
o es
a cenvcca.. prensa, radio e cioetna� em 1947.

da contel'cocia jD,éI'Dacío� devido ao grande Ilumero
.

,de
a litterdade de imO' assuntos pendentes de debate,

deve ser adiada.

Bstraaas
A chuva. provocou a.lnt�rrupção do bafegonoRio
lUa; 15 (Meridional! - Está c110-. a interrupção do frafegG. Os frUIs O� seleciollndos de São Paul" e Rio,

vendo tcrrenclclrnente no Rh>, d�sdl1i; estão circulando com atra.z:o, in+US'.\ jJora amanhã ti tarda. O Si"';iço' d�. -- , .

a tarde de ont�m. Varias po�tDS da i ve o ssub�rbanos.. f' p05�ivéll :;11
,cidade foram mundados,. ocasionando transferencaa do Jogo de hOle 'free Metereofoll,a informou �" repol'ta9cm ,até agora ••

L'

.E.CE '!!!!!Ji!I!i4

que o tempo melhororá 00 anoitecer,
porém o esrudlo do Vasco deverá es

tar inlparHcavel. Nada foi resolvido As lor�as �o Chacn ade
riram ao movimento

Diretor ..Presidente:
se�icioso

assaram 'os es orcas
s

Colocadas metralhadoras em 'varios

do I s���;:�:�����;,,�::�;�:P���:�:���:o�:�t��!:.:.
mguoi, os rebeldes de 'Concepcion te- novo chefe do; insurrelo$ e. de refoT,
riam estendido suas atividades em. ços procedentes do ChrJco, .05 vO)1ta:'
todo, as direções do norte do pe is, gcns iniciais dos revoltosos _ ocentul!m-

PS O com excepção de Assunção, cuja guar

nição
.
permanece .neutro e o Qual é

comandada pelo coronel Guggieri.

se ,eriamente,

50.' :- resfando, porto"!ó, pouco tempo
paro a sollJçã� do coso.. No sessiío
ciG . Conselho Nocional do PSD, ontem

realisac10, apesar de ser espe�ada CI

nenbuma cocníl.!são. Um matutino
solução sotisfatoria, não chegou-se a

diz ter apurodo nas melhores rodas
ligadas ao P. S. D. do Rio Gr�nde
do' Sul, que o governador Walter Jo-

lV A' O Conselho Nacional do"�o
• ere'U'...,.. h h POSSADAS, _rgentino, 15':Wllitéd\

.

.

.

. ;.
nao

_

c. egou Q oen uma con-
_ A estaçõo rodiofonica .d�s �e�.DI�

·r
. �"'IU E'Ão � o"bré .:

a rOn C' ti t.U
;
�n O

tosas em Cancepcion deelereu . que �s
'!Io.;;J� ,;;a � "" "",. 'I!;-W forças paraguaios cio Chaco, com!!�d�'�

d
.

d C A
r--.

;
d UON Â U"N A UON NA-O VETARA' NENHU," VAI FILMAR NO RIO das pelo coronel Ga'lIardo; l!d��jr�!!'l'l!�'

..
- m·@� a o . amar·w cer IJ .' .... se reunira se-!.!v> " , .."'" � � .

I b
.

Hollvwood, 15 (UI' \
.

Soube- se movimento contra. Mbri.nigo -,

'. ··Àue.:
..�

.

... gando-feira 50 Q presidência do sr , CANDIDATO DO P. S. D. N' .

-- ...----

..•. Prado Kclly, escolhido ontem pelo PRESIDENCIA DA CAMARA Que o industrial brasileiro Carla, Sel- contou- que o tripulação "Mir�bem"
• J

.

I d . . cdcriu ó revolto.
" !

"

O matutino adianta que (l indic!lção I sim vario.' conferencins entre os •

llder da minoria no Câmara ao tre- CS, uronte suo recente VISito o esta
.�.t Rio, 15 (Meridional) Segunda" d

•ar! -

sr , SOU:1:!l Cobo teria resultado na I deres cerdenciados do UOM e do p�� .
t-ar da assu�to, De ecôrdo Com os

CIIlO e, entrou em negociaçoes com o

oficioso, o sr . Man- produtor independente William Come- Woshington, 15 (Unit�dl �sfé.manobra .querenlÍsto leyoda a efeito sobre o assunto,
que circulam nos meios 9rtbeira declarou, ontem, cpós a rcu- M la� !ig'ados -o' Unl'o"o '. p'

.

A....
.

...

"10 15 'M 'J' 11' rcn cnzies, sôbre o possibiildodc on. merican!!sob a inspiorçiía d:réta do sr. Boris- "" \ erl< lona candidato da UON para .
,

- '. niõo cio conselho nacional tio sou por- dêsto rodar quatro filmes no Rio de monífesterem ' pe%or ,.. pei� 'i' inf�r;'o�ií�to Luznrdo . I b]�ma (le ccnvoccçãc da ..

1- .

sn r , tido, que a UDN n<la vetará nenhum Janeiro. Menzies pretende viajar ao do Urugu!li que' SQlicit�u "cr; cit�d� 'ar-Em face da ccnhccidu oritude da U. mora até a primeira' hora do tarde de' José Augusto., Quanto ii presidencia, candidato do PSD à pers:dencl'o da Co' _

' . . .
. " \ 'I I d

.

h ld I' 'O llrQsil logo' que termien seu ntucl fil· ganisação os 'seus serviços' eo : Par!!-D. N, para. com o sr. Souza Costa, I ioje ain a não tm a . ti a 50 uçco .. .' dix um, vespertino oficioso foram es- mora. ..
' .

IN R dencl d I P
.

.

.

me. guai, afim' de -

que ;e;o evitada �
u,,!,a'0. sr , Lu.zar.,lo terr1J. c.alcl,lado em. pro-

H. creu. a,mos, cre encro o PC, o. '

.. t.t1.belccidas .d'_J�S correntes: .v.ma que .'. Ácesrcenfou ainda o sr , M!1n';nbei.! �
.

. ..

... .

c r a f ! .

"
guerm civil de gradoe" escala .

.VOÇOf- ,o 'rfsec clogmd_q. d.o�...ltdeçrs '. S D.
� contm\(ou· ontem

.

e
. �lole .. :rI�k ...e. pe o ree el5ao do - sr.. Hoofmo. M�)!I .. ,

·ra .. que'" ntontiilllll convers(lçõés com () I"�'
_

..

_:,_'u':'_
.. '

..

"i"d,"_'" • '"'"''''0."" ,;,0' I m"" o, <M""O<'" "m " I;d" toiro , ,"tro '" · ,,', "'�o", I" ;."", "m.. ,Oh" "o ",.,do FO.MOSÁ; 'S 'U"'dl '_ MM,

:��:ésdeP:�::S: d��:U�:�::adp:ranoo e9s:� I ;1:�I' d::ss�:�O�uePo�ti�O:m;!��ã�e.e::;� ;:::!, �aucm:s:�, C�:I:ti��:�o�o f�iZ re� assunto.
! I'CROeNslF'DEERN-ENTECIOoUUTRCA·OM O mom de Assunção' que, pe.lo· primi!i.;1!
I vez, foi ouvida oli a' emissão. !'u! ra·jem' representadas tôdas as correntes condu.z:ido à: liderança da PSD onde -- --- -_- _-_ ___ I Rio, 15' (M,) _ O esnador Vitori- dia rebelde ela var da liberd�de, ,'!!�ponrleráveis do parlamento. Segundo I

eEtá trabalhando pela reeleição 00 sr. Pilula ti uaSI 'n<l Freir�, do Maarnhilo, foi recebido 'lUar o comissôa cle Conte'peio!! pr��!e ofírm já foi decidida que a presi- Honorio Monteiro. A eleição poro I ontem pelo presidente Ou!r aom Pe- testava contra ° bombardei'" indis�i-dência tócaró ao P. S. D. e poro., a .•�esa da Câmara se realizará no
�

I
tropolis.

,_.-

���-;-;-. plinado da populaçãa civil dÓQuélo, ci-
o primeira vicc-presidencia um pro· prOXlmCl terça.feira. O remediG contra os rins I

.

l
... dad: e anunciovo qU� oMirnigo' s�ri.,

I.
-- --- -- castigado por esse crime. :.

-

.

. _

_;_-'--'----..:.__;_----�-----:--...,..-:..--�
I "-Í, 1-

BUENOS AIRES. 15 lUinted\"
VirJjontes chegados de Àssl'nf�o' 'aqui,
informam que elementos d�. ,,(Jrtjd�
Colirodo anunciaram Que ·.MOli!!!Q�
procura mobiliz'lr as tr!l.pas, !!i!�

mostrando-se animado poro p�ºor ;�!'!l
armas contra os rebeldes, como. e

principio vinha demanstrando e I!geYI!
são' pouco, o� que aperesntam-se pór�
aouele fim. Outros

.. informações direll'!

nr.
-1.1-

-L\"'::"
.

I vemo Dutra. A. porti,lo ordiloasmen

.
te jogadrr pelo sr. Luzardo, continuo

"o jornal, deu motivo poro (I UON to

RIO, 15' (Meridion(!j) - A ques- mar energicos proviclenéias no sentido
tóo' da. escolho pelo P. S. D. 0;1' fu- clt amparar o golpe, realizando as

turo presidente da Camara, ainda on

tem, não foi resolvida. Ha varias dias,

�::::N:�;��:'�:�;f��:����:· Viajou 50 quilometros a pé 'para fugir ao abismo da
do isdo, al'é agora, baldados as seus

III fi' III

propositos. Cada dia o caos compli. . maser I�ça�se e. já é o instalação do Congres-"'" I U

um campo de deslocados
Wolfgang Werner sôbre

na
-

a ocupaçao

II

um Jovem

O
blumenauense

nização terrorista comunista, acuasdos
de terem feito explodir bombas ós por

de tas da embaixada Argentina, há me

I ses atroz.

Bernardo

Madrid, 15 (u1'1 - A policia de-

. PRESOS OS TERRORISTAS

teve 64 membros duma pertenso orgo-

A ENTRADA DAS TROPAS RUS
SAS NA 'ALEMANHA

mente com outros patrícios (: estran

geiros, aguardando oportunidade paro

ser repatriado. Findq êsse prazo, foi

tornsferido poro um campo da U. N.

R. ·R. A" em Berlim, e logo depois Quando tudo �stavo encaminhada e

seguiu para a ..
%ona britânica de ocu- seguro do seu regresso ao Brasil, ten

poção, onde esteve até principias des- dI) mesmo' embarcada ti bordo do no-

te ano. Afirmou Bernardo Werner 'vio nacional "Sontarém", que fôra

que durante o tempo que esteve sob destinado' a repatriar os brasileiros,
a proteção das ingleses, estes não qui-, chegando 00 parto de Hamburgo no

zeram reconhecer a sua condicôo de I dia 30 de Jaeniro da corrente ano, eis

brosieliro, póis, sendo ele eds�endente I
qUE. surgem. os ingleses para retiró·ol

de alemão! nascido no Braisl, deve- de bordo, Juntamente com outros 40

ria considerar-se olemão. Apesar bars'leiros, que foram obirgodos (I vol
de ter apreesntado os seus documen- tor ao campo :ilm que estavam 010-
tos de nacioaÍllidade, com o propôs i- iodos.

DEPOIS DE EMBARCAR
TIRADO DE BORDO
00 "SANTARE'M"

FOI RE-' visado o mell passaporte. Prossegui
viagcm por todo o território belga, e

b� te,i" recebido permissõo poro vi-

que vario$ aviadores
bombardear Con·cepcion.

-f,)-
BUENOS AIRES, 15, IUnitedl - De

ocôrdo com viajantes: aquií pro�eden
te� d� Assução, . c�pit(ll

-

oarogu�i·!I.
fOI cm· colocadas metrol'hadoras' .

"'-n

recusaram-se \!

III!III A fuga rocambolesca, de

Alemanha .. 'que rev�l()u
do território II!

germanlco. o DUQUE DE ALBA PODERA'
VISITAR A ESPANHA

russa

� miséria e a fome campe�am em todo o pail
reconhecer a sua· nacionalidade de bralllelro

O, iOlleses
" Viajou 00

quizeram
vapor "Santarém�'

nio
Londres, 15 IUnited\ - O corres

pondente do "Doi'y Telegraph" em

Madrid informa que o duque de AI-

,

.

A' vida cm trazer a público deta

lhes dos. dramas vjvidos pelos brasilei
Alema-ros que se encontravam na

"ho durante a 9cerro e que tlgora

em tôdas ás ciaddes visitei 05 con

suíados Iltosieliros, pondo em ordem os

meus documentas.
E assim consegui otrQVe5�Qr a fron

teira francesa, até chegar a Paris, on

de' tomei um avião no dia 6 de maT

ço, tendo aterrado em Recife devido
as violentas tempe,tades de neve. No
dia 8 cbeguei ao Rio a bordo do meS

mo avião.

Ao chegar á Capital da Republica
fui recebido pelo meu pai, que agum
dava o minha chegada.

,itar Portugal. varias potttos {Ia cidade, os· quais d's-
Sobe-se que (I duque {le Alba for· PQtarom� intermitd"'tem�nt�,' pQrQ·. !!ter

temente o 'retorno do principe her- maTizar o população. Indicou que �!1'
deiro da Espanha, Juan Bourbon, do .As�llnção não ha choques' nem. distur-
trono hesponhol. I bios ..

·

retornaram ao seu país, a nosso re

p.ortogem voltou a ouvir, ontem; o

jovem Bernorclo Wolfgond Werner, que

aos 11 anos de idade' deixou Blume-
------�r _;, _

nau com destino ó Alemanha, onde
EXONERADO DO CONSELHO '0 T. S. E MANIFESTOU-SE

Rio, J5 IM.) - Por decreto do

>rI'
CONTRA O 1' .. S. O:

prei.sdente do Estado do Rio foi con- EM SANTA CATARINA
cedido exoneroçõo 00 sr. Moac;r de Rio, 15 IM.I - O T·.· S. E. !!e-

Pllula Lobo do cargo ed membro do' gou-se em dor provimento ao' récu'r-'
Conselho Administrativo do Estado do so do P .. S, D. em Santa C�tÓritié
Rio, sendo nomeado p'ara substitui. lo contra o registro dos candidatos' d�
o sr. Adolfo Ferreira Suceno, U, D, N.

CONSELHO
f('j estudar engenharia metalúrgica,
tendo ingressado numa escola técnica

1 da� mais modelares c eficientes de

Drc�dcn, no $0)\')";0. Tendo deixa"

(lo o Brasil em princípios da a':lO de

1193�, Bernardo Werner iniciou os

__ 1 seus estudos na Alemanha nos pri.,
mciros meess ,cm a preo.cupação dos

rumores de guerra, pois, como fosse
o:"da crianço, ignorava o que se es

tava '-armando nos bastidores políticos.
Cormon

to de conseguir o seu repatriamento,
os ingleses usaarm de lodos os evxpe
dientes e subterfúgi�s paro dificultar

o sua volto ao Braisl.
Depois de legolisar a sua situação

perante as autoridades brasileiras no

Rio, Bernardo Werner, em comâonhi'l
de seu pai, .tomou um avião c:om des-A INTERVENÇÃO DA MISSÃO

MILITAR BRASILEIRA

PROTEGIDO PELA SOMBRA DA
.NOITE, FUGIU DO CAMPO

(
Revptlada contra rf resolução inex

plicávef das autoridades inglesas,
Bernardo Werner arquitetou um plano
de evosõo do camp� em que estava
oloaido.

O plano não' poderio folhar

RUMO AO SEU TORRÃO NATAL . ,

----�_...,

praticadas contra as mulheres,
.

v;olovom as ca05S e despajavom -as

'suas famílias de' todos 05 seus nove
Durante cinco meses o en trevis

todo pérmaneceu num campo de
..
alo

jamento !le pessoas deslotodas, junto,"

ge do espectro da fome. e do miserio

ronda 05 larés. do povo alemõo.
AS ILHAS. flDGI NA PARADA DA VITORIA

não satisfeitos com (JS atroei'-

Prosseguindo no Sua entrevista, il

jovem Werner afirmou que a chega
da da missão militar brosi!eira junta QCre�centou o entervistodo - dadas
ao Conselho de Controle Aliado da

(IS cirClÍnstallcías em que os pe�soas

Alemanha trouxe-lhe esperanças e um
deslocadas achavam-se, go%ando de

alívio, ao a�ber que esso missão em-
completa liberdade para fazer os seus

pregaria seus esforços no sentido de passeios· ,distQntes co {ocal.
repatriar, o mois bréve Il.ossivel, iii :

. Na noite de -9 de Janeiro, burfan"-'
d

-

o solo onde desde o infância enq:m-
blosi/eiros que se viam dia�te de um

<J a vigilância da casa de guarda, le-
trara o verdadeira felicidade, bafeja·verdadeiro abismo de miséria e os-

wi II efeito o meu plano de fuga e
-do relo aconchego Ido sel' 101', da

frimetnos. percorri 50 quilometras a Pi até en. .

sua família e dos seus amigo, e lon
Falando sôbre o situa!;ão alimento;' contrar a cidade mais próxima onde

íb povo ol"mão, o entrevistôdo oeen- pudesse tomar o trem, tendo atraves·

h.ou que as rocões de alimentos dis- sado a' fronteira da-Bélgica. Nessa que

tribuidas 5ema�olmente servem só-I
cidade, ·.antes de viajar, apresentei-me

1-:'mente paro alimentar um pás�ara de J
00 Consulado' brasileiro, onde foram-me

pequeno porte. ,dispensadas todos QS atenções, sendo ANUNÇIEM NESTE PIARIO

tina (I' Cuirtiba, donde im-ediatamen.
t� rumou poro Blumenau em outomo_
ver.

Ao chegar ã suo terra �atal qual
não foi a· suo surpreso DO assistir o

uma empofgqnte recepçãa em sua ho-
menagem e nesse momento foi arre.

botado por um verd(ldeiro esntimento
dt> braisildade, por saber qúe pisavQ

Três soloddos do contingente d � silhos Fidgi que tomou porte no· Pa
. 4!!liiiIIII'."

roda do Vitoria, recentemente reoli.z:a da em Londrll5 - (IINS}.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'"eIHewe: Iprovisoricmente}, Hotel'

Würges, 1365 :
Caixa Postul, 38 f

I
REPR�SENTANTES: IN() Rio; - Serviços de Imprenso Ltde , I�raÇa Getulio Vorga�, I:dl�icio Odeen .

I EDIFICIO DO FORUM - BlumenauSala 80Z
Em S. Paulo: Serviços de Imlmmsa
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.

" I
Nação�'
S. A. "A NAÇÃO"

Diretor-Presidente: Edmundo Montei,'.!

Diretor-GErente: Rinnldo Feltrin

piretor de REdação: Hemnni I'ôrto

ENCARREGADO DE ASSINATURAS

Iorro WILLE

-}t-

Rua 7 de Abril, 241

--0--

Uteis

HORARIO DE ONIBUS

r08:, Assoc,iadas: do .. C•.H. <".A.merl,eâ.,reunidos,
I f\s'emb�eia ...GeraJ liíçttâ,qr_íll'lri!J", yotearam JI.

c
'

Ivoto de co,rittança' na direção do sr.' Victoria"
Braga, e nos deIPa,ís çOD1p�peDtes da atua! di ..
retoria. O sr. Walter &etoer fOj, Eleit� Vjce�1

_':'
- 'Presidente. .A.' hoi;' mcrcedc, vi!!te, �� fj!uni- pfesidenciÍ! do duberonde um ligéiro

G l�O ti iiefib iiCncr S.. A • '.
.

'

.

mm sob o presidência do sr. Frede- iÕrident� o tinha' afastado, prometan-
B h Y' I d' .,"�. ,", • '. Walter Berner, votodo emSob a presidência do sr , Ferderico rico use, ume vez qUI! o rr ,.; 1-:, o ImeulOtamente aos SOCIOS continuar

I' I! 'n' 't" •

d I A fo.ri,n,.o,' Ba. rg«.'. ',pu.r.a éOÍl.tl!lu,ar na prt,'si- ,'o se.u trubalh'ó pelo. eng'randecimen" cio apenas do sr. Osias Guimarães.D '1li! ..J"l. U b O�7 (",,·V3. t5 Diu,menau .

use "e s"tr" tltiG o pe o sr , rno
-

. n_�..a._�J ,u._:.__n_.,fj�_e,��._r_o".,r.. �g� __.. ,, __

u

A�. " __ "' __-r=:-
'.,'._ .. _,_

'Oti�'bercht, teve lugar, ante-ontem, à dencia dó clube, exigia, antes, da as-
.

to do remo e do vido sceicl da nos- I Estão de pornbens os associados do
- - '-, � - - -- -

",.
-

-�, - ---- - - --- ·J'r:.i!�, q AS!i'�l!1hléia '�er[ll E>:trnordi- .seinbl�ill; um- vóta 4e Caidia!l!a."
I
511 cidade., i C, N. América e os meios :ociaisOswaldo Gomes I ,n!Ír;� 'dp. !lS50CjQ�OS do C. N. A- <

E�te ,fat dp�o 'pqr qêlamllçl!P, Achando-se Yago, an dlretorie,
.

o
i
de. Blurnenuu pelo d�sfecho feli::z:. do

PArOCUra" fie plérfc,a. o sr. Vit{)rino BrogQ .yoltou, pois; à cargo de vice-presidente, por demis- Assembléia de ante-ontem.

Nóbrega I
i

U VIAJANTE

Dr. Camara Tf\QUIGRAfIA GRATIS

Oepaçóes DOEnças ,lo S'lnhoro.

POR CORRE SPONDENCIA
Paro difu�iio do .único m�tóda brcsileire, a AS50CIAÇÃO

QU!GR}.'F1CA PAULISTA ensine 91'l!tuitamente. Info�ml!i1!s,
Pr! " PAULO GONÇALVES,l'iIl! 1 de Slltembro, 107, 1. ÕlUI.

RIO DE JANEIRO .ESPEC!ALlSTA

Clinico em geral _;_ Trutornento pe-

105 Oondos Ultra-Curtos

Consultoria: - TraVESSO 4 de

reiro - Predio Peiter

Operações nos Hospitais

Cartorio de

REGISTROS DE IMOVI:IS

E H IPOnCAS -'

20. Oficio

A V I S O

,

Levamos ao conhecimento dos nos-;
sc� feitores e anunciantes que, á rua

15 de Novembro, !1!l E!!grmeotoria Mi
ra, ao lado do Café "Pillguim", i!!sto-
lam03 um I'o,to de anúncios e ossi

ncturas de "A NAÇÃO".

I
feve· I

I são do" sr , Paulo Scneffer,
poro substitul-le o�sforçrido

o BOTAFOGO· SEGUIU COl-�VOCADOS.;,OS _JOGADORES I 4 � Comunicar qUI! nesta dota
PARA" A' SELEt;,ÃO,. ..

'. : m�u posse do cargo de Auditur
DE IlASQUETEBOL :·'f.;"']:D t Junto' Disiciplinar Desportiva o sr, dr,

,
'. _.

"c<'

\. Arres . Gonçalves.
'

Ri!) segui!.! hoje poro Curitiab 'ondé" Rio, 15 (Meridional) - Na ,próii- 5 -:- Toronr l'liblico que acerca

m'J semana serão conv�,c�dos Os �o-'I a�s né.godações
"

entab�!adas com o'
gadores para' a fOrltlaçao do selecío-

; Bol'afogo F. R., do: RIO, .

para sua
nodo do Srásif' que disp�tará breve-' 'find'] a esta cidade, foram trocados Rio, 15 (M.) _ Devido ás forte�mente o compeonato sul emericane �.,

I
os seguintes telegramas olém dos já'

I
chevcs que há três �jas vem cainioh(!sqm�tebol. O sefecioondo pesível- pubilcodos no Boeltim 14-41' .

I f' Ierid
'

• •
•

no capitu OI trens ert o para nmente Ira a Portugal realizar uma "MILTON C OLIVEIRA
.

C' _ , . .

t ti
. un-

I nho o prello entre Paulistas e C".
'

J5 (M' ,�, I) N t"'� emDpro a. tiLn Ác °t ti d'
- . I· '

,!\la, erl,,:cnn - o ICI,,-�e '. ,,� -
. �I!ll <JS con lçoes ' Jogo< coso O jôgo se reali:z:ora 'noc

oqui Botofogo quinze mil cruzeiros li-I de Vocso,. ás 15,30 qUtiI'--- ---
� --

l
'ire pt Diga data certo jogo aqui pt quer tempo.

BO M I �,' Pode esr domingo 16? Telegrafei ou-I ... ""

A L·LET! OFIC,AL N, b-47 tro repreSEntante aí indicado pelo Ria O quadro car:cc!l terá

a. se.g".�.... '.'go IHumenauensf!' de Despor- pt Rogo confirmar pt Abraços

se-j cn.nstituic;ão:
Lui:.:·, Augusto, H

....a.,
,

....
--, -,�....- �:U ;em Sua reuniiÍ'o e!l' Itoi!!, RESOL-. bastiiío : Cruz". 'EH, Donilo, Jorge, Amorim, 'Man�cd>NO FLAMENGO \
--'o ---�

1 _

"SEBASTIÃO CRUZ - BlumenQu
-.1

Ademir e Chico. �,' �: �11�:Renovar a todos Os eus fl'- AcuSo telegrama nosso represeJ:ltanteRio, 15 (Meridianai) - O Cc'n��- liodos o co.mu;ncoçiio d.e que deverá
f O ,. f

_
.

•.�
, Milton e.onfírm.o. ,jogo dotas somente .

.,

s p.a.u'lsta sa uaroo com
..
o

.. seg.u,",,�.Deliherolivo do Flamengo ,e reuniu
ser requer;eb, iml!rteriyel��nte,· O. té G t Obapós chégoda delegação sexta - Sau- .� onze. erdan - Caeiro -' D()-ontem e autorizou .0 preisdente do I
dia 31 �o e.orrente. m�.�,.', a renovação

.

S.,·. Arturi 'Deelgado Bo- mingas - Bouer .:..:. Rui - Noronha

I
clllbe t t J d J A'v�r d F dações IVEmo,

-Cfaud,'o' _ LI'm'o
'o con ra ar alr. ' � a e, uncl,oname!!to, de ocor-

E d
., tofogo" .

,
spera-se, pois, que nl!· próxima se-

,) cOI!} o que foi publicod� no item "SILYERIO ARTURl _ Curitiba. -:- RÉmo e Teixeirinba.
I 1:1(!no a "novelo Jair" esteja encer-

2 do Boletim n. 10-47."
r�da com o ingresso do cAnhec',do 2 A" 'L '

u
- cusar o receDimento e agro •

Eleio no Flamengo. decer o comun1coçiio do' Guoraní F.-�
---

�
--- - C. de ter sido "Itiitq, �m 14 do cor-OBTIVERAM DISPENSA rente a suo nova, diret�ria.

DO SELECIONADO CÁRIOCA 3 - Pl,bíi�or' que' pelo Resouçiío
f Rio, 15 (Mer�dicnal) - O Áméri- n, 109, desta doto; foi nonieado� de
I Cil obteve a ,dispensa do se�cionci- acordo com a inidicQçiio do sr. <Pre
do carioca do arqueiro Vicente e do sidente da J; D_ D., ,o sr. dr. :A;-
m.,ia idreita Lima, que integrarão o r!,s Gopçolves poro o: c!:lrgo de 'Audí- ,-... .,:_ ':':'- :;. < ;_'__

.,seu quadro que irá a Pôrto Aleg." I for dei Junto Disciplitiar Desportiva. '......�"�;: ,> ..".: :j, .,�c' .

Sotl,êdtlde Recre'ativa. e
Espd�Pva " Ipíranlª
Itoupava-Sêca - Blumenau

I
1 peru ramo de maquina. e ferramentas. tas deverão ser dirljidns sob "VIAIAN

I '0,.-00 "',,,d. • ,.m;"o, 0',,- TE", , redcçêo d;,"

J._ra_"_I._�

PARA CURITIBA

Rio,' 15' (M.) - O Botafogo dó

deverií realizar dois jogo�.

o SOTAFOGO INTERESSADO·

EXTREMA, ESQUERDA
LISBOA

NOPara serviço de es:rit3rÍJ preci sn-se le
DO

que O olltofogo está' tentando con-

fr"!<2r o exterma 'esquerda Rogério.
r:erteneente ao· lisb!!a, 90rnde clube
r:ortuguês.

.

���"

cem alguma prático e bõ� caligrafia,

Paga�se bem ordenodo.

Cartas escritos á prérrb punho

c; êste jornal sob "Sôo caligrafia".

Auto Viação Catarinense
,

siu!!'stll!u a Curitiba - :I horas
.

Bl,uemnau a Joínville - 13 horas
"

rem a5S�nQr ou enunciarlllumenou -� Floriclllopolis - 13 horas .

51" 11111nal, poderão se dirigiruemnau a Itajoí - 13,30 horas lârio da Engraxataria M'ro, o qu,,!Blumenau a Jarat:!!;á - 13 horas
E,tá autorizado 'pela gerência dêste

periódico ti reo!izúr qualquer tronso

çilc de publiddode.
Eltipreza Auto Viação Brusquense

Blflm�nau a Bfusalle - 9,30 e 13 horas
TELEFONES MUITO CHAMADOS: �.

'

lt------
Assodcçiio Comercia! e Indu.trial, 1430
ÁutomoveÍ5: P lte t te r1300 -- 1200 -- 1111 -- 1100 -- 1333
e"·tos de Molas:

1051 -- 1400 - 1170 - 1245
Coletoria Estadual - 1216

.

Coletoria Federal - 1381

Co�ponhia Telefonica - 1321

De!!,gacia Regional de Policio:
Gitbi�ete do Delegado -- t016-A

Exepdiente - 1016

JORNAL
--I

Mêr�:T�Lt�; C;:CA;Oanta (:.1
S A 1'.

&

"

..

I
ASSEM!iLt'IA GERAL DE CmlSTITUIÇÁO

Séo c:onvid"d05 os subscritores do copito I do "BA�,lCO MERCAt�TIL

D� SANTA CATARINA S. A. ", C! se m'!1irem, em À=:;embléicr Geral, 110

edifício do "TEATRO CARLOS GOMES", a rua 15 és

cidade de B!umenat!: ás 10 horas, do -diu 15 de març? do

fim-de deliberarem sobre a Constitui ;iio de Scdedode.

nov�mbro, nesra

Jc�rrellte ano

a_I
Blument!!!, 14 de mar;o de 1947

<

"BANCO MERCANTIL DE SrJHA CATARINA S.' A," I
O!waldo Moellmann Américo Stomm

l'if�·;; Funda dcre3

1-:, I:,MPR�ZADnRMAZENAGfMI'!:'"[ M P R A" Ltda.
�-=� :::"""::"�:::::�---- f

Rua 15 de Novembro, 54 fundo�
.

I,
! (

I'menos as con3iderados \
II
P

=m.,liiiliit::::Jl!'l!,tzallili.E__m. J::"e'-=�

IDra Jorge Jasper i

tlele;acia Imposto de Rendo - 1104
Emprezo Forço e Luz - 132'1-A

Estrada de Ferre S, Caterino - 10 11

Hospitul Municipal - 120B
Hospital Santa Catarina - 1133

Hcspital Santa babel -

L A. :-. C. - 1271

I. A. P. I. - 1256

Mercado Municipal - 1120

Mini.terio do Tl'obrilho - 1143

Pref�ituro Municipal -- 1163

Posto do Molaria - 1466

Telegrafo Nacional - 1363

INCEN010S;

1196

Garcia - 1148

Hering - 1199

forina
í

que qui:z:e- .

0:0 pro:::;� I úndústrias de fécula Comp 3nhia Lorenz
B'umenau

Tôdos os pessoas, pois,

&
Fálnica de ladrilhos�

(
I EXf!Cuta se qualqll(l' ser'

riço em !llarmori/e.
Rua da.'! prllm"ira3 u' ,<, j

FOI!' 10S1 Cai_cu podai,�I
I

EMPREZA fUNERARIA F. KREUZER'

Rua São Paulo - Fon(l 1168

Serviço funebre do simples

Qt� I) melhor

lEste e

perigosos,

,Recebe quaisquer mercadorias em depêôito,

Depóisto amplD e' seco, j"nto ao Porto .oe Blumenau.

Cír�rgião·Dg�lt!sta

OdoDtopedia tria
D.entaduras Anatõmitas

�- --- --- -.- ---.

Anuncie nestà Folha

.._,.----------
<r A J R

ASSEMBLE' IA GERAL ORDlt�A'RIA
São convidados 05 Acionistas desta ociedode Anónimo a se reunirem

em As:;emlMia Geral Orlinório, ti realizar-se no d:a 28 co corrente mês,' ós
8 horcs, 110 sÉcle oEdol, ii rua São Paulo 5. n. em ltoupava Sêco, B!umenau,
dim de deliberarem sôbre o seguinte

OROEM DO DIA

Cià� 10. - Discussão e votação do relatório, bafonço e eOl1to< apn:esntadas pe-
la Diretoria, bem como do parecer do Conselho Fi5�al;

"

2';) - Eleiçiío du COllse:ho Fiscal e suplentES paro o exercício de 1947.
;} o - Assuntos diversos.

Blumeuou, J 1 de Março de 1947

(oss) FRll LORENZ

Diretor-l'resídenti;!
�-,-----�._--�---------- --�-- -�--------'-----

',':

11S-
. ".,'._. ..

.. --�.-:..�:... t'
�,·!I>l-'

Por i5�W, há mais FORDS em uso,

que qualquer outra marca!
Em tóda parte, onde quer que haja trabalho de
(,IHJlinhões. os Foros Um t::e sohressaído pela sua

tl'3tlícional eficiência e incomparável durabilida
de. E. como prova disso, basta dizer que a. dura:
cão média de todos os caminhões Ford em uso e
fie quaRi 9 anos e milhares dêl.es ultrapassam de
muito e8ta cifra. Nenhum::!. outra marca pode
·competir com êste record!

.

E Agora os nOVOi; caminhões Ford são mais efi
cientes e ainda mais forte8, porque foram aper
Ieil;oados em 32 importantes detalh€.8 técnicós!
Apresentam maior economia, requerem menos

custo de manutenção e duram muito mais!

Ante,. de acl�'!!ji!"ir um (t!mínhãoT
procure um e�ttlbeh;drnento Ford!

Scm�nt� éS cClminbóé$ Fórd
oferecem êsfes taract�rístiCos
d� resist�pdtl (t dllrábilid(ld� I

Motor v-a de 100 cavalos." P�.�
redes dos cilfudros de micro-.
acabamento. retentoras de Óleo, ..
Eixos de comando das ,válvulas
de liga de Ié1{ro fundido; resisr
t",ntes

.

ao Ae�gaste, com mecà
nif;mo de distriblf�çãQ daignkão
de alta. precisão. feito dê 'alu
mínio... Canjurto de válvulas
corri folga regulada com préCi�
são, .. Fios de inlõtalação dàigm'"
çãQ, fevestido$ de "neoprene.-'".,
Eixos dianteiros. 4e a,çg' IQl'jl),do,
tratado;, a calQr.. Armações de
longarina:; duplas, extra-sólidas,
nos· modelos para maiores car

gas .. Breques extra"grandes de.
ferrD fundido, �orn maior super
fície de 1rf!iagenL. Molas fortes�
super-resi�tentp.§.fORD MOTOR

MA[S DE 31 MILHÕES DE
CARROS E CAMINHÕES

FORD
FA8RICADOS ÁTÉ HOJ�L

Acuso recebimento seu teélgromo on-

ASSEMLBE'IA GE RàL ORDINARIA

"
São convidados o ssocios desta

bl�j(l Geral Ordinúrip,

," '2
I

•

h.oros, no sé�e sociá!, à

.m�n�u, afim Pll deliberarel11 sôóre a s�guinte'

li !:e reunirem

;f�rr::�""i·'"-'
-

..
� -

,ORDEM DO DIA

1&,) - Discussffó' e votação do R!lfa tório do Dir!?toria
Epíâcício findo;

_:_ 'Elelçõo "o' novo· Diretoria pa r", a

- Assuntos diveross.

[Ass.) ELOY DE OLIVEIRA,

Prflsidentlf

ChiClé Wregley·s pelD,
ReelDbol,o Postal

,

Aceitámos· quálqúer pe'dido de clichê WRIGLEY'S para

c6nfeitariosi padarias, ormazens e etc. o enviaremos pelo Reembolso Postâl:
Éstcmos inte�rssodc5 por vendedores, viajantes ,e distribuidores, dos produ'
tl'i� WRIGLEY'S. Brevemente oferece remos Drops Americanos Life Sav,r.(
COpll$ d� Papel tilycTulip, Bicsoitós lng�eses e etc.

Maiores detalhes' com ALFREDO ZANOTTA & CIA.
nida Mem de Sá, 247�B- Rio de Janeiro.

Companhial Hidro Elélrféa
j, Aouas Negras
'1

CONVOCAÇÃO, PARA ASSEMBLEIA .GERAL ORDINARIA

'Convocomos' o 'ssenhores aeionis tos destu asciedade
•

.

J

i rem á ASsembléia G�rÇ!1 Ordinárillr a realizar-se no di:t

1947, 'ás '10 horas, no salõó de Leo puldo' Schm1dt, em

�!!lih�r!lr!!111 �ô�r� a S!'9uinte ord!lm do dia:

poro

29 de

10. - Relofófio cfa i:liretqria
20. -- Realtóríp do CDnselho Fi sca!
3(1. - Alterac;ao dos estatutos sociais,
40. - �ame, discussoã e aprovação do Balanço Geral, conl'a .Io;,';1:.""","'.C.

cfqs � Perdas e demais clocumentos correspondentes
ed 1945:

5'e. --::- Diversos assuntos de In,teresse social.

Itup!lrangll, 12 d!! março dI: 1941.

COMPANHIA HIDRO, ElETRICA AGUAS NEGRAS

{oss), WALT�R StHLATT�R . <piretor Preside'nre}
-CURT KLEI'N . (Diretor tcrentel
JOÃO CARLOS THIESEN lDiertor Sub-Gerente)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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-t.A N
'

- �5 .

�'"
.

açao na
_/ _" ""

.

Chispas de ódiD . que' - cáem dos
olhos crestem (IS folhas: das' plano
tOJl que orlam os caminhos por
onde p<lSSO. Á$�ombrosa malda-
Q� do d!lstino.

.

SON IA MAlHA

ociedade

;'

S'eO,$ '.Spfr'm(enlos Não - Vêm;
• - da" Velhice, Mas Sim •

da· Má 'função dos Rins
Não deixe que substAncias vetle�b-

fIas
Ursi, que - normalizando ell

ifsseacumulemem�euOl'ganisril,Q. funções dos rins - impedem o

;onha.se a salvo dos ma�e5 oca- acúmulo de substância e venenosas

�l�apOs pelo rn!!u.fll.n,:iot,amel1�o- no organismo. Não desníide de

�o, .-rlns •. Use o, remédio qu<! rrti. i sua �aúde, deixando seu organismo
.

<'r,"_" d .. T"l'''�'''s ll.�·m : a" Pílu1i'" I
sofr-e-r- as consequências do �"U

Uf"). Fel;."•.a, base d .. p(,detQs_Í3S funcionamento dos rins. Use sem

pla'?tas GIUretlcas, desinferanfes demora as Pílulas Ursi.
I! dissolventes do Acido Urico ias •

Pilulas Urs! constituem o ��is As Pllulc.s. Ursi sao feitas·'
�ficaz tratamerrto .das rnolêsfias

co 1ft 6 pod e��lia� pIa ntas
errais e da bexiga, clefend'enão mediCinaIs.

: I.'im: S? organ isrno contra,'à�'1 � grande eficácia das Pílulas Ursí,
" • 071caçoes provententes do mau I ja comprovada por milhares de

Iu icronamento dos rins. Não se pesaoas, deve. se à sua fórmula na

e.t ucca de oue.seus r.ins preciSa.In I qual foram associadas de uma ma
fUi '1l0r�ãr Uc:n}l"'IlIs;'J[ç: para '9ue I

neira feliz e científica. 6 preciosas
SUa saúde seja perfeita. Qualquçr plantas de grande valor terapêu
irref\llaridade nesse funcionamen- tiéo e à sua moderníssima técnica
to, veve ser combatida -sern l:le-\ de.fabrica<;ão. Graças ao processo

mo�� com �s'f"m,?sas Pílul.,$ Urs.i. ,.d<; -concentração à baixa tempera-

Evife êstes.mpfe� causadJ tura,. as Pílul:,s ?:si ;ma�ltém in�

peJo ma'u funcianainent! tegrals os pnnClplOS �tlVOS da�
.

dos -rins
.. -.'.". plantas que as compoem. Daí

. serem as Pílulas" Ursi um remédie>
.Entre os muitos males pmveni$- de incontes'Ül'el valor ilO tratau
tes do acúmujo ,de- toxinas no 'ar- menta das moléstias do rins e da
gan�stno em.collsequê!lcilj, dp má!) be�iga. Use�as e comprove tam
funcionamento dos ríqs, os malE bérn os benéfico:; r�sultados dêsso
freqUfll1:es são: - :reumá'tism'o; ótimo produto do Laboratório
artritismo, -dores .de cflbeça; LicordeCacauXavíer. Asplantaa
tonteirp.�" ,dor",:!' rltls· cadeiras, que compõem .as Pílulas Ursi sãiH
désârumo,junta,'d ÚlChadas,iir.- - �V1J Ursi, Abacateiro, QUi�.
sônia e nervosismo. Livre·Soe. bra Pedra. Cipó Cabeludo�
po�s, dêsses males. u.�ando as Pilu. Cabelo de Milho e Cila.

oooOOOiíoo

CARNET FEMlN1NO p<>ta Ics desmn iam. queAinda

... I
I
I
I
I

,

pare<;o pnrudaxal, até eu sou con

tra mím mesma.

T ","110 ti fronte !
J. ANIVERSARIOS

ASSOMIlRQSA MALDADE
, - '.

"

"�ão q�eio _pensar: eltl nada _

'

'Mas não posso resistir á fascino

ção de vosculliar os. recondito5 da

banhada em:

suor. E' C�S�5 viblllOS que+se Q�.::.
rcsínm otrós .éos- moitas? Como

tudo i�50 é terrivcl , E esse, -ri

�(!,hs JG�CCl5 qUe esrondelem aos

meus ouvido,? Como vingar-me
da iniuri!l do destino? E' demais.

....

t�lio-s invisivci-, estl'Gngulum-me �

QUBHl 9ritor, m�15, apenes um som

'('11';:0 .'�e csccpc de minha gargan4

tu. ,�
Tremo. A,. forças me obnndo

num, Tei nõo teu Q mesma. Co

rm:ço, a temer pela minha .esrte,

Da. RITA AZAM�UJAi
1
I.

!
i
1

��Qllhã �ranscorre o· aniversario na-
tOflCIO da exmn , Era d R't A

.

. a. I a zam-
.buja, digna consorte do sr C 't-. . ap. ao
Moacir Azambuja, distinto ofício I do
êo exercito naciollot que por muito
tempo serviu nas fileiras do 32 8,
C, e atualmente residente no Ri� de
Janeiro,

ALVIM BlANCK

COI11.emorlJ. amanhã a possagel11 do

i Se'" aniversario nGtolicio o conceifúo_

II: fio. ,ciCiddéía sr.' Alvim Ilranel<
e! 'e!'

, pessoa

I .!' eVI ente presti�io na osdedade d
! Rio do Testo "_

I "

..

WALTER ADAM

·1 .

Tombem Festejo amanhã $eu ani-

I versaria natalicia (I di.tinfo e esfi�
. I

'1 �ada _cav!llhe�o sr. Walter Adqm,
.

J fr_gura de �estaque no 50ciedade de

, RIO do Testo.
I '

I Sld. MARLI SllENE SOAR PíIUI'IS ORSI •

minha O��,(l. De!.pert� emoções, e

um cortejo de afm;illações dael1-

tias inicio o suo mardm.· Mort1-
ficaçãa.
Tenho o ol1\<lf dcvaircde , Sin-

to que estou proximo: Ó' loucura.
Caminho apf(!53dam�n�c :pO:O' o

termo da joranC:a. Não ha \lado
que detenha <JS: 'meus paSS"5. - Po,

onde cruzo, rosas agonizam; E

Nóvos -'- QualQ'.lc-r voltag':m

NAC!ONtd5 E ESTRANGEiROS

de 1947 •

A' efemeride de amanhã registra II

passogem do aniversario notáficia da
• -------.....

i=mpal'ica e gent'il senhorita Marli

.

"

�._ �. Sirene Soar, dilét� filho d� sr. ManDe!

; Soar, residente" nesta cidade'.
r

para os rins

;' .cARMEN KOTTMANN

I Ân;versQtÍa-se hojé a distintd se

; nhorinha Carmen Kottmann, fino o�
! nomento da sociedade· blurne!1:Juense.

,. A's muita: felidt�ções qu:, .

por

I certo,
recebe'ra no dota de hOle, lun-

. ",,_ � tomos 05 nossas.

A V J S O

�lb::: !''!(;ul<ltld"õ de VkM, .Aunl,ja e Rio ,1," Janeiro)
C!rU�'glGt; (�b?i�� �:) HÚ:'Ft!':'.!! S�:mta CoturinlJ

Jqta citUr8�a, opGfoção Gt' &ode; t';.fomógOI vj{!_3 biliOles... utéro..

et!:'- -' t'2e11�'Gdi�PJ;o. h�c:;;:,;:o� d 3: :�zl!ihcra5 4 Cifurgio-piost!co'-
��.!,--:fil'f;;'�

-C6'R�rt!�'l!! n-o f';l}'��:: étt'i �. m ·fl e tJt'-� !} C:'i 11 �..�.

BJ...U[';2�J-,!;;U � ---:: "_H-3;;!}!l!J� �ül!ié Cá'Of;;!&I1'J'

Ulmer Laffront Avisamos aos interessados qL:e d�
mingo, dia 16 do corrente, da! 7,3Q
á'- 10 horas, não hoverá energia elé

trica no allirro Gotcio.

Blumellllu, 15 lie março

FORÇALUZ

CORRETaI;

.

!���------����--�--��--����------------

MA TRIZ: DEPÓSITO:
Blume

.. nou, Alame.th. Duque de. Caxias 20 .. .. I AI d"
-

d P'ir. roU o, ame n Darno e. Irocicaba,
188

Fone 1410 Fane 4-0013

·Blu tTlen'aUenseTransportadora Ltda.
Transporte de Car�as e Encomendas

entre

Blumenilu ri' Curitiba e S. Paulo
Joinvlle Brus'Iue e La';:5

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

E.Karmannii

Econcmko e forneddo CHl�cm:li·i::..! r.-':�·r:h2 - SO�nEi1te O "C-eherC!dor· 40 CC/oi T a mai �.mo�erna mo:�ujn� fp:

bricadoro de gelo em, cubos ti (J mtiur ecuuomizador de dinheiro desde G começo da.- .r�frig!lraçiio 1n(ilcii-

nico. Um produto do !'ANU_ETínC CO!{PORATION.

De
_ gramle. e ,,,01 uti!id'2de e"l1 !-1C1C:" Re�tUl!r'(:ml'e:;, Bares, Hospitais etc.. Tambi1m d� grande

cO!1venie!1do no Ior modc�no. i'ifi:; c!(éõpcnli-.o e lião derrete! Niío ho (; problema do entrega! Produr

1400 cubos de gelo por d,a! CON�OME S\'.'Vl!:NTE;; KIUWATTS EMeADA ,24 HORAS DE SERViÇO!
E"4TEEGA IMEDIATA!

CIRURGIÃO.DENTISTA

bp!ciclíd�d� '�m c?Radiografia dentário! para qualquer exame médlo;e

Preç�s es'pedaí;; -pare:! revendedor,,'; �'fJeç;(l!izadbs. IP"isibilidades de conce<súo de eJ< ::"ui?id",h paro cleterminod(]� áreas. ConSUltem o distribuidor exdusivo '.
_

.

para 05. estados de Sôo P!lulo, POHmó, 50;?!':::

Coto_rifl_c_e_R_iO_G_ra_n_de_d.:l_S_UI...,'------, ...---__11�A'zAN'cqire·çií�Ge9al� Rio �.,'J�nei'r'�' IL· S ..

A.
..TRAJANO REIS, Av. São João, !QLÇ - 10. andar-sola 7 - Silo Paulo.

.. ""' ..
:--�------�------------�.���

TODAS AS OPERAÇõES SANeARIAS NO PAIZ E COM o EX,TERIOR
_,_.._- -1-- _,__

o

__

o

.�. : ..----'-
----- -

TAXAS PARA AS CONTAS OE I'JEPO'SITOS:

DE.!'O'SIT05 A' VISTA (retiradas' livres)

. ASSEMBLEIA GE RAL ORDiNA'R!A

PEPO'SJTOS POPULARES (Limite.(�:� �'�
DEPO'SITOS LIMITADOS (Limite d.. C.r$ 50.000,00)
DEPO'SITOS LIMITADOS (Limite d'! Cr$ 100.000,001
DEPO'SITO SEM LIMITE

DEPO'SITOS A PRA?:f) FIXO

31/2% a.a.

4% a.a.

3% a.a.

2% a.a.
�i

Dê confC:rll'iidad� com o, d;:ipo slçé(!s legai, & �shlt!:arias dou ciên-·

cio. .lO� interes�odos di;.
�

que se acham 6: dispos.içõo dos sr:; .. acioni!itos, na

sÉ-de soc:$ll, os esguintes docum�nf"v�=

Al - b f,,'!otorio da cHn'fürifl' �;;bm a marcha elos' 'nég�Cios sociais

e principais fofos odmi nblrnL->", !li) eXIlrckio de 1946.

S') - Cópia do pCl!a!1çO e cl� cc!)I'," de IllCWS' c perdas.
C} - Parecer do con�e�.�a} fis cú!�.

Por 6 mêse�

.Por 12' mês!,s

4% 0.0.

5'fi, «.t.a.

PRE'YIO

Outro�sim, cnn-vuco. os ·5r!;� adO"n:_.f!Js par,n G ·o=sembJéia .. geral .ordi

nC"I(l, que se i'eQlizarã as 13 hom, d o dia 27 de Março de 1947, no séd�
social, com a seguinte .ordem dCt ,li<:l;

!. - Leituro�, discltssõe. 'e voto. cãG do r�Jotor!o da diretoria, do ba...
. lqnço s.�eral/ do c�nfc lu ';!GS e p�n!as e do parecer do con

$�Ilto fiscaL
Z. - Eleição dos membros ée! ;"0.; e suplentes da conselho. fisco!

para (] éXlirddo de 1947_

30. _. 'Outros. ossunfo5 de ide "055(; ela sociedade.

Blumenau, 25 d" Fevereiro de 1947.

�etírQdos mediante pr�vjo avisa:

De 30 dias de- Cr$ to, 000,00

De 60 dias
De 90 dias

41/2% <l.a.

4% 0.0.

4 1/2% a, (l.

em li'l'o profundo que arre

bala e empolga. conquistando as

ltllli� altas· expressões no. gênero
Galante! __ LIma nárrativa comple
ln dJ. "ida dQ irriquieto boêmio
!-n I f'll'B "jagens p�lo mundo

..
e

I
rl" dias tfrthds e [abulosos· 'oi•

.

d i;,:; na�' lnaiti e-xcitirntes:'aven-

I ..

!'.1"'" no� '·nines baixos de Paris.,;

Ln! t[;lta", �.�� liúarias mI;'
Jldo rC:éin bij[so Cr$.-60,OfJ

O. ARAUJO CARNEI.RO
BLUMENAU. - Caixa

O. Araujo Carnein) -

C" Postal. 1426 Rio

D

Ayres Gonçalves
""fl' �'

A D V o G A l' o
""-'-,

Hus 15 de N"'Çemhro nO 411

'30 andar - iSa II' 1

Dr. l-IerbertGeorg
ADVOGADO

VEMDEM·5E

D:vero,s lindos cltiios de easa de

diversos tamanhos, Iivres de enchente

• de poeito _ Interes;ados uqsirnm-se

c'tigi!' 00 sr, José Kewitz ,

.
IDa _p�gina3 - 50 !Í(a�ra! - Cr. -., 6.00
l:. li9' çClll1J tu,ru"lAD _I'; �

l1ZJ�AS QUIMICAS lU-tA,
SILEIRAS S'. A.

C. Pll5tal, U - JABOTI
CABAL

8)\0 PAULO

Escritória
� --�tt�

..,

Rua 15 de Novembto 1043

Blumenau - 51cr. Catarina

Dêco Arorunuá s . ",' ou

titio Otto Morquoldt_
rcnns N. 73_

uo p!'oprie·
Rua Ame-

1... ql'e o enfermidade de Paget,

um mal glandu!ar que produz
Q mudonço od aspecto od cor·

po humano, empresta à pessoa

por ela atacada uma autentica

figuro de macaco.

que as condecorações, por atos'

I' .

de bravura ou merecimento pú

blico, absolutamente não são

modernas, pois já existiam ""

Arábia e no Egito muitos sé

culos antes da nossa éro.

que o abanodno dos filhos, en

tre aS fomanos, efa equipara
do ao ohmicidio; e que, no

França, um édito do rei Hen

rique II' impunha a pena d�
morte aos pois que aban<lonas-�.

sem 05 fi!hos.

i 4. . . que um homem que tenhC!
1

chegado aos 70 anos de idade

respirou durante Q sua vicia

uma quantidade de ars\lfidente

poro encher um boõlo com a

capacidade ,1e três milhões de

L.

VENDE·SE

8", em '"sr. Fe·
..

anuncie

mel'ros cúbicos.

,
I)ma caminhonete "Ford-V

\ otimo estado . Tratar com o

li'! Echwartz. NESTA FOLHA

I�
':>. que os terremotos, diferem

Emprêsa 'nterme��aria de M.J.ArauJo'

enormemente entre si, no Que

di"" respeíto i:t 'sua difração e

- consequências: ao posso que o"

ere Caracas, em 1712, durou

apenas

bastou

20.000

1870, 110

meio minuto, o que

poro mol'ar I"ais de

pessoas, hauve em

Fócida, regiõo da 1

(MA1.UIZ EM FLORIANO'POLíS)

TITULOs :m�CLARATO'IUOs - NAT{J"RALIZ-AÇôEt
Encarrega.se :le quaisquer 8ssúnios junto ás re

parlições púhlica� de Blunlenau, Florianópdis. Rio de

lalleiro. S!1" Paulo e 1'01'10 Alégre - A�istenda técDiea
I<�SC'RITO'RIO PARA O VALE DO I'i'AJAr:
Rua 15 de Novembro nO 415 _ �o andar - sala 1

{Altos d'"A C apitaI·' ) _. Ii L U M'.E N A t..

GréCia, um terremoto que se

estendeu por três onos, mas niio

matou uma única pessoa.

que os cihnese< antigos, 00

encontrarem nos gelo ssibería

nos cadâveres de mamutes em

perFeito estado de conservaçõo,

pensavam ql!e es trotasse de

anima;; merlos recentemente,

n�o sabendo explicar por que '

\

I

\
I

..

. '-.;-,"""11'-'" �

·;···r:-�:··
. ...;'::.

�

•.
� 1�5-r'

t - Para tiefpnrreT'·�e contra as gríp��..

resfriados P. tusses, use o Cogn.ac O�

Alcatrão Xa,"ier.

2 - O Cognnc a. AlcRIl'ào Xavier é o

único meã!o9.m�nto exi�!ente com a

de8igmição de Cognac, de AlcatrRo! por.
qllê é o único Cognac feito A h••e de
alcatrão que tem fórmllla m"didnal.

;: - A elJcácia do CogllRQ de f\ ICRfrRO
X!llier resuJl!l. pniA. dR RlIa fórmula flue
reune vaIJ.,806 elementos mediciu�í�:

p-) Pooe["o�n5 ar-ejadore!!J e 1ortl
f'iea!!tee dng pulmões? com"!) o' a1-

eetrão e o bálsamo de 1.016.

.h) Um gr!!nde cafcificnnte �nmo

e hip.afoefito de cIÍJ�io.
e} Dois expectorantes como a po.

ligaIs. e o a)caçús;.
d) Um grando "Rlm .."t.. da t<>s...

como o rDulu!1J;ú.

4 � O. Jogif!m!> Cognac da Alcatrlio
Xavier sr, é vendido. port�nio em 'far
ruáclss e drogarias. porquê _ não s&

esqueça - é remédío a como tal ul>l)

pode s<ó'r vendIdo em outros lugares •

í
,!

5 ...

I'Ozão nunca se llncontravam

..

�evilo 6,{08s.� eRespiráI:

com um ,mimaI vivo; e que,

então, o sábio imperador Khang
si emitiu a teoria de que oque·

les animais viviam debaixo da

-terra, como os toupeiras. e

morrim 00 simples contacto

com a luz do dia. <"

FRANCISCO Hbnn: -- D:reto( Camercbl

OESERVAÇÃO: - rubli.c:atilo:t ��pEHO� U�m YC:1:' a c�nvocoçúo Qd�al em o

dí� ld .. qà �rJrre�l.C�· mê3 ... pcd�:;o .Elt;r con:;to deste n6-
mero e con�t{lfÓ

.

ri o d�. omúnhfr,t de novo 4

RODOLPHO KA DE
..
_----,------........

'
. .J•• lIt:HIÓf'iodf�.

DR" II 'N·N.·
..
"

.' � fi
CIRÚr..GIÃO DENTISTA

FAZENDAS;E ARMARJNHOS POR ATACAOO
A' AfAIOR·ORG.A...VIZACÁO 'ESPECIELIZADA

.

NO ESTADO.

FABRICA DE TECIDOS CARLOS RINAVK S. A�

UI'!uco IlISTIU.UIDOR .. SUSTE STADO· (l)ePoMi»

o "

BLUMENAU RUA 1) de Nav. 59S E' o titula do !nteressante. fa
que se envio gratuitamente às

pessôos. do Int6fior e dos Estados que

qUe· desejam ganhar mais dinheiro sem

prejuizo de outros oo;\lpoçóes. Escre

ve,' poro REX STUDIO - Caixa Pos

,tCll/_.HiHi ...L S" PlluIQ.·
.....__ ��CJ .... l

postal, 14

FABR1 A DE CA.MISA
A MAIS PERFEITA CONFECÇÃO NO RA:�IO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



r-,. ...._"",,,., :::ti,,-.· ( .'<.#� ,. ,- ,..;, -e,'�

ft
c

·Emprêsa lu lo-Viação Calar-inense in·
fringe a Dorlaria do sr. ,Delegado de
dolicia. Chocaram-se, ·onlem, um cami
nhão daquela· emprêsa e um· ônibus. da
Velha, em plena rua 15 de Nnvembro.

Punição, sr. Delegado !

ENCONTRAR,5E-Ã� 05

PRESl-\DENTES 00 BRASIL '

E DA ARGENTINA "'. .

Rio, 15 (M.)

·

o . fNSTITUTO'
GfOGRA'FIÁ TAMBfM

• C91,A80�RÁ' .

.Rio, is (Meridional)

"_""'., �-

Fracassou a
,

-�_
..�_..

.
. ,

tentativa

A
!JOGOTA' ,15 lUnitedl - A radio abafado imediatamente, Era dirigido. 'Rnm9%, A insurreição deveria estou-

equctoricno, ocvldu aqui, anunciou quel pelo general Alberto Enrique, que fu- t
rur a u�a hora. R�i�a colm� em to

ás 8,45 horas.'; movimento revolucio- glU, Cinco m;iltares foram 'presos, do <I pais e o gllOrntsao do rio Bamba

I!ario descoberto no rio Bambo, foi er.tre os quais o comandante Lorru FJi encarregada de manter- o ordem.

�i

Domingo, 16 de Mar�o de

Obrigado, leitor
Recebemos do snr , Arno Carlos t

Mogno Schnnidcr umc corta nos feli·

'citando, pela �otQ inserida em
-

�
_

nú.

mero de .ante-ontem sôbre ,o. i�córre
to procedimento dos: l>ro(Jriéto'ril1s' das

Co,lfeilarias Socher e Polar.
Em (I carta que, nos escreveu, o seu Adianto-se que o encontro de Pc-

!nissivista for ·juidcios05 comentários, TO" com o Presidente Outro f.i odio-

do-lhe, inteiramente, o poraloma dian-. '

t�i�o�be inteiro culpa do ocidente ao $obem, assustadeea-
caminhão do Empresa Aut�-Vio<;ã,o I mente' as àauas doCotarincnse que, violando o determi- '8
110eão "de autoridade policial, entrou,

.

. rio Paràí'b'afera de horário, no ruo 15 de No-Ivembro.

1 s' S (Ocorre mais a circunstancio de o
O se tem acesso à anta asa' pO,r meio de ba!sas

caminhão ter v.ndo da fila 4 de Fe- RIO, 15 IMeridionoj), -- O corres- Barra Mon�o, informo Ilue as á9u�s
I

Coiro, 15 (Unítcá) - Em ercenhe-
vereiro, transversal à rua

-

15, e
_

por- PQndente do "Diário da" Noite", ·cm d." rio I'oariba contin"om Q su�i� aS- cimento aos direitos: oi Egito ;obree o

sustodorome�te t�ndo ontem e o nivel Vale,- do' Nilo, o imprensa 'es�r(lngeira I

tonto ter; anle, de nodo mais, de Viação Ceterinensc, o qual, l1este úl-'
__ --.

aguardar {I sinal do guardo, de trãn- r times tempos, tem prejudicado gron- I ,;',;,
sito livre, I demente o população cotatinense . Es- Ó SR,

O motorista pcderé, !lO, entonto,
I
te, no entretanto, é outro assunto,

alegar. que a guord!l não estava no

I
Voltaremos o êle, com certe:to, den-

pôstc , E é verdade. Isso não jus- Iro. de breves dias.

tifica de forma alguma, porque a sua Pedimos, imediatamente, Q aplico
ausência, por segundos, indo mais 1 çóo (h punição aEmprêso Auto-Via

adiante poucos metro" foi poro solu- çõo Catorincnse, que, sem mais eque

cicnor cetro coso que lhe dia respei- Ia, infringiu a recente portoriq poll-
tu. A massa popular que afluiu ao

I
ciol ,

_.

local foi unânime em condenar o ati- rUNlçAO, NO OURO, Sr. DELE-

tude do motorista da Emprêso Auto- I GADO!

O� quais só merecem o nesse ccetu

menta.

Agradecemos o eon fôrto ,da

MARIO TAVARES SE

sua

do em virtude da conferência do che

fe do govêrno argentino com o pre

do Chile no próxima semana.

----

Ontem, quando faltavam der minu

tos para o meio dia, portanto em h�ro
em que o sr , Dele90QO de Polido proi
biu, terminantemente, o passagem de

acminhõcs pela rua J 5 de Novembro,
cem Q' apóio de tôda a população que

uôo regateou aplausos o esta· medido,
un� caminhão da Emprêso Auto-Viação
Catarinense, de chapa 35-64, saindo
do rua 4 de Fevereiro, transversa! à'

rua J5 de Novembro, sem esperar, cn

tes, o sino!izoção tio guor�a de trân

sito, entrou na nosso vic principal, in
do de encontro o um ônibus

-

da, Em

prêsu Wolrfam, do· Velh�, dunificcn-

missiva e

dbposição.
aqui .CJntinuoreinos ii

AVISTOU' COM' O PRESIDENTE

;;c_" -AS DANSAl1.INAS E BAILARINAS
DESTA VEZ APRENDERÃO A LER

Rio, 15 ·IM.) - O Delegado dos
Costumeis Diversos comunicou ao DNE

I '

I
ontem, haver solicitada à Divisão de

,Assistência Social

i Trabalha o criação do curso de �!fo-
betização paro as donsarinos e bai

larinas analfabetas. Segundo' ollser-

em tratilmento, vitima cd pertinor en

fermidade, f�j'e.ceu", ontem, o valoroso'
defensor dI! Plllmeiras EMJLJO. A noti
cio de .seu f,alécimento 'causou pro

fundo pe�ar _

nos .meios esportivos lo
cais e od Estado em. geral, dado -os

q'úoiidodés de
e

bom .cspcrtisre que' or-o

,'.
_

'.

'OUTRA ..

R'o, l5 'íM,l ..:_ o sr Mário Ta-
vares candidato do .PSD à governanco rações reoli%odas,'é grande o nume�
'de _ São, Paulo 'foi r�debiod o�tem' n'o .

If b t.

ro de donsarinas ano a e as, ,p�epon-
'Rio' ji(e�ró,' em Petropolis, pelo': Pre-' J -d tis' naturais', dos
, " , '

,
,

.

.. . , " ueran o co re C o moças

��den'te' Outro" mont endo com este de- ! cstod�s do sul.
mo!ad� D?lestra·.

-

�e r.cigressa·'ao .Rio ! _,_. ..

�_�_

o' sr ." M.I]�i� ToyC!r�5 f�i �isitodo pelo I REUNIU O SECRETARIADO
'r,

, Honôr'o 'MontetrD e outros oplíti-
.

Nitéroi, 15' {UPl _'':_ O ·govern�dor
cos ··influentes. ( do estado ·reuniu .0 seu secreteriodo..

'com o objetivo de ouvir Q exposisão,
�� _._-_. _._._. _.__

.

("; sécretarioado de finanças sôbre o

,.ituoçóo: do estado c aumentar, os
OS DIREITOS. DO EGITO ·SOl!RE lmportcntes medidas para

realizaçõo do seu porramo

mcntol ,

iniciar a

!loverno-

rós_'--

O TRA'FEGO DE TRENS O RIO

BELO HORIZONTE SE ACHA
':. 1\

INTERROMPIDO

Rio, lS.IM.\. - O

rN,ó9;079ç

-_._----�-�

Fo-
.

forneceu-se

ainda o numero de detidos ria ;tono

britalÍÍca'-
.

O reriatri�mentó está esen

n!alisodo em ritmo' de 11,000 men que' os

__
o

"C O N ,e I S A"

Chl�nl Kal Sh �k

g�rá· o exerctto·
I
..._.'.... 'ni��a

., ÁTEN'AS: is' (Uintfd) - Um ,�f-
\

.

ta \'0% do frente de libett�çà-� ,-��db-,

OS revo 'ycionarios' �go acuso"" nal comentando a reCE!1te di�cUfSi'�� ,

'. '.

.. .

Truman, propondo ao Congresstl !'Ior-.

de' recusare·m 'todas as pro ..

postos' de paz
(U dI

.

O t d' t m o 0- "�"ercito co-Nanlr.im, 15 nile - gene-';1 ISPOS. o o �s D f

ralissímo Chioog Chang Shek ,declo- munista revolucionaria" no Ch;na. 'O

generolissima acusou o, Gomunistol.

.chinéses . de torpedearem, deljbero�a
�bnte. todos os proposta� de

rou O. Consell,ó Executivo Chinê_s que

II governo l!ácionalistCls está firmemen

CONSEGUIR.AM O
íI
AUMENTO

Crientoçõn COl1!!ibil, Comercial, 1r..Justrial e Imobiliária S, A.

A55eMBUIA GERAL EXTRAORDINARIA
[l" conformiciade com o deliberação da I);reforia silo convidados o;

.I'.,i�ni_tos o se reunirem em Assembléia Gerol Extroordinoria, no di(j-

I
I

I Porto A1egcr, 15 {Meridi'lnall
I Após os entendimentos coII), a classe

DE 50% NOS SALAIUOS

2'1 de ",orço de 1947, na solo de re!Jniões do Teatro Carlos Gomes, á rua

15 de Novembro. nesta cidade de Blu·menou, ás 15 horas, afim de resolver
:';bre n segllinte:

a I - proposto da D'retorio, relativa a elevoçiío do capital social de
Cr$ 2.000.000,00 paro rS 4.000, aaO,DÓ, medianle emissíio d�
ações preferenciais "!Ia portador",

,,( - assuntos varias.
E !unienoll, 11 de março de 1947.

EDMUNDO BRAMORSKI - Diretor-Presidente

bares e restaurantes acabam de con

seguir () llumcntD- de 50. porcento nos

!
salários. F:sse aumento será .sobre
os solórios no ano passado. O ocor-

I
do H!ró firmado dentro de poucos (1los
�(J Justiça do Trabalho. I-- ----- �.

patronal, 05 empregados". em hoteis,

VÃo. AJUsTAR C'ONTAS COM A
POLICIA E�PANHOLA

Radrid, 15 . rUnited\ - A policio
• anuncia o' prisão de 74 .pessoas aeu· FERIODO AUREO DA INDu5TRIA

I,�odas 'de'serem 'comunistas e terror;s- Encomendas' no, yalor �d milh�rc; de 'libros esterlinas chegam
tas, de quo!quer modo ligados á t�· ,t;nuamente ós principais cidades da inéu�t,io brílanico da ccrall!i�a

, cent,e :"xplosoo de .uma bomba no

por-) Honley, Ilursfem, Fenton, Longton eStoke-on Trent. A fotografto mos

I to 40 embohtodo arge,ntino, aqui, ha tr'] dezenas de bo;ris de porcelana a guorltondo embarque poro todlls os

I"""
m"". p"I<, do mo." - (B"Sl.

�1�:V�:I:ta:�::::s PI'I!DJI'�JIII :::;::M�:�
-

Eletr�_B.ç_l�lfona Limitadaj�m�llti[gIR

.,j,.- --

1115"":'", '. ,., ,.

de L:-tcupavo,Vendem-se

4HCCOES DO
.,

COURO CI\BEl '-'DO.

I·mpartintes decisões., serão ,'��mcadas
r .<

TÔNICO CAP,lAI!
FOR E�C;i"ÊN

'

·

O,... fefroviórios da E. F. S. C.

'pertenGentes à Associação 'Profis
, sianal' dos ferroviõr;os do Vale do

': !tojo; se reun'irão �oje às 9 ho

.. ros poro decidirem, antes _de tu-

4c, s.õbril ti constituiçõo da dire
forio ,da. Associação, de vez que

·a " atual �stá imcompotibilizada

com fi cloSSI!,
Sabemos qUe

. se_rão' ,estuda.das

qu� rli%em' respe_ito

a.
II

ma.ra.Vl 1 h a. da. d u s t r i Q a u t o ITJ. oh i'l i.s.t i c a.
. eplelentadora "Mecla LIda" Rua IS de Novembro 1035

Ot'iciu'l tUtciltllca: ,Rua Joio Pt•• tJiI· "I�
Blumenau - SaQt. c..ra'rtni\' :,

f•

1ft
Oistribuidores )

)e!D
Sta.. Calarlna
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