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U)A "GlUPO PRESO. !!'lETES Â
· PAUl'" rARA· A AR.GEtmNA

sionorio, os gUQPOS fagazes .Que ·co.·
nosco conceberam a' idéia de· unir o

Brasil �umo rede de jornais,
.
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nju,sL iç', ,.�-,."atonttUII!O', com a proteção dá cernis- 1 j
S!!,,': do· Voticano de auxilio acs refu·

.

!l�;":n�ES!!lEN�TfDOM�EXICqRE- Demitiram-se �,presidente e o tesou!�iro da �ssociação r�ofi�s9iO·1 ��;,:;:;:���:�,::��:I!�:"
'ME::��fu��IS'TAo "esldente nal dos Ferrovtanos do Vale' do Italal .'

FalIU a Cooperativa bOS!;::::::'�::",,:;::L:··h';.:�:
��:�;�:;r .;:::;::=:,�;;�� ferroviários . e os seus assoeiados riãu' recetieram a devoI ão da s ;:':�::::,:"�:l�:::ti:: :;',;:

��::�§;�.�����::;§;;::::;: suas quotas-parte - Funcionários que se. alas.lam . das, funções sem
"�m;,,:;i':ro,,, rião "",i,., hO

o GOVERNO RUSSO """NTA a préVia licença,
.

percebendo os
.

vencimentos· integrais - O
.

esfar
��:���f;�::��;::;ct"",o,::;:IÇO e a boa vontade do contra ..mestro das oficinas �mpede a para ..

::;E:':�::":::::::::'�::;;�'ilisação do serviço - As caminhonetes da E.'f. S.. C.. servem puaT'Ilfltlin ,Sl�� dIscutidas as advertenclOs I ..
"

'

� P F, V, 1., sr, Fell:t Laux, (!Ui)< se: ao. rnten;S5es., da Ierrovie, apesar, da

I1nti-c�miJnis�os de Perori, I a 28' de'

Y I'a U e 'u ·s r e c r e ·a· t I V a s I demitiu do cargo de presidenf� dQq�e- J JiJ,fto d� re.éU;�os. técni�os e m�terí�isf'everelfO ultime . COl)sfo tombem que.
'

"

, Ia entidade, o mesmo. fózendo
t

She.,.,lew queixou· se da Argentina I .. '. .": '

'
, informante; dein'itindo-se

'

modna, II M05cou.54 odidos á embai- Em 'face da suspeita e de��f.iQR; te. e;t.,'-cm nossa _fcd�:iiO o"�' O�.
.

xcde, aell5ar .da falta de acomodações ça surgida entre a classe ferràviári,,' 'ando, Tavares, .fuRc.onano'· da Adrni-

.

M- ;tapjtQI·.�iêtjca, '00' posso que o boi. '�no da atitude.- da, Àssóciaçga
U'lI!iunÍ'. -

se'
.

coltfe'ntti ;;;o'm três e o' Profh'siona! dos feÉlrróvióriqs tio Vale' d�)

""-;'����_;·���Iífu�"'-;J�,-;.'��--""� .·:t'':'';tbl{il1��''á<:-trp�9Siti'i-if& priife(íffit�1iiW� -

tac"is", movimento· clandestino "iugos
,Itly,o" pela !Jolicia do Italia, A no

ticio '. t1crescenta qUI! o 9'UPO está

pGro visitar o cnbo'ne de co�ar1Ílo e

.desccrfinor o panorama da, coatingà
Y�rdê do Piauí, no região entre o' rio
Meorim e Caxias, Vimos de. lo'nge
es�CJ cidade, Procurtlmos divisor' Ba�.

--'70---- m, onde a n05S(I. Companhia do' Crián-Segundo ,opurou o nos t
.

.

'.
S!l repor agem, Ve'rdade.ira detl!!c''IIJ "II-brn. O t·p";.'

<:-: cvn<lrui" um n03 seus Centros dede acôrdo com informes fornecidos nor
e!J qJ a U

_ Q - r"'S'ric!.!turo_ A.
.

. caçadora de dinheirodiveross operórios ciG Esta.rda de Fe'rro taoq D"2l lC'�t1Mada d F�"t'J : 15 a::"QI ..: e erro pnrQ .e'(lO lindo obto social foí {J mi.S(J�to Catarina, o Cooperativa dos Fe·r C!I .1 nhu velh� e coro amigo duna Morietoroviaiors, organisodo,
.

por quotas· par- '�anta Catarina 1"105 F' S

I
' erreml, eus troncos {InCes·te de inúmeros o5soci(ldos, que confri. .

.

bl,jrOln cllm quantias superiores o cin. Imprel,jon30te deiastf'f! c:om (I trem.
vem do Pioui, Ao encetarmos o fJio e o Uruquai, ('nde os !!ltérnativas

I
� �... - - . ...... ._.

, s;.. . movimento, poro d-:lr um segundD Cen-

desagradavel ::'
caento

• cruzeiros, (lbriu falência por m��to· nl'u'X.fmo á e�ta"'ão de 1""'..:1 1""lII ii!
..

do; escrutínios se respeitom,A Oll'j f'·
, !O:l I.:" "f .....� III"'.!! Iro ao Piauí, doou Marieto timu a!'1�� jJcana em poslçao motivos que ainda não foram C!pura- Nove fet"idos iDt�\"nados DO Hospitall sUrJ gmucha de sertanejo e fez fo-

"revocor 05 vergonhosas" esca!!!oh\o-

.cl�s, en,qu!l,nto os s�us associados fo-ISttl_ C�t'a'l'ln� • U _ ""o#>i4:"", ""m ""...... dO'1 (10' C.1O praprio tio, A . ,ções de que emm objeto os rni$éray�i$
I I d b d -'''''' II ... .... ..v.... "';'iIJ Ij,r:y. coço porecla C(l<tumll< !!acionais,'

li �J:U�,i ram U 1 rra os no suo boa fé nã!J Te- dA' .

JIL 'ti:' d 'd " "'"

'

crrl�C�, D;zla1nos (
!

COM A HFr;A1W.. DE -- " HM�ROS DE RETIRAIi. OS REPRESEN-
cebendo o devoliú:ão até hoje do di- e CGQl3. " Il!.Istra a e Ferro nao preso I

tov ' I • �llIe elo se !!Ssus· Não �avh outrora---�,--- TANTES EM MADRID ,... to
·

í i I
.... ;I I PJ, e evnn,(lv!J voo ('O presse"tir o

Hov[! 1:!f(I!'�, 7 !U!1'!'et]I - O "He- C!eftoda; !leIo decisiio, Gr'," Bretonh'!, !I"l!lr� e�p�e�(!do na arganisa�ão des"' U a ·111 (I ma a.s 8tenC!Ili:1 ao iS terj dos, I ""t:'J.Jar, Dvna Mrrrieto, C! Co(.odora,j:e!t!!!les'·a! n�ve obstruirom aS comu- S:l mstltU]Ç
,

li cf !!!lb"lllMdo-" ..::
.

.

.Fold . Tdblme", em comelltãrio, diz: Holondo, liheria, SnlvodoT,. Sã� 00-
ali, q�e, vrn

ao'
.

presta? n lI!'lI '''., .wat!vO·�I ... proprja sorte Dor I qrun] uma Dion", d" 09re',-I" per""amhu-!'!ta;:i!B brit!!!1ict's, p!lralizando os provej�o50s benefiCIOS numerosa ....lIt
.

I { p
,

,

I � qu:: o sr Trygiyc lie, �ecretl7rio ge- mingas e Argentino, apenas os.trê3 I
. . m� tZf. �omn. et>:llman�.t'I! ft

.. ftdr,r,te ,_�no .e 05 ires Ferreiro emigrafom'tr�!!iport�s pe o terceiro da consecu·
'

c asse ferroviório, que està a braços ti:" U "" "'''''- Il'"V �J:llI

I
' _

, ,r,,1 .1" (1 tI U,,, r,ulrn� ol!os per- prim�iros tomaram o resolução de re-
.

.
".

,('3, n,oS50 Il!!!to poro o sertão bra
..
�o dót!:'.o. � o!.!!1'e�t·J!!do o; receIos duma

\ .' :,1-'..
' COIll o problema ançustioso do custo Uma sonlbra . tenebrosa e fatídico nic'J' estabelecido entre os nmneWS05

!!O�� c!Í;e !'!! i!Hlustr.'o, Pelo menos
"�"(!L,,ae, do (1rg,:!!li;(,�õ!J, temem l'!�r o representante d;pl(Jl!1�ticn em '

I FU:;!II' levol' o tUmo 00 olho, fez a.. l' I O d." vida, (juan.do, no reo,lidac!e, a· Co- ronda si!!istràmen.te·os' comboios . da
.

passageiros, '

"ue '. V'laj'Clm I I '' mlt' ti 1"""11'] fique em posição de· !V',�UIt, e odírclo com o "New Vnrk j
... l!oQue e ,i po�tr.",jcr .. e dis"ornu', _ Se" t'IO,.�trel'êntas princioois rodovios e ferro· I ,.' .. -�. .

v,

f I' f I P - M V·

di' d
' Ho II T 'b " operatIvo representava uma órmu o morte que tra egam . pe a Estrada da c"mboio, constatou-se que se enron-: C • I G '''''"ias, além de numerosos ramais fer- sogro ove com (] negrflvQ e vanos .dO ( 1'1 une , os governos de Sal. . '.

I
.

I, O"�U 3er.oslO .res Ferreira, niíu lie-,
raviórios, ficaram interrompl'dos, ao I

vQdor e São Domingos fizeram coso
capaz: de amenisaf li situação econôc Ferro Santa Cota.rino, lembrando os havem fer;dos nove' pessoas de am. I sitou em dor um Quinhão de a�olices'

"

I mico desses infeliz:es e humildes cons- tragédias dantescas e impressionontes, bos 05 sexos, inclusive um b sll, Num pGís,pabes membros de afastar seus em- 01\11550 no rC3C ação, conservando os J
po re on- quose 220 mil cruzeiros, Ainda "stoum.e.�mo te,"po que do%e cidades e cem t t d'

.

d V, d lt dos f'll
.

'd l' ,

d
'

_

b •

d
' . ru ores o progresso o o e o 0- mes ,cria os (O cmema amerl- cião c nOl11e Arnaldo ,[o tal, cuia f�- f,laldeias estão isolados, ficando os seus

aixadores (le Madrid, de acor o com representonfes em Madrid, "A Ar- e �roi" Que; vendidos, produzirari,
d a recomendação adotado pelo Assem· I gent;"o' tornou aindo gTQVc n questão

jaí, ·cano, rirr.cnto apresentoYa a,pecto grlvi.ssi- yencla dono Morieta c�m 'o I t '/1
"estoques "ll''lSe esgota os, O "Doily

1>1 ., .

f' o que. se pode dizer da impres- mo, ,.'
" o e

,
e 0-,

HeraldO o
-

d I' t'd T b Ih' t cio, no dia 12 .te Dezembro de 1946, '''J enviar IlOYQ embaixador poro Ma- P" 'ces, alisando-os com suas ma-os'.

• r9ao o ar Iara a IS a,
À5sinalo (I folho qt'e dos' seis p'-lises d6d", " GRAVES IRREGULAR!DADES sóo doloroso que 'causam os constan· .

h f
',eh .� manchete "Nova crise ameQça U d' I 'd d • .'.

'1 doncos, ,como se assem penas 'de". ma o� maIS graves irregu orl Q es d!; 'slDlstros com OS. trens de passo-, OS PRIMEIROS SOCORROSfi
. ,il'�u5trjo", declara !lue 05 p'erdos. " E � , i V'õ'q rolo jurítí que ela houvesse aba.'lue se o.serYom na �tra ..a de Ferrll 901r05 Que correm náQuelo ferrovia,de. cor.ii o nO pos. de Goles sobem S C ' •

fanta atarma e o ato de- arguns como ·ocorreu ontem com o trem mix-
I! ZOO mil tonelada:;, emtade do. quon -

f
• .,

f • ,

O I;d .FI. "" d U A. � I
<
L I �nc�onarlos se o ,ostare�, . dos, suas, to quo' procedia de. Rio do Sul, 00

'a I
� a .

•
v � '1IJ lO r�cege fi nçoes, por perlodo mdetermlnado, meio dia,

.

.

f
sem a pr;vio' ."�en:a da QdminjsttQ�ão; I. AD qu� cônseg.uj'u' apurar a nossa
gozando o prtvll;9/0. de perçeberem os�, reportagem, o referido comboio on
vencimentos integf!lis, Esse. foto evi- 'sair da estacão ü Indaial com des.
'1' I' ,. -

,

�
r encla O amentavel situação de de!;-! tino Q IIlumcl1a .., depois' de percorrer

'... ' Rio, 7 r Meridional! - O sr. Otavio I
'

f I d
"

,
•

t. . .

r
eixo e

•

a til e .ze o
, �e ns '" eresses : dois quilometros,. tombou defronte da prontificada, a conduzir I) tinc:íáo fe."arttb'sno g'l(j pre N\nnqobcir" continuo ouvindo 'eus COr- d.., empre%Q. Em Cur'tlbo, por exem-, propr',-�ade do sr, Reguse, tendo o

r
"" rido para esta eídade, internondo-o noreJigionorí!ls e rccebenefo sugestões TF ES ·EG· COtv'nATENTES "ELE t s t t t

.

, •• - - p o, e encon ro, proesn emen e, um
C(lHO de passageiro." descarrilado d'l Hospital. Santa Catarina, em' estadorelcitlvamentc OI} preel)chimento dos funcionário sem a, necessória Jicenc;a. AnE..maneira impTe�siollante, "'_, o pô- gravissimo,cargos no Diretoria Nodon!]l d'l UDN, TROCUTADOS EM SING-SING Poderá demorar-se mais dois. OU três

principalmcnte �obre o de presidente, milse" Q Ih
,.

I? OS' CVaticano, 7 (United) - Sobe·se
lu • •

ti ", ,

ue e Impor a
,

sr ouza osto ser� o ,.._ ..... ""I ....0 prOXlmo reunlõo o UIr,etorlO l> O" ... , J 7 J Un',ted I Os venc',mentos, opesar disso. lhe. _ � ""' IIMS circ;ulos religiosos que monsenhor, 'M b' f.
,smmg, ,�oya arque, , ,

"

I sr
.. OtavIo ongo .ma ara uma ex- N

- -

cl S" S' f I 50'ü pagos rell'g'losamente .... lIcm b�m d-d ' ·d
·

d C ASteplanc, arceblspó de Zagreb, conde·
_

- o prlSOO C ,"g- mg oram e c· .", u.

t' presa en"" a
.

·

d T 'b I' I
'

. posicila sobre oS conversoçoes que t�m

I tro<:utodos ontem o noite três jllvens I I a o a ... ,-I a amQ ra
�a ,o eplo ri una lugos avo, esta

I' tido'
,

b t t
-

H S HEROICO SACRIFICIO DO CO"'.! O SR, HON0RI0 MONTEIRO SERIA CONSOLADO COM A PRESIDENCIApresentemente. num çonvento transfor·
'

I
ex-com a en es, que �ao: enry ue· ."t •

, d Z4 E li b k' I TRA-"ESTRE ....A OFICI��.,' PA., COMISSÃO. DE CONS :rITUIÇÃO E JUSTIÇAmedo .em prisií.o .paro eclesiostic:os, ' '0"', e anos, ugene o ers I, • e M v ..

IOifde,'.,ém conseauencio dll seu estado' . 22 anos II Ed9,,,d KoskJ)sko, de 22 Rio, 7 (Meridional) _ Um motu- ah,ol presidente do referida 'cosa do

J!':s���L ·'for(!� postas ó sua

.

ilispo-I 'oPos, que haviam sido sentenciado por 'T(lmbem esteve em nossa redo�ão tino informa.' qllEl' o 'p: S, D, já re: I Parlamento·, Acrescenta já hver' 01-
.• içao, 'llOi. quar�os, Por outro lado" AS FORÇAS V10'NA�EgAS terem atacado e morto 11m mo rujo e um operQr;o das oficinas, mecô.nicos d'il .Íllveu lançar,' 'definitivamente a can·j9ullnl. encor;egodo de descobrir (I for-
o "d'v�gado QUe defendeu Stepinoc,! ABANDONARAM HANOI roubado 'eis dolares, No mesma noi-' Estrado de Ferro Santa. Catanna, ·que· didatllro do sr, SOU%O Costa para a mula que levorti o sr, Honario Mon-
preso após a condenação do arcebis. I. Paris, 7 tUnitedl - O Q, G, Mi- te 4essé assalto, Q trio matou, 11 J)tlU- ,nc� relatou o esfôrço heroico e d�'s':' 'presidencia dei ·-Camora. de Deputados,: feiro para (I presidencía da Comissão
'p�•. foi posto em liberdade, SeQun-llitor do Indo-Chino anunciou que tiS lados, um jovem que passeiava no par· , preendimentD do cOlltra·mestre 4o� estando o sncgoclações neSSe sentido de Constituicão e Justica, como con.

de os mesmo scirculos, i!sse advogado forças viernomesos estão Se retirlJlldo quI' central de Nova torqu!!, IIIIl com-I oficinas mecânicas da .empr�%a, eXQJ� bastante adiantadas, havendo .JificuJ-
I
solução, Adiante o m;s�o' jonal que

foi proibido de eller(1)r o SilO '!lfofis- � d� Hono! e Que as tropas francesas panhia do noivo, a Quol foi viol�nto· 1 tondo o seu espirito de sacril1eío oe d"de para il',COlIsccução dum meio pa- lo sr, Cirilo Jun;or continuará na li.
$õn;' I perderam contacto com a' mesmas. do.

" .:,_t'� ! h�D vontade no afall de· melhor servir fa' ofastar Q sr, 'H'onorio MonteírQJ I der�nç!l da maioria da Camara.

Gravissima
.

a situação alimentar
de [Gn�res A

a mesma.'

Lendres, 7 (Unitedl - E' ,grt!vis-

e';(d'�,)ª., de generus atiogiu ii

uma proporção a'armante
11190, E o resultodo é que os produtos

terizavam o movimento
dos ferroviários,

hoje
a nosso ·companha em fovor dos fe�.'AS CAMINHONETES DA iEF5C " •

'1' r�vlonos, .

Até que se tornem concrc-
tlzadas os uspircçõcs da

precari; ; c'cssa, permaneceremos na espectati"Estradá
I vo,

ou poderemos vir mais

uma'. p"!lilOrção alorman�e, enqounto o onda de !ri'l,

possibilidade de cobrir os delros exis- S!lrom no sul
tE�te5 é' pr!!tico�ente ab,uru!l, em dcsorgoni;m;Q'l
f�ce t!a�. tl!Hiveis condições metereo- I
'''sitos' re!!!!:!ntes em grande oorte d9
t"rritll!Ít! ,britonico, As inu!1doções
de' .neve ,siío abunclt!nte" creanclo o

A neve e !] I!!mo cnu- tos

d� Ing'llteror a maior rocionomentl) voluntário,
negociantes jii intraduZ'irortl . um

para "esti·

de todos as circulas o

cedç, caos

precipitem
de tão pclpi-'.

,� ;'tu!lção tllimentor de Londre�
eseessês de generos atingi!!' ti

Londres, 7 ! lh.ited I - E:tc! copio
t!!1 estiÍ começando o sofrer " es

sê. de eneros nlimentnres .devido o

niio cheqnm mais Q capital, o.;de mui-

00-; transportes desde cor" suas' reservas.

equoç/io insol!!vel, As C'!!loridoc!es d�
�ul ,�2 l!lg!cr!errll enfrentom dJicif
!1f�,bhma desdI !í590,
<.

-._ - --- ----- ? -..-

40 ser informado do desastre, ime
diatamente o Delegado de, Polkio de'
Indoiol, fazendo· se acompanhar do

dr. Joel' Fleissc�er, médíco residente

tido:

No ultimo encontro que tive c"m ()
tidt!d� eton!lmisada pelo Gran Ilreto

nl!iJ com D fechamento tel'lparario dos
fabr'itGs,

PARA O PREENCHIMENTO DOS CARGOS NO Di'{ETORIO
n!lquelo cidade, <!omporeceu 00 local,
prestando os primei'r�s socorros aos

feridos, tendo QQuele ··facultativo ,a

,., num convento

ASSISTENCIA·

Segundo o testemunho que nos· for
foroecido 'pelo sr, Teoboldo. do Costa

lamundó, que viajou no· automoyol do
dr,

.

Fleissclire, os feridos não

(Continúa I ,

Pílulas uasl
o remedio contra os

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3 chãos de cosa, tendo cede 20 metros d", fre"ts e 40 metros de tunda; no
rua Benjamin Constant.

(Imo vaca leiteira nova. 'e uma nevilhe hólanâe%a
Tratar tom o sr , Eugenia Kr�psky _ Rua São Paulo, sln,

ENCARREGADO OE

ASSIt'lATURASj
L

A Nação�" n.aSociedade
E ANUNCIes:

_,'�_�_. I At�IYERSARles
,

'

�

�� I '.

DIA Õ

VIVALDIR SILVEIRA

o §€U

estômago
dos males que
o afligem!.

Os entuisastas do Palmeiras não se

cansam no afan diário paro a cons

trução da sua belíssima praça de' e�

'portes q�e 'súbsl'ituirá o cbnndonede
I campo' do Alttmedo Duque de Coxia�,
r

,Denfro,:de mais alguns dias come

çtlrão ;o'-str�borhos' de construção, cn

tôda , a fom;tb,

Fere! os qUe mourejem nesta cas6t
c dato de hoje é Is grande jubilo, pois, Ayras G'nncalvfts Use o Vinho Paty AmargosoCr$ 90,00 assinala o transcurso fio aniversario '" ti

�

ti
para combater a azia, a Ila-

CrS 50,(io "!!t'!1licio do sr. Vilvardir Silveirc, ope-
I

tnlência, as dispepsias, en-
c-s 30,00 rcso e competente radio-tefegrafi,ta

I
A TI V O G A l' O fim todos 03 males do estô-

Cr$ 00,50' deste jornal e cevelheíro muito bem- mago. Um cálic-e do Vinho
Rua 15 de Novernbro nO 4U

• '_, .
'q�istó e relccicnedo na nossa sacie- \ Paty Amargoso tomado dia-

.. da�oo e Oficinas: Ruo S. Paulo, 269 dcde , I
_, ríamente, antes das r:?fei'ções

"el�fon�: (Ilrovisoriam",nfe), Hotel
I Ao Vivaldi, abraçamos cordialmente, �20= andar

- Sala 1 - além de fadlit:ar a digestão
\Vürges, 1365

I com os votos de ccnqrctulcções pele I � 'Y!""_ _ const.itue excelen te ãper�
Caixa Postal, 38

I
I -- -- tivo. Comece a usar hoje mes-feliz data. ,-- "_Oo _0 Vinho_ PII!,V,��Ilr�'':�_ �'� --_;'�-b- . -::::;'<rO

'cIlILLY FETTllACH
I
clt Brusquc e Im5c�,,!idad>: oe eviclen- I�--��_ -:; - -���'·"�lii ,

__ª�,o--:, w �����rr-.,�J ,I

I te hestcque nos meios socials 'e juri-
I

" -
-

I

'r d.:l �. .. dicas daquela cidade, em cuja soeis- - -;::-- i
.

.'
. ranscorre na etc cs "Cl" o CI1I- OTILlA MORITZ < data ncta!icia "a distinta· e simpcficcdzde 5, S. Qt;sfrut<:! de merecido con-

. .

f'lhDia 4 comemorou a passpgem de senhorita Rute Ro;:or prendcdc I a

ceüo e estima. Emhoru t!!tdit!m�'"t;, d ". 'R '

tseu aniversario nota!icio' a gentil e :J sr , rllOrIO asa, ccmercrcn e na

cumprimentnmos o distinto rspresen-
d'

, f.·t Ot'l' M'·t. d Cunitnl co Estádo.
IsIInto sennorr o ! Ia 01'1 z'" es-

I
'

fanle co Ministerlo Publico ua vizi!!ha'
tocado ornamento da elite' social de

NOIVADO
funcionária

!
I No Vapitol tio Estado

OTTO WILLE
-%-

ASSfNÁiURAS:

Sf,mESfre ',.
rri�estre ..

I. Avulso .• ..

t\�PR�SENTAf�TES:

NO- '�ie; .c:..:. Serviços de Imprensá Ltda.
traça Gétulio VàtgCl�, tdl�icio Odeon

Sala S02

Em S. Paulo: Serviços de Imprense
Ltda.

Rua 7 de Abril, 241

--0--

Ute,h

HORARIO DE eN/BUS

. ,A�to Víoçõ'l Catorinense
Brlln-;�Í1atl a Curitiba -- 3 horas

S!uemnau a loinvi!!é -- i3 horo$
Bluttll?!!oU ,-� /,larianopoliS -- l3 horas

,SIuEml1ou ,,'Itojoí -- 13,30 Moras'
Blutnenau a Jara'lI,á -- 13 horas

,Ettipre:::a' Auto Viação Brusquens6
B!uménau a Bmsdue _ 9,30 fi 13 hóros

TELEFONES MUITO CHAMADOS:

Asse,dação Comercial e Industrial, 1430
Â.!lfnr.1oy�i5 :

1300 -- 1100 -- 1111 -- 1100 -- 1333
C""'os de Molas:

,1051' _ 1400 -- 1170 _ 1245
. �àlet'aticr Estadual -- 12iô

-

ColEtoria Federal -- 1382

Cotnponllia TeleJcnica _ 1321

Oi,legacia Regional de Policio':
'

Gãilinde do De!egado - 10-16:A
E:xepdiente -- 1016

Delegada Imposto 'de Renda -- 1104
'Eml1rl:Z3 F'orça e Lu% _ 1321-A
Estradtl dE Ferro S, Cat3rina _ 'lO 11

'Hospital Municip'.Il -- 1208

Hespital' Santa' Catarina -- 1133
Hespital Santa Izaoel -- 1196

I. A, :-, C, -- 1271
,

I
'

A, l' _ I, _ 1255

Mer�ado Municipal - 1120

/-,.Ii'niste,rio cio Trabalho :._ n43
!'r"feitura Municipal -- 1 i63
,Pôsta da Mnlaria - 1466
T"íegrafo Nacional _ 1363

Garcia 1148

Hering _ 1199

_...i_.� -- --,-

Ricardo Jung
, CirurgliioDentiida

CODsult�s DíI elini·
ca do dr.
Zimmel'Jnann

Cortaria' de

�EGISTROS DE IMOVEIS

E H!POTECAS

20. Oficio

'EOIFIC!O DO FORUM - Blumenau
_,

,,;�ZER I
I
I
I

!"
:

ÉMPR.EZA, FUNERARIA F.

Ruo São P!lulo fone 1168

5en'i�o ílinebre do simples

)-.leAl.!

(�� ;.f' '!rrj" D IIT�Y 11�I"DCO"�iOli' -� I [J. - FU illliu .]
:...--::;/

G um ótimo remédio para o esWmago 1

VINIIO

-=-_.----

Eleita' a
,éllJ:be ,de

"'Ola!'versorio not�lkio C:o listi!1!'Q- e. estima
de cavalhelro sr, V"'ill)' Fettbach, Iun
cionario de Ernprezc Mstalurgica Na-

Florianópolis e competente
Ia A!fandegt!,
NELSON CARNEIRO

clcnsl, 'de Joinville ,
I

, --: I,
TERRENO VENDE-SE I

Vende-se' um terreno & rua Gestavo I
ejustou nup-

'

ISclinger, próximo 11 E!ectro-Aço Alto-'
cres com a gentil senhorito M'Jria

n� Ltda" com 4,232m2, por preço de
Duarte Machedo, o distinto jovem Or- oc!!�iõo.

Temos ti honr� de comunicar

sr5) '.qUE, em r;uníiio de Assembléia' Bolin!erten _ EI:05 So,.r ,-"

Gerál Ordinoria, foi eleito ,e' empos- Bronóes _ Otto Ern _ AI!>recht"

'�,
cidade. Recebemos' a seº,uinte comuni!=oção:· los Knoll

"Rio do S1:I, 3 'de Março de 1947.
limos,' Srs.

Di�etore5 do Jornal "A NAÇÃO":

DR, JOFGE EDGARD RITZMAI�N
\'i!L!MAR RlSTOW

, Cori;elÍ1orou em dcrn de 10, do COf-
. , . I T rnnscorreu dia 5 o data nataliciarente a pessnqem de SEU anilJe!'sorio F8stelOu na dl� lo. do mes corren-

• 'I' , da distinto cavalheiro sr, Ne[sen Car-ncf<:!,ido o Dr: Jorge Eclgon! Ritzma!!!l,' f'l o se!! aniversario nata !elO o sr. ,

'1 neiro, sacio da firma industria! Cor- lando Francísco Paim.' Aos ntlivo� 05' Tretor' ccrn Q SnL Arnoldo Dietrich,I !!stre Promotor Public!.) da Comarca \ArT Ir • 'd li,.! I1l1m IS.OW, reSI ente GIn ru.que, neiro &- Irmõo, de Floriar.opolis .e fi- nossas congratulações, "<I Fàbr;c� de !nstr!!mentos de Preci-.

gura de marcante projeção nos mej;s: :� sao c Rua São Pau�oT 215 -:- Fundos.

1\R Z I M M E--R---M-
-- -- --

�����L��n�ls:�i:�S ,da Copit�r<. - - I �JASC!MENTO � '1, ...� 4- .:r�
IJ

-

�

A N N No data de 5 do corrente' festejou Está em festas o lar do sr, Reinal-
'ê'. " 'esa Qniversario �Qtalicio o estimud!) d') Filanleno, comerciante em Floriano-

jevenr Leopoldo Rieper, ativo' e ópero- polis e de Sua, exm�. 'esposa D�'. Ma:
s') funcionário do firma Arp &- Cio., ria, Filomen'o, to';' o nas<;i�Ento de
de Joinville,

lliJMENAU, dei -- Gi,ilherme Koenig.-'
"Caniis�io de Tiro ao Alyo:'

BLUME:NAl! RUA 1, de Nov. 59J
RUTE ROSA

mais uma herdeira, que na pio hotis
ml1I reCeberá o' nome de MARGARI

,

"l"�','

" !'����

s!!.d!l a nova Diretoria do Clube d�' Ca'- se!'! •

_

ç,,' e Tiro "más' Velho", pera a&mi. "'Càinissão iIe Tiro ao, Prato: -

nistr"r, os seus-destinas, durante ti imo' 'dolfo Heblin· - Herbert llrattíg
soc-;ol' d� 1947, o qual ficou assi� Entênio Nasél!e.·weng.

C A S A

CIRUr.GIÃO DENTISTA
canHit�ida :
Presidente - Vitor lIur; Vice-l're- Heckmonn _ João

Vende-'se por" preço de céasijÍc um� h
'

'.,
,

,

, '

. �idénte -- Luiz Santos SeM;, lo, 'Se. ,,� Bo!!'!, .:_ Mário Sch!ic ting .'_:_., Ã�
coso de madeIro no Beco Jaguar!

-

" ' " , ",', 7-

( t d H 't r S c ') I cretcirlo -- Honomto lisol!!ni; 20, "c_ ri C:, RC'!lr:gues. '.
pef o o OSpl a ' anta atarma , , I • '

'"

A
' .

O cretária, - Aimo"é Roussenn; lo, Te- ESEvr'1ndo conhoutlr (! mereCer ,;-r1eTroto i' com ndreos LeI! IS ou tta _
.

'
,

,

" :. ,

_

Wilie. sout�iro _ HFrbert D!!we; 20.

Tesou_1
Vivi S(s} ,�ísJlen

feiro _' Leopoldo edst; Orador - Mer.' sodas

melino Lor!}urt!', _ _" dêste

I
,- ,.:._�.

Conselho de Si!H!icônci!!: Cri?- " nossos meihares agraJecime�tas,- f,ir.,-'

Comp'anhia . ,_Brasileira' de, Fum,o, êm 'u 'G- d
tiano Knoll - 'Raimundo 'Moyr

,So_.Itmamo_nos'
.

, ': o:'

'.
'

" ma ran e, brlnho - Henrique l. Mue!!er: .

.

VITOR IlUHR -- Pr�sid�nt�
.. Diretores Técnicos: '"""" Ricardo' Sir. HONOI{ATI ISOLAN!:__:_ '1�:

Folha .d Fonte de", Lucros
va Júnior Silvio Pelinetti Car-'cretarío,

'

-: ,:�tj

I
.

f' . o' titulo

Ihet� que se en;ia gratuít'ameilte
-

�5'
\ • pESSOaS dó Interior e das Esto®s que . 'E5CO!,.AR,

qUe dEs�ia� ganh�r �ai. di:nheirà

'�em-I
'" RecE!)�I!'-

.

pí�rio" ��oio
etc, ii Gerência. -

prejui%o ele, outros ocup�çães_ ,Escre des' esc�l:tres' estr;!dauís" desta - �idade
ve,·' pil", RI:X- STUDIO - Caixa Pos- e (i" Copita.1 do, Esfado, o competiçõo
tal, 1616,- S. Paula. átléliç(l escolar (!lJe o' Oepartamento

AtlétiCo da': L. B, D, vai pr!)mover

Srta,

No dia 4 da temente festejou

Instaiacão (ie Raios ·X'
...:.�

PARA Rf.nrOGRAf'!A DENTARIAS E DIAGNOSES A OlSW

SIÇÃO DOS SHf:5. ME'D!COS � DENTISTA!;

SIH3 DA MARIA.

--- .",..-------------

!'reciso-se de' 'compet�nte5 ,escrituràriQ!t de c,ontabilidode, Jlara serviço
escritório,

,

"

.

Idede entre 12 'a 28 anos fi que" seja reservlstá.
Dirigir cartas de Jlraprio ,'PUl1ho, d!lnclo . referÊncias
Tôda oferta s�rà considerada confidencial.

'�

I De

�olegio "Bom
Rua ','Bahia' S. n, - BLUMENÀU

� Santa ��I:ari��" ,ide
�"11E.,;e grande educandáf;;' mlln tem curso secundário comprdo,-��m

dois ciclos: -- Gina.:;;al " CO!Eg ia I. (ClaGsica e científico).

ESCOLA TECNICA DE COM!:!'! CIO (P.econh",dda)

EXTERNATO
E'poca de matricula' paro fados os cursos: de 13' a 28 de

ReRinicio de aulas em 10. de Março. Distribuidora (átarine�se .íJf�
Tecidos S. Â.

t: •

I êverelro. ni,;ta ,�idade elltre os Grup'lS Eécola

.re:; e Colégios, no mês de Abril.,
'TÓ1;' c�mbetjções são uma demons

Este ê o seu tração do novo impulso que o Depal'-
tomehto Atlético do L, B, D. está

J O R N A L 1
recebendo com o seu nOV(l1 Diretor, .co-

-i pitãll�icente Br_it_o_,_
I

--

-�--�-_--�

Dr. Jorge A V ! S O .

,

Achnm-sE: à disposição dos senllGre�' adoni�tas, no -escritório de=sta-
!ociedode, os docllmentos a qUe se refere o art. 99, 'do decreto-lei 11, i627,
de 25 de setembro de 1940. Blumenau, lo, de M::rço de
1947. --....,.""if, ,

C4rorgHiO·D�in�§ta

Odontopediatria
D;otaduras Anatômicas

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

Companhia FábritaRUi! IS de Novembro, 760 de

Papel Itiljai Ita'jaí
CAMINHAO�ICOMI

REBO,'OUE'

,

Convido os senhores acionistas desta Companhia, para a
reirtl � ,Predia :P�it&l'

Operaç5es nos Hospitais
ClS. IU!l ·A. BLANK

ASSEMSLE'QA GERAL ORDINARIA,
'Blumenaur 7 'de Ma;ço d� 1947.

-
.

--

Ulmer Laffrant
CÚI!.!lETOR

'I"���,I

I
I, ,Anuncie

Parte deles confrontondo com o rio
'1000 e 1600 met�os ,quadrados.

00;' ,12,000 e, J6 ..000 eruzeiros,:.
,1>.u4,.•Th',:: Fey ltoliipavo Sêca

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ifredo
RELATO'RIO DA DIRETORIA

Senhore! acionistas:

'De conformidade com às determlneções . legais e estatutàrias, vimos,
mtis uma vês cernprir o nosso dever, .como depositi!rios de vossa. cenfiençc,
de submeter Q apreCiação de Vv. 55., o balanço gecal, encerrado em 31 ·de

Ja�eiro próximo pcssndc, ocompcnhcdc cio 'demonstração do conta 'de' "lucres
e perei"." e do parecer do Conselho Fisi:ol, bem como êste relatório.

Pelos documentos em epíg!afe, que .ccm êste publiccmos, permitem.

"?s demon;;trcr perfeitamente com to:la clcrezn o resultado' ulcançodo 11m,
nçssàs transações comerciais, reloti.voSa<:l· exercicio social em questão, ass,im
eerno, podereis verificar que, (1- situação ·desto sociedade continúa sólido,

conforme comprove-c o último' SalalÍ ç::l que, apresento um Ativo real der,

Cr$ 8�8.515,�Q, centro um ,Passivo, tqmbem real. de c.s 101.999,70, bem

cerno
.

tcmbem o sítll�SãG é promissora, cOlnparQndó�a a distri-

buição· de um J.)iv;(!endq de 12% ,(doxe porcento) sêbre o Capi-
tal da s,ociedade, confo.rme .demonstraO aludido Balanço.. I ..

QLlClnta à demonstração de "lucros e' perdas", se verifica um lucro

/',,!!,tt,i!hà;� de Cr$ 133 .385,60� .que destrlbuimos de acôrdo com às dispo- Senhores Acionistas.

\ '

siçães estatutàrias. .' Este, senhor�s acionistas, o re Em cumprimento à� disposições legais, submetemos à sua apreciação
I"tório que julgamos de' nosso dever submeter co julgamento da próxima·r o Balanço Geral, a conta de lucros e Perdas e o Parecer do. Ccneslho Fis
assEmbli,ia gerar· ordinària. cal, referentes ao exercido findo em 31 de Dezembro de 1946: As cifres

HENRIQUE RISCHBIETER, diretcr-presldsnte, ..'

por si só demonstram claramente a situaçilo do sociednde; estamos, no en-"FRANZ GESTWICKI, �he tor-técnico
tento, à ciisposição dos senhores ado nistas para prestar quaisquer esclcre-

o
, 18

ern

rf!l:OEY? O! et!lt?'fíSWIl:a! T 11 rr7 rmtf ....

r. •

..

ai as

e
RELATO;RIO DA DIRETORIA ,:-;r fJá3J i Di\tIDEt�DOS

.

. FUNDO DE RESERVA •. , .

300.000,00
400.000,00

1 ��r--- .
- - . ".

ALICE HERI�lG

FRED HER1NG

JU;lIO H. ZADROZN'(

A 1 I

BALANÇO GERAL ENCERRADO EM. 31
.

DE JANEIRO DE 1947

S I V O

cimentos ·que se tornarem necessúrios ,

Blumencu, 10' de Fevereiro de 194'7.

� ---_-- '_'-_._-----

ESTA'VEL
M-5ve:s e Utensílios >

Mõquinas e FerromentQS •. � .. _ . '.' .•

4L3i1tOO
7.020,00

.

48.331,00

REALlZAVEL A CURTO E A LONGO PRAZO

rBrig,çõe� de Guer�a .. � � . " . � " "

Ccnt ns Correntes' , ...••

:ifulos t] Receber ." : ,.

1'·,!t,�}!cs Em Cobrcnc-r ........•••.•. ,

i:"��€dores DivEl'SOS
-

..•••..••..••..••

MErcodori<!s .

- .•_'J'

900,00
914,50

33.955,40
1,450,00

21.140,50
67&.373,20 731::B3,60

OISFONIVEL
� c,i x a �·�k-l�p�,JTA D!: COMPENSAÇÃO
AçCies em Caução ,.

102.881,00

. 25'cOOO,00

913.545,60

B!t·::nE:ll'�U,. 31 le '. jar..eJito o, de
.

1941
, .

HENRIQUE RISCHi!IETER, diretor-presidente

p A 5 S
A DIRETORIA

NÃO EXIGIVEL

.Ca.p i.t 0.1 .

Fundo de Reservo legal ..........•••
Fundo de Reserva. Espécie! •.......•
Fundo, de Depredações _

,

.

Fundo de Garontb da Divida Ativa ••

550,000,00
30.833,30
118.551,50

48.331\,00
33.830,10

lialanco Gera'l
.�

Encerrado em 3! - 12" 1946

786.545,90

I
(
1

10 1.999,70 1
I
I Imóveis . .

Construções
4.217 4:;1,1;')

24,302,20 r

1.751.958,90

EXIGIVEL. A CURTO E LONGO pRAZO
Centos Correntes , .....•.....•

GratificaçÕes a Pagar , , ,

Didh'endos a Pt'gar ,
..

Ativo17 _661, 10
18.338,60
,,6,000,00 Iii.OSlLlZADO

CONTA DE COMPENSAÇÃO

2.362.157,10
528,117,70
63.963,60

Caução do Diretoria .,., ,
_.-,.. ��--

i •.

'

25.000;00
Máqt�inns e lns+elcçêes+r=+r--.---

-.Ãoo-.... - ...... ESTAVEl

'I!'''DMI-'''',-�'''':",""'-."'- i
---

,
_.

................ 9.4.1I .. 34.403,20
61.377,00
19T .327,00
,12.500,00

Ferrumentns •

MÓ"eis e Utensilio,
913,545,60

Veículos .

Perticipcções .. .. ": (II 50" oFRANZ GESTW!CK!, d':!! tor-técnice
RôMULO SILVA - Contador.� .'

.

,

' ,

Reg. Dec , 41719 - DNIC, 43532 REALlZAVEL A CURTO E LONGO PRAZO

Contos Correntes _ Devedoras .••.•

Matérias Primos e Mercadorias Manuf.

Depésito Compulsório D. L 9159 ••

Depósito P/Acquis. Letrns Tes./Na-
donal . . ... , ..... , •..•.•.•

Letras do Teosuro Nacional

II I T O --,..
-r�"--; .:

D E' B

DEMON$TRAÇÃO DE tuCROS E PER DAS 'EM '31 DE JANEIRO DE 1947

c !{ E'

75,000,00

V�nde-se 3,000 m5.2 de terra, ! caso de 12 x 12, sobrado, c�m i2

grand,es comad�s, possuindo completa instalação poro loja� com 3 grandes

vitrin�s; úm "redto. especiàlinente construido paro' dnema, de 20 x 12, com

cOIl!!ddade para c 300 "e5S0QS, possuin do ótimo Clparelho' sOlloro e poltro"a�
---�-, -"

i �}Jj;.'
. confortaveis.

,. dMais lima 'construção, de .. 14 x 0, a aptado para loja.o,u sala de di-

versões e uma cása de. madeir",. 8 x 7.

T()da� ��.w, prnpri!?,!(l{il's pstií ... numa e�Cfuinll, no' <:entro da Vila.
.�- ."

-

'���
./

1 Neqodo sem in�ermedior;o �
Informa

çc��s.
com

..
'.0, .�.r.

.-' JoslÍ
. dos

Sal.lt�Sr .à R.IlO• .,. Siil: Paulo, nr. 116, .1j!umenaiLou. com. o propnetariO HU1lo -.Scheldemantel,

DIARIO em, Pl';sid�ltte G�t�li� -' Ibir;n,�. �_�,,����,.� l

S. e 9 u r os", .••.•...••••••••••••

C o 111 i s só e 5 ". �' .

G r .. ati. f ic Q ç õ e 5 ..
.. . ..

.. __._
..�.,

4.091;40
-lqg�,lO

-�-'-

..•... .... :3.850,00
�� .. 4O.4846Q .Despesas Gerais

Imoostas e Sêlos 43.299,00
.84.075,06 182.183,20Onlenedcs e Salàrios •••••••• _ ••••• .'

Fundo de Reserya Legal ....•.••••.••
'

'--� 6.669,30
11,72t7Q
11.317:;40
13:-'33S.bO

. '18.338,60

FmH(O de Reset:o Especial ..••.•••••
Funcla de Depreciações .... , .. .'.,." •

Funda de Gar�nti<! d;' Dí�iJa Ativo ...

. -,_._

Gratif;c�çõe:S a Pagar _ .

I),vídendos a' Pagilr ,., •.•••• ;. M ••••

,315.568,80

HENRIQUE RISCHSIETER, diretor-presidente

PARECER DÓ CONSELHO F1SCAl

'0 Conselho fiscal da sociedade Qnôn'imo f'RELOJOARIA CATARINEN-
5 E S. A. "; representado pelos seus nieml:�os infra assinddas, em cJmpri
I1_1Ent� .aa disposto no ort. 127r inciso III do. decreto-lei n. 2.627, de 26 de

setemero. 'de 1940, efetuaram detida.mente o eXQ�e da 'bai��ço geral, de
r>:lorÍstrcção 4e lucros e perdas, contas e demais atos da diretorio, referentes

" �,' periodo 'do exercieio sociol findo em31 di: j�neiro próximo pC!s�Qcio. Com

- � ---,_

�-'---' - -'- -,
-

EmPfês�nt�rme��àrr� dÓ,M.LAraujolC.B.!·,,�IZ EM FLORIANO POLiS)
.

rIT,ULOS DECLABA'lVRÍ,{)s. NATm.U:Lm��ço�
:

. �lIearrega-se :le quiús'qnêr assúntos junto ás ie
partlçoes

.

públicas de Blumenau, Flo:danóp�Hs, Rio ,de
Jarteiró� São Pàulo 'e po.rto 'Aí'égre - :4.�sten�!�'�

ESCRITO'RIO PARA O VALE DO ITAJAI':
Rua '15 df:! Novembr" nO 415 ... 26 andar - saÍ.ll i .

(Altos. (f'•.IA C apitai-CO ) �� B L U :M E N A t_

"'dústtia de Fécula 'Companhia
Loren'z

B L U M E N'À U

ASSEMSLE'IA .GE RAL'ORDINARIA
Sõc> �.o.'nvida.·d�s o.s .. 'Acionl·s·t-as-,d,e·sLS'o·'d"d· A ".'.�,' .•

'

��'. Cle a e. nOnllllG Q '56,reUrmem

em Asse�bleio Geral Ordínària� 'a rea �i%ar-se 110 �ia 11 de ..M,�rço I'r.óxima,
à; 8 hora;;, nQ séde social, à. rila 'São '. P!!ula s. n.· em ltoupovlI. Sêca-T!lu�
m�!mu, llfim de delibemem �ôb;e a seguinte'

ORDEM' DO' DIA

Disléu55üa e votação do - relatár;(!,
.

balanço e COntas ap�es�ntadas' pe.
la Diretoria, bem COÍ11D do 1'0 recer :'40 Conselho' Fiscal;.

20. - Eleição de Conselho Fisc!l! e suplentes pa;(! o e�ércício _ d.. 1941;

Ijlumenau, 22 :de
.

Fevereiro de 1947

(ass.) FRITZ. lORENZ

Diretor- Pteside�té

33.000,00
100.000,00M'e·r-c CI ri'o r i a'r;. .

Juros e rí�sc:ont�s ' .. , .
�.- -'--.

DISPONIVEl
...................... " <#1" ... ""." •• '194.210,50

264.727,80• • " a ".".

COMPENSAÇÕES
AçiÍes Caucionadas •.... " ...••....• � :��-

� ��l �.. •

'j�
• __ •

• P

Passivo
315.568,80 NÃO EXIGIVEL

f.L��
.----- ....

',":
" !' .. � . 5.000.000,00

75.110,00
400.000,00
175.195,00
230.00(1,00
85.284,70
'l-1.858,20

Capital . �

Fundo de Reserva Legal ••••..•...•
Fundo de

.

Reservo , .. , ,

Depreciações'. . ...•......••••• ,

Resel'vQ para DeYed(lfe� Duvidtl5U5 •••

Fundo de Retenção 1945 O, t. 9159 ••

Fu!!do para prejuízos eventu�is
,
•••••

:'--� .........
! _.r.--'

FRANZ ItESTWICKI, dlre tor-técnico
,

RõMUlO, SILVA ContQdor..

Reg. [iec. 41719 - DNIC. 43532

I o exame; ora procedido verificou-�e G mais perfeit(l ,ord�m. e
.

e;xotidão e_m

tudo, portanto, são .de parecer que .to da� as cont��_ e d�mais .dopl!!1entos �s
tãc perfeitamente em c?ndições de serem aprovados peia .assembléia geral EXIGIVEL A CURTO 'E LONGO PRAZO

Contas Corr��tes - Credoras ••••••

TituIos a Pogar '

titulas Caucionoclos ••.•.•. - ••••••• "

Titulas Desconttldos •.••••••••••••• "

Cambiais S/O Exte�ior •••••••••••• .,

GratificaçÕes, ,Ord. e Salários ti paga\'

Impostos o PClgar _
'

,Contl'ib, aos Inst. de' Pr�v. C! pagar ••
o,', '.'

.'
,

D;videlidos a Pogar .

795.809,40
130 . 62350
107.258,80

1. 78 1.154,10
179.630,30
421.511,60
78.177,70
38,393,50
300.000,00

ordinària, oportunamenta conyoc(lda.
BI'umenau, 10 de fevereiro ele 1947.

A�fREDO llUECHELE

VA'LTER STRAUCH
lU N!OR

Dr. Gebhardt '.H'ro'fflâda

Demoftltração, d� Coltta
"Lucras e Perdas"

�_ Fac:uld�d�s de Via"!!, Al!!tri!! e Ri.; J�'. )��ei;o)
Cirll�cii1ic.ehefe do Hosp!to! Sant�, Ç9tarin,,_,. " ,,' •

Altll cirurgia, operaç<io do bodor est0!'ll,ago, vic:.$ �m:re�l ,t;téro,
'*�., � ,Heurocirurljia. Moléstias de �nharas.. CirurSlll-p!astleo-
�;�,'.. .. .. ', "'.'.:

CemP.!ffas I!IJ f.t.!'''-i!l�� M , s n ti és �;f, I!�, J1� •

SLUMBiA!I: = "Hos!lif!ll Santa �mati!'la"

Caução da Dir�tDria • •••• oiII.aoo •• o.-.;; 15.000,00

I
I .><' , ..

'

• ,.• ,",

,Instituto de' Apos���acJ�r.ia
Peósies dos Comerciários

Iilu�;iia'l.', 31 de Dezembro de B4S.

MARGARET SCHWERENDT
Guarda Livros

DipL registra do no D. E, C.

sob 1'1. 32.36S
.

FA'BRICA DE' GAITAS
"ALFREDO IiI: RING" S, A,

Comércio e Indústria

e

t,

"'---,

\�i�' � E D I TAL --:
"

.. A 'Agêncici do lAPe. �ésta cido de fQX saber ,�o; m. limpr�90dores da

BI�titel!au, 'que,
.

em virtude. de. se en contrar em gozo, dj. férias, regulam�l1'
tares' até o dia '23 do. correnté, o co bradõr ,desta Ag&ncia, .devem as con

f�ibu;çÕê5 refer�ntes ao' rn�$' d� !'eve reiro pp., bem como. quais debit�s, ser

rectlfhidos à te�ouraria de referida Agência, no e){pedient� de 12 às 1&
_

hO-

FRED HERI�lG
Diretar- Gerente

-"

cidade, até 31· do corrente,rc!s; iI RUe! 15 de;'Mo�emhto, n. 1369, l1esta:

;�fir:t- de
.

llêÍo incidirem ne multa de #nf.jra.
. '.. , SIirrttenalf, '6 de Março de 1947

.' .' J
-�.:� .�. ..:' lO'ÃO' A. S" PORTO.' .�. -·�.;··--:�·'W"""�·�'��"1

,

'�.""'W-Fl!'\,'W:�'iiF! f�l._.' :; ...�' � I ��l!�; __ ª__�.�..._�·
MERCADORIAS ................ �'f ···

011 ••••••••

Negocio
DESI'EZAS GERAIS • • -............. . .

DESPEZAS, BANCARIAS • • <o •••• • ..

DESPEZAS DE VIAGEM • .

IMPOSTOS . .
'.' •.•••••••••• - ••••

<;EGUROS C/FOGOS E ACIDENTES ••
' • • : ..

JUFOS E DESCONTOS õ •••••• __ .

Al.UGUEIS '. . _,.' � , . , ' . , , . '. . •....... .1 ..•••.•

"F!>!lAMENTAS E PECAS -'ºostas dUrante o exercicio '"

I CONSERTOS DAS M.A.'Olm�A,) e in-l'�laçóes' dos predios .

FUNOO DE RETHKÃO S/O Movilnen o de 194> D,1.9159
i DEPPEC1ACõES • . ..••...••••••••.

RESERVÁ ti:t.AL D. L 7627
• <o

RESERVA PARA DEVEDORES j)UVlDOSO� ••..•.........

RE5'ERVA·· PARA PREJUIZOS EVENTUAIS .

CONTAS ,ÇOR'R�NTES , ••••••• " ••••.••••••••••••

urg.ente

i
ii'

--

,..._.�-,...--_.

r

9.915.006,80

',' -
. .li --:

-

.-:'"'f'.�.!,�
.��-�- _._

9.915' .OOEí,SO

.--

,-

4.120.497,20

1. 362 . 929,30
15",581,30
153.919,70
208,4ílS,lrJ
1�1,926,71]
!!49.2203Ü

3.870,00
93.026,40
212,050,6{J
85284,70

279,901,80
75,110/10
2�0,000.OO

41.858,20
22$.330,00

4.120.497,20

Blumenau, 31· de Dezembro de 1946,

MARGAREI SCHWERENDT

-Tfli�l�..... �,.;'"�'--�.��� ,.'
.

registre do no D. E. C.
sob n , 32.368

Guarda Livros

Dipl.
..- -"

I,
'-,

FA'BRICA DE GAITAS
"ALFREDO H!: RING" S, A.

Comércio e !"dúshia

FRED H[fUl-�G

Diretor- Gerente

Parecer do Conselllo Fiscal
membros de! ives de Conselho Fiscal da Fébiict1

ó" Gaitos "Alfredo Hering" S, À. Co mércio e Indús+ric, tendo e)(omi!1cdc>

minuciosamente 'J relatório do Diretoria, o Iluluncc, conta de Lucros e Per

des, a escritura e demais Locumentos ('n mesrnc Sociedade, referen�es' tllI
exercício de 1946, e tendo encontrado I udo em perfeito ordem, são de pere

cer que os mesmos devam ser. oprOY<l "o� ['€!05 senhores acionistas e;" 'As.
sernbléle Gemi, que pata 101 fim se clEVWí reunir.

B!umenou, 10 de Fevereiro de 1947.

ARHIUR RA!lE

lUIZ DE FREITAS MaltO
CARLOS SOUTO

-,-- --
,--

1l\1� M. = Capitania dos P01"t(V§ do Estado

I de Santa Cata�ioa - Dttegacia em Uajaí
I

I Ministerio da Marinha
Deiegacià da CapittluiQ dos - Portos do' Ersndc de Santa Catarina em Itqjaí

EDITAL N. 1

\'Escola de Aprendizes Marinheiros

Estão Qbertas .. o E5cóla de Arpen
dizes Marinheiros ce Florianopoli, as

itlscrições paro mntriculo até 6 de A

bri� do corrente Qno.

Todas as inf!lrmoções.
obtidas na Delegacia do

EDITAL N. 2

"

Exames para a Marinha Mercante
\

;1

Estão abertas as inscrisões nestll

DelegaciQ, durante Q meês de Março,
paro 05 seguintes exames do pessoal
dQ Marinho Mercante: 20. Condutor�

Mctorista, 20. Condutor-Maquinista,
Contra Mestre, Mestre Amador 'e Ar.

rois do Rio ltajaí-Assú.
Oelegocia da Capitania dei 'Porta

d� Itajai.
.. '" l.i'1 �i JJ�!

poderão ser

Capitania do

Porto de ItQjaí.
WIIlfrido Quinranii!!a dso Santos

Capitão de Corveta - DelegQdo

MINISTERIO DA M41NHA

Walfrido Quintoni�ha dso Santos

CopitiilJ de Corveta - Deieg�Jo. '1
Delegacia da Copito"i!! dos PDrr05 do IEstado de Santo Catarina el1'l Itojaí

'j": :;��l�,"�;-,�;���c�'é�'��;;:!�� 5;,��,��
':-,-;ç �c' =!"'i=" ::��("'.3. �"3 qTai a .;:o.n ..

.::r:: ·.r<�' 3.0 ê i.·::i�d. à "0ai':a t�;.....�p�-
t-!;:'ío de!x� E�:.f !'''!"';"':iri�rr:�

��!::.;:!��: ��1:-;':;i;}� :.�s; id!�

\
l-

I
VENDEM-SE PROCURÁ-SE

, Dirersos !indos chãos - de caso, de Um oficial de ferreiro. InfÓr�a.
I

.

I
diversos tamanhos, livres de enchente cões na ferraria José Olinge'f - Ála-
e :de poeira, lnlcre':sados qUl'irom ce mrdl1 Rio Ilronçn n. 25.

dirigir ao snr. José Kewitz. Bêco.Ara- i -- _

I r�ngllá, s. II. ou co rpopriel Ioia OH,] I
:MOlquardtr- Rua '. Ámcu:0I10S' N. ' .. 73.· I ANUNC!EM NESH tllAR!<;í

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



�e
'

reforma bancária. �ara'
"

maIOres

'o Itajaí .. t_ansl
.

Não fiá, alí,
ri ão.Séria

�--��--��--��----------------

esc !.Intensificadet a curn-

Foram muitas os pesso.os, que in:is_-I Cou�s �ujto Sé�i,a, srs. duOn"j' 'deso:ol;:::: : fpQ�::e d;o C:���:,ãOpo�: p a,.-,nha anti ..terr()ri&;ta '·Ita
tiram CO!lOSCO, netess ultimas· dias de, dois tlrl� um, fico com cm, {iu!!l- I '

paro que fôssemos até ii ponte SÔo. quer o entende. E' eritmétice ele- em dias chuvosos e até em dias en-
.

��,'

P li 1 E' S"� T',

I' N'
, 'A"

.

bre o Itaiai. mentor. oslorados, poderão ,escorregar e - Que i .", J .'-
. ' .... ". ' "

Tôdes ela" sem discordando, ela- Qs distint'os'cnvolhebos sem gasta- Deus as salvem dlsto.- mergulharem I --�'. ' ,

. .

'
"

moram contra o perigo a que estão I rem um ceú·ii,
•.

ganharam o dinheiro nas profundezas do no ,

; PRESOS VARIOS ELEMENTOS SUSPEI TOS E APREENDIDAS, GR#�DE CO· ridcdes militcres l;nitallk(ls revelaré:m
sujeitos 05 adultos e os crianças que í fócil, despreocupadamente, Ou, por PIA DE ARMAS que Ioram det:dos
por ali trons'ltanl, ,outra, bcmburr«, no duro. Dia vIra Que teremos de registaf ,! " ' .,

,v " 5!!Spel<OS, as : rnmemJS icras, na gran-
A obre, segundo tombém nos relu'l O t�ubalhador, no entanto, para ter mais uma tragéd.ia, �omo ocorreu C�!T1 I Jerusclérn, 7 _( UI!itedl ..:_ Vinte mil vele

. 5111 di: Ha;fa, e procura dos ter- de campanha on!j.d!'rrcltista a!"erf(!
taram, fo', con'rotada e depois sub- olgun,' lucro "matou" o cssoelhnmen- (I morte de um mfeh% jovem, em d!os 1

f ti
. I"

: ". •

t d r L' S A I "I' T h f'

NO'- : 11:!"!sns 9 exercito briíuuidu IIlICIQ· rcrrs Os u rgull, eunu e tem. .pe o exercitn mg e;. cmnem . oram

controlada por técnicos, Que se a não

I'
to:·'rez droga. do semana passado, ii rua 15 de

mm, 110 madrugllút de hoje, mais uma operação não foi dirigido contra Hn- epreendides' armas, Que incluem
fizeram dircitinnn foi porque não qui- A ponte, depois de mal assoalhado, I

opéreçõn militar, reoliioda na "ferido" gnno" demissios lcnçc-chcmas, minos e

serem. foi entregue, cerimoniosomente, pela vambro, após termos odvertido aos. dÇl Te�ro.. ��l_l\a" i�to, é, no zcun do Jcruinlám, 7 (Unitedl - As auto- trolhndorus po�tatei;.
Uma couso mais ou menos assim: Ar'ministração da Estrada à Prefeitura, poderes públicos sõbre o perigo que' __ , __ ._. ..______ __

:!�:ni;':�:be;:,:or;�anc:dm;:�tr::�:'re�:: ���::', dapr:er:::;;a, ninguém mais lá :::::en::�ap:bl�::�lema do tráefgo

ná::�o" n":'�'glla�ns â p a ',g a I'
��N����� INTERNACIONAL

representá-la por XX, apro o assoa- Hoje está pràtieamente abandonado.l i �. ,

t-" Ri�, 7' (Meridio�oll Reunir-se·ó
Ihcmento. vindo, sem dúvida, aos moradores do Tornam-se, pais, necessnnns provi� ,;! 110 dia 18 do corrente em Londres (I

Até �i nado de mais. O foto � sem luz .e sem assoalho firme, ser- dêncios dos autoridades cernpe+entes, ,i!'.. I \.1 , COllse!ho··lnternQcio�al do' Trigo, ar.

que, (:�poj-;, a sub-contrataram (! um Boa Vista, que, Il um" pilar existente, para que não tenhamos, fl!turame�te:··· giío que estuda o produção do, cereal
trebclhurlor braçal, de sua graça; que fizeram uma verdadeira privado, de ehuror sentidas lógrimos, E,
lhes cheirava rosa, recebendo êste, Há,' ainda, a grave ameaça que re- GI6m do mais, se truta de prohlema,

i

Resultado: Quem presenta para a segurança e a viDa íncdlável, coletivn..
. t

I re

slmsimplesmente X.

DIJ\RfO M li T U T 1 N,O
-���---------�----�---

-- ..

, 5MADO,.8 DE MARÇO DE 1947 B L U M E NAU NUMERO !Wi

tráfegodeS-Cillabl'o o

(Cunch"óll da priml'Íra I

I
QU€ as pessoas qUe assistiram 00 si

uermn 'l!J",;'5'J!l�r soçorr05 por !,orte da !li tro do i�crn mixto, declararam es

aclll1ini�lr<l"ÓO do E,.trado de ferro torem o, dormentes completoment�

HOMENAGEM DE MARSHALL
AO SOLADO DESCONHECIDO

5Q"t� CQtorino, �endo Inn<;ados à suo opdrcs, o qu� determinou o descarri- Paris, 7 fUnitedi O genera,l
rrój.ll'io sorte. Esse fatio, por si só, len'cnto, qUe por em. perigo o vida Marshall colocau uma corôa de flores
e'l'tle"ó� a falto de "�eruj.lulo d03 Gi· d� inúmeras pessoas, que oro se en· nJ tumulo do Saldado DesconhecidQ;"
,'cl'orcs do ferrovio, e aberra' contra centram curlÍnt10 dores num hospital sab-'o Árco do Triunfo, No ocasião

p', ,""h dnmento'rcs princpio" de hll. de't., cidade. come�tou Mrasholl, que, ha trinta'

m,,,';:'''<!c.
, I A morte de uml] dessQs vitimas OIlOS, como ajudante de ordens do.

I'� CAUSAS DETPMINANTf.S virá cOnlpletor o Quadro Iri;!e e la'· gelleral J('hn J. Pershing, esteve em.

P/) AC!DENTE timovel clt] Estrada de Ferro Santo posição de sentido 00 ladi daquel9
Ain,Ia ('rUfOI' a nossa ret'orl'lgem C�!or;"a. militar no mesmo local.

--I
re-"

dos
(h moçôo fIe censura 00 governo, du
r!wte a sessão da pra�im!l quarta.lei!"
m, "O Comofo '(11)5 ç(lmu"s, QIl!ll1rlo'

seró debotida !1 situação ecgnomíc>:l

01" Gmn Bretanha. ':7'Ti'1": :

CHURCH1LL APRESENTARA'
UMA MOÇÃO DE CENSURA

AO GOVERNO

Londres, 7 (Unite.!)

prometeu Qpresetnar a SUQ

Chmeh'H';'

anuncio-nnti�cão
::-;1!"?t J

... r:rmllnjfi9t:J1j

1�IJ!1garos

Ás opiniõe, á e,'speitu d� sen�do!' I
Ivo (le Aquino I'

A COt·!fERHlCIA IH·

o PLANO DE REFORMA
MNCARIA

f Unit')!]) -- O; lirlc·

re' p""t ;C05 niln'lnrQs c1edamrnl'1 flue

prot�st{l con tr."J o PRESIDENTE TRUMAN

intcrn", cl" Hungrb

A primeir']

ma.ra.vilh
Distribuidores)

t:�

Sta. talarina )

r

a·milIta de 700
,·dol_are.s

mil

os MINEIROS DE AMERI CANOS DESISTIRÃO DA

GRE' VE

J
.L
.•
1·

"

rIa nu t

'rnentos o todas os pessêns. que' se
'e

.

extinção d� i,;cêndió que destruiu
situada em Timbó.

pertino informa que está sendo

.Ic a' efeito entre 'os bancários um

mQVimellto reivindicador. Entreyista-

,d" á respeito:'o sr, Peixoto Alencor

I declarou que ,upossam fade ml,itos co

lcQ(!s, O problema. sertÍ I'esolvjdo OI,.,..

o' dQlobornção dos B(!n�05 e rio. ln<- i

tituto 0115 Bancário;. O Ministm tia'

Tf'Jba1ho poderó ;lItuc'o!lar o caso:
Ilut..risoni!o o Instituto II f""e-f " �,t<_ !.
totaçõo t1� rE5taur�nte e os b?!,!�'l":t.l
1"')rS\!!l v�:r:, devem ajudnT' o custá) i"
rI"r de;peso, entr:!Ildó com e Q!ota �e I
tl'crifido. o� I.lI,'!Ildrio; nece;sit'!l!l I'

, I
di! nU'11e-"�Q de ,v�n<:imef!fos � � q�Qn- !tI"); "..,f�!:.� f'lQ'�� �en"lIn"o os estat stH:a.:,

n nr�tr) rI� viria :.uhhl "U�· � � ZOO

""r àni". O tlll{'V!'1t" mnr.êdinn em

F'�VF ..C'j.!'n iii :;{l":!!f)brQ" t:n� fl mabrri-
r;=:·;'I ..h... I:qndr:dez:, indUiiv� o -oh!-

!!uél de ca',a , fjJl�/i!'l!lldo, revelou

Ofel1siva
C(lutra

o,,
1·

RIO, 7 (Meridionall o, "C�-

1· .. , ........

'I: 'Woslii'ng'ton;"]" i Unitéd� , -' Reina mineiros de ccrvõo, a primeiro de A-

grande espectetlvc em torno. da ati- bril. Depois desse ccso a Unido dos
I

l tudo de Jonhn Lewis, em foee da de. Mineiros teró reduxidc para 700 mil
c. cisão ·do· Supremo Tribu!l(l! 'federal.

'

dolores a, multa de .três milhões· e meia;
1 ,

'

.

.'

a que f�ro condenado.
'

Do qUQlquer I'.

! �creâita-se geralmente que' fc- m(leio, Lewis, pessoalmente, deveró 'pa�' í
- ! çc usa do pruzo de cinco dias paro gor a multa de 10 mil dolares. que lhe

I revogar sua ordem de novo gréve dos fora imposta na mesma ocasião,

Ir. F. SI' �� 1-------...,.-'---�---.-.-...- ..-,-.�-.--.-.>rc.�....-,.,..,.....=-,.;��_=,.-,1Il-,_-,-,�-..,-,* AA .�
!

nos ass"ntos REGRESSOU A WASHINGTON Rio, 7 (Meridional) _ O senaoor
"ycÍL' reforçor I Washington, 7 IUnitedl - Proce· Ivo de Aquino falando li imp.renso (J

ronirl ... -nvdmcntc a po�içõa dos on-: dente do Mexíco chegou a esta capi- Droros;tn <]" refNma bancaria, ad;oll' O "QUEEN EUZABETH" "comandos" madrugaram nos açou-
li'c�"",·�i"I·,,'. 'lll� v:nham pior"ndo: tal o presidente Trumon, cujo avióo tou: "Estou de inteiro acordo com

.
" SERViÇO REGULAR - Vista

I '!JUe;; e feiras' livre" '

, aéreo �o gigantesca "liner" "QueÇn ·Elizobeth",. d� . 8$. 000 tànelacia�t dareoçiio
.

partiturar "Sacred Cow" aterrisolt no o plano de reforma apresentado pelo C d \"h
'

J' .RJO, 7 IMeridio�nll - O'Chs-una r • c, ite Stdr, durante as provaS de velocidode II que
"

foi submetido
, "

! oerodronlo local,ós 20 horas de ontem. Ministro do Fazendo, sugerindo o,
.

fe' de Policio reuniu "m seu gabi•.de;r.(l I".� c('rreu a5 ultimas h�ras

da!
I em Firth' of Cfyde, em autubro do ano. ,passado, Suo Magestade, a 'rainha

.

.

_'_- --- --- --- --

J
criacão de' sete bancos e o desdobro· ,

b ' '.
""te .tod�s· o, delego.d05 dest!l co·IHJ1t2 rcrss-:d!1, qunndo o Nem,er Fc· AGITADORES PORTUGUEZES' "

E.l12:a cth estava a bordo e tomou o o tlnlOO durante .a/guns mi,!utos. O 'jrene N�..,y, ::de, ,do !>'Jrtid" dos pc. CONDENADOS Ar PRIS-O m.!",nto do. Banco do BraSil, com Q fI·
navio otingiu umo veloicdade media de 29 nós horarios, mos, a(;redita-es

c

.

pita!, concitando, os a cooperi:ir".
í A. naltdode O<l anlpliar·e 'dat 'mlMre� lfo:··'···,··,,·. :: .

"

•
que i.

t I f s n se ..tid'o de
QUImo" !,ro."r.elarias, abandonou a I L' b 7 (U't dl O

.

T 'I) I,' '. _ .
ele podem! atingir a velOCidade nloXI ma .de ·32 nós, '- (B, N. S,). I ,com o, QS as orço o

conferencio inter.partidária, na qual I
IS o�'

d
�I cd:-

(I

undo j
rantlOs a m�vlm�ntaçoo . �a, COPIto," i

'

[
dor maior eliden�i" aos diversos,

I
d" Jushçp, CpOIS e OIto semanas e! e,tGbel�cendo all1da o cnterlo maIS

I
serviços da admil\itsraçào e e)(er�

o:;. �omunistos
.

e

_ 05cioi'.(!cmocr�ta5, julgamento ,sentenciou 27 individuas ,ceficiente no. financiamento do lavoura I .�"....._-

éú o mais intensn fi,cal;açíio n�s
eXI�Jlr"'n1 a remoça0 dos respectIvos I ocu,odos de agitadores e distribuido-, e d� peclIQrio. QuaTta' feira' 'ah1ercí seI', distrito.; Aludiu' ós �ucessic
Ctl'go: 005 ministros pertencentes

lIdes de propagond<l comuniSTa, á pena II nova' 'réu�ião da' 'CUmrssõo"intúmbirld � 'S F,� 'Es''t'e' '8
.

O� �,eu, lI'! n rrJal ! YO� nat�s de r..ôomoçõ:s da im�
GQuele:. rartido� e de 5' represento"- d� prisão, variando de _seis a,_2� me- da reForma, devendo' -cumpOfe-Cel' 'o�"'" ,t'1.�.." .

,!: 11 I prensa ,d�,qui, acentuando Que ",1",
tr.; no r�r!Qmento., ses.' � '1!fl"'j'l deputados Mario 'Bram! 'e 'Sd�td 'Co5\o" , . . . ". ..,'. .

'

advinham' das lacunas

O, •••• ' •

dg.:::::j:,lJ.'.'·<l ..u ...S. t
eptesentadora �'Mecla LIda'· 41 B.�a 15 de Novl.mbl'o 1035

OfíiCÜ1'l méçanh::a: Rtla João' Pelloa 1111
81umeoau Sant Catarina

,

I

mandos" da' D-elegpcio 'de' Econo-

,mia Popular entraram

contra aS exploradores.
em aç5n
Hoje os·

oh l·i s-t i O a
•

1

.

o 'esplrito ponderade e SEnsa

to' do; 'homens [nstos sempre esto-

il'!�' 'd(l� classes menos favoreci

das da
c

sorte; que vivem agrilhoa.
da� .pelos tentáculos .. dos "pol
vos" sugadores do llco�omia 1'0-.
p!J!ar,

.

Estes são aqueles que colcbo

rrim na infelicidade do� lares Im-,
-mildes, ·Ianç-àndo Q. misérin ,milho."
r�s de chefes "de familios honrados

quk lut'lin pelei'; suo sub�stê;cia':'
bs operóri�s, modestos colebo-

Je: nuf-or'l,!iq.
,t1..,.�"� t;Ôh ..e-" nc:. diutito!'>

A G!i.M!

REINIC!AM AS REAÇõES

COMERCIAIS

LO!Hl!!'�, 7' ru"jte!!) - Func!en�

rios dr:! Te�ol1ro revé!orn� que ", Gron

Bretanha e Itnli� i!1ici(lrã� as cmiver-

s�ções
partir

financeiros li isto.. capital, a

do proxíma semana, v;solldD

o ,reinicío . dlJsreloçãe< camercio.is nor

mais entre os dois lloizl!,s:

policia q�.H�r
I
I

extirpar e od'ontou que

vão ser p'romov!clos 1); ilwestigado·
res de primeira,. s,gunda e ter

ceiro closses;. inc!!mbido ,o; delega.
dos de polic1n II apresentarem o

re!oçiio dos que merecem

ção.
RIO, 7 iMetiditmoll � O Oe�

legooo de Economi!l, POPUlllf, MIl
rio Lucena inicio!, ,ci-' "blit", contra'
'as, éxploradores dô' P9.VO, Hume,.
rosas.

. ÍJ�o��ueiros ' f�ram"
'

.

por 'faltar' pese; e-: outro'5

f
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