urenres que

ços do, artigos de consumo:', corrente,
fie' produçõo nácional ou importados,'
de cuj� elevação se reconhece devido,
Em gr�"de porte, II especulaçõo, Os

atos uecessnrios serão expedidos sem

sidente Dutrc, urãG Qnolisadcs va-

reunião nUtOU cerca, de duas Itor05. rios assuntos administrativos, entre os

quais Os providencies poro evitar (!

crescente encarecimento de vida.

comlt
l'RESIOEHTE

Na eunião foram Ira todos importan

tes assuntos ligados com o obcsteci-
FORTE DO P. S. D.

Rio, I (Meridiana') - 'O' s�. Ne- mitir meios termos,

reu Ramos, o homem forte do PSD, ria jjirigido' um ultiinátum ees :'m�"�
como é cogno;;';inodo por alguns <Je bros da chamada di�5idencia: do ',PSD':
seus correligionarios, assumiu a pre- I O sr , Nereu Ramos quer que', does'

sidencia do partido oficial. com dis- I definam-se contra ou a favor ou, por'

posições draconianas, Segundo fomos outros palavras: ou entegam-se· ao

informados, a sr , Nere� Ramos não l PSD, obedecendo a sua disciqplína' OP
està, de modo algum, inclinado G 01- tomam outro rumo".

.A
,

NAÇÃO
DIARfO MATIJTINO

DOMINGO, 2 DE MARÇO DE 1941 - - B L' U 'M E NAU NUMERO 243

Es�etaculo vergonhoso· �ue �e�õe
.

..

.conll1a os nossos costumes

io'gleles apo;am. a indepeQdeâ�
cía da Indonésia

'

Londres, 1 {Unitedl - A. Canfe-I da Indonésio como estada i�depend�n
rencio dos partidos comunistas do im-

.

te e mebra dos Nações Unidas. 'To_rYt
perio britanico advogou hoje a "apoio
de todos os partidos comunlstcs do' im- os governos

pcrio britonico poro o indcepndencio pedindo-se
do povo indonesio e o estobelecimento

-,--
� __", ---

d'l república indonésia frente 00 'agre:;

sive imperialismo da Holanda" _' 'Foi

aprovado .0 moção pela qual, enviar

'G à uma mensogem 00:;' comunistas

irdonésios, fazendo-se um apelo 'simul-'Ao enalisurrnos os pr��lel)lo5, que sua espinhoso
mais o[et�m 0'5 bons costumes e a esforços em

morcl du nossa sociedade, deparamos

com um espetacula vergonhoso e 10-

mentavel, à ",?ite, "as rua� da. cidodEl,
que constitus uma afronta' ao pudor
daS- _fami'ias biumennuenses .

Trato-se,. o propósito" de mulheres

levianos Que perambulam" tôdos os

noites, velo centro da U!D, em fla

grante desrespeito 005 mais elemen

tnres principias de moral, pa,tam-sc

nas esqt:inas das ruos ,tr�nsYersais, em

OCOrrem nas

missão, nua pOI!!l!!rà i moral, prestando, assirn, m!li� um V(I

proveito' do saneamento' lioso serviço à comuna blumenuuense ,

eos para Que reconheçam o'

movimento de

O TERRITORIO NACIONAL, INUME

RAS SOCIEDADES, PRETENSOS CLU

BES RECREATIVOS, PERSISTEM Li-

BERDADE DA JOGATINA DESEN

FREADA, NUMA FLAGR�NTE ATITU

DE DE ACHINCALHE A'S LEIS QUE

necessária enel"giccl
são coneea ro jogo de aZtlr

APESAR DOS NOSSOS INSISTEN- SÃO EMANADAS DO SUPREM9 MA-I
TES, éOMENTAltrOS. FDCALlSANOO GISTRADO DA NAÇÃO E SEM A

A AÇÃO éRIMlNOSA 'DOS INFRA� PREOCUPAÇÃO DE SEREM MOLES

TaRES DA DETERMINAÇÃO DO PRE- TADAS PELOS EXECUTORES DA LEI,

SIDENiE DA REPUBLICA QUE PROl· URGE ENE'RGICAS PROVIDENCIAS

BIU OS JOGOS DE AZAR EM TODO ROP PARTE 00 DR. DELEGADO DE,
POLICIA NO SENTIDO DE PÔR UM!
PARADEIRO A TAL ESTADO DE COI-I
SAS, QE DEPõE CONTRA 05 MAlS'
ELEMENTARES PRINCIPIOS DE Mo-lRALlDADE ADMINISTRATIVA. CA-

I
SO CONTRARIO, VOLTAREMOS AO,
ASSUNTO MAIS VEZES. j

Registro de- Diolómas
o 8URrAU TECNICO JUI!IDICO COHTAJIL

otitudei
obordom

indecorosos 011, quando não,

i" cavalheiros, dirigindo-lhes

AV.

enclIrrega-se do registro de diplomas de qualquer, profrssão' mes�
escolas livres com prestexa c I!ficienciu

.. _.'.

ESCREVA PARA
'

DUREAU nCNICO JIlRIDI,CO' COtm\all
RIO BRANCO 277 - 110. ANDAR '""- SALA' 1 105

;
1 ._

(EDIFICIO S. BORJA) - RIO DE JANEIRO

grocejos, dando margem a <i'ue fomi

lias tenham que assistir semelhantes

fotos, que, comumente,

ocosiôl', de intensa

PARA DETERMINAR OS

RESSES 00 ANTARTICO

INTE- ,

A Ár-I
SERÃO' TRASLADADOS OS lES

,

TOS MORTAIS DE SOLDADOS'

IANQUlS
Salvador, t IMéridion!!1ltro",euntes, ii hora do cineme .

Em tnis circunstencics, não li de se

edranh!!f que os' cheFes de Fomílitl,

,Montevideo, 1 I United\ -

------__ .. _

genl;l1!] e o Chile e:studam a PDssi-; exemplo do que esti:! sendo f�itD

bilid"de de efetuarem um!! conferencia outros Estados do norte do Di:lís'
entre os duas noções, afim de deter-

f
riil) transladados .05. restos m�'rtai;
.seldedes norte, americanos ,"arfas nel

guerra e sepultados em te�râs baiá

nas, O consulele norte' americano,
divulgou uma lista conte" do

.

quiJixe
'

nomes de scldadas en!errados nesta

capital e Qúe deverão ser levódos,

breve, poro 05 Estados Unidos..

ao se fo%erern Ilcompan'mr de sue s

::�:''';",::::::,t:: <o'" vexnmes , Um catarinense, -q.ue assis-
Sob' o ospécto mercl, o fato a"ve

tI•u· a 11'111v2'Sa- til 'dP. 8er II!!m �:����rec!�e;ece��;o:io sr�e P;:::g�:
u' ii u

nresidente Berreta,

Itnidndes policiais, à quem' -comperê " I A Arg�ntina recentemente ratificou

;;:erllr pelos bons costumes do nossa RIO, 1 (Meridional\ - Entre os ccmpos de concentrucêo da Alema- o, direitos sobre o Antortico, dixendo

sededode, brasileiros repatriados pelo "Sonta- i nha.
Helns Reif, naturol de Santa que os mesmos vinham de "o ,3 anos,

Confiomos em qUe o Dr. Delegado rem", figura um jovem Que assistiu o Catarina, tombem repatriado, afirmou
i

com a: ocupação permanente, de eeor-

Rcgionc:1 de Pol.icia" aUloridode_ q.ue I :,vasão (�e. Bcrlim pelos rU5s�s, Vr:.,.J. " . <
l do co mo monifesto lançado ha tem-

te.mpo-ro em ,e�ldcncta uma açoo m'l'
nos potnetos nossos repatrIados por

a reportagem:, Pauto mors de 11m mcs
I pos pela ,chancelaria argentina. ,

te!ôgente e eficaz no desempenho de aquele navio, foram suplicludos nos
antes do. invasão do Polnnie chcgueí,

o

I
'1 ,Berlim, Na qualidade de estrclfl-

I

-- ----- --_o __ -_ '1ci,os não tamci porte na luta, Quan-'
do o IIrasil declarou guerra Q Alema-

I

p 'I I
"!la fui preso pelo Gestapo, Que elCi-

' ... u.a j URSI
gi" tl entregt! do meu passaporte, na- ; O remedio contra O� rins
lurolmellte para olteror o fotografia I _
P. entrega-lo o' olgum espião. Recu-

I

sei Àrneaçaom-mc, prometeram-me

riinheiro e até colocaçãa, Tudo.e-\
da·

I
,I

min!:', os interesses no Ántortico, se

gundo" declaraI! à imprensa (I c:llan-

ser enc"''ldo com ponderação e senso

de resrol1;Qbilidade por pqrte das cu-

Bernardo niffel e

Carmen Maria Rif-fel

A RUSSIA �ER M�HTER
, . �

.

AS 'SUAS FORÇAS AR.MADAS

Washington, 27 (UnitedJ - Os ul

timas dados estatísticos publicados em

Moscou indicam Q\le Q, Russio tcncí�

na realizar grandes. gostos nos Estodos

Unido" com ° fim de manter as for

ças armadas saviético.,

:�

T::m a mogno satisfoçíío' de p'Jr ticipor aos se!.!; parl:ntes e amigos (I

Hacime!!!o de se!! primogeníto
lEO fREDY RIEFEL

I cuse;, Agora: graços n Deus, sai

q\!ele "j<Jrdim do Diabo".ElllmenOlf, 1 de morçD de 1947.

�----------- -----�

RODOLFO KANDER

Preciso de

FATU R I· S, T A
QUE SE"'- BOM CALCULISTA, TENHA BOA PRATICA E MUITA

BOM ORDENAoo
HABIL! DADE NA MAQUINA DE ESCREVEIt,

a ma.ravilh a
,

1
Distribuidores

da
"
':1'

U S t r i a Q u toro : ob� i 1 i·,:,,: � .� ç "
_\ rptescntadora" "Mécia LtdaU • .'uta 15· de' M...i_rf �'�$'

Ofti:in. OltCtl9lca: aua J••• Pe•••.- �',',
' ,'� 'I l "."

alllmenau - SalU; J' Çát.'ltp�
,

,

.!:

nce

-e�

sta. Catarina Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




