
OS RUSSOS SE OPÕEM A'

ORGA-IIN1ZAÇÃO SEMI-MILITAR 00
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EXE'RCITO DA 'SAlVACÃO I r-an
.

e Ia OaO'Londres, l,t WP) - � Exército j -;J
da Salvação foi banido do AlemlJ-

_�
ASSIS CHATEAUBRIANP

-,'
.

nha c Austria e Austria porque os

russos se opunham á sua orgonisação GUARUJA' - Se me fôra dado ser

I
idoneidade comprovadas pOro. romper (1_

"semi-militar" , E' que informo o membro de um uartico politico, eu Ic- crdua torefa Que o Qguarda, COI\1
-

um

Bureau de Contrai" B;rtôn;co para a I varia, aos conselhos da minha grei, a tesouro onde comprometi.. com Q pa-
Alemanha e Áustria. Contudo, o E� receita que o prof, Waldemaf Ferrei- gomento 00 funcinoli<mo 'publico?
xército da Salvacão continuo funcio- ra propiciou ontem aos h' d A 'tO °t

-

H
•

P
- compan erros o Cri ICO 5' uoçoo 'Que atravesse o

, �rnafU qftO i-nando, na' Alemcnho, embóra não te- U. D, N. definindo-lhe a posição em Estado exige um governo de conside
=�==�"""-=-=====�=========== ilho sida oficialmente reconhecido pe- face do novo governo do Estado. Co- ravel superfície politico" :C'om 'os,nc-

=",=��N����3��=--=-__ ,

�! ,:�_:()n�elho de controle aliado. mo o nosso bravio colega de imprensa ve deputados que eelgeu o, Partido :So
sr . João Sampaio, ambos tomam oti- cial Progressista,' nõo serã dado o sr.
tude de expectativa, que é a que feon_ Aêhemar de Barros focifmente oper.. r
vem aos partidos que se envolveram nu- dentro de uma Camoro de, setenta e

ll1J crduo refrego eleitoral, não faz seis cinco coeleira<. A normalidade, ',por-
semanas, e dela saíram derrotados,

Dá testemunho de precipitação,
tunfo, de suo administraçõo depende

o do nudeo de fOI ços que ele arregi
partido Que sai 'r.!P. uma fllta em que menfnr para obter do legislativo aque
fei vencido, para lançar-se no dia se- lcs medidos indispensoveis á ,reabilita-

braços do vencedor. Se ção da erarío, á comprell5óo �a5 despe-
sas burocr«ticos excessivas e ao pla
nejamento da exponséio 09�ariQ e dI!
concentração illdustrial do Est�do. Co-

erse deseja conquistú-Io, para suo obra
de governo o que lem de melhor o 10-
IN é primeiro impor. se pela atitude
d.? firmeza e fealdade ao seu prog ru
me ele administração e di governo.
E,identemente Que temos de trabalhar
cem o chefe de executivo, que se em-

1 cssnr, num sistema inter-democroticD,
eie desemburcco o pnlhcbcta

05 círculos
.. Í>oli�icos (laqlli GH� di). demais puies, o levanta exclusí- 'I comunista �o rfoto do Estado.

lera, em ferrif'l,iü i'u;ü!ji;,ÚO, FiaiAmo 1J ccpturn do borco pelos rebeldes dtÍ vomenta democrôtica" declorcu
'

c
Com o sr, Ademar de Barros tudo

l'l cidcde brasieli'li, estendo o gaver-. o governo não controla u Si. Cabcllero . Acrescanrou que o
dependa ,li) sentimento di'i lei qUe nni-

no lego: const.tuido (ia movimento � .contur elementos violen.
mar o seu governo, e do limpem que

bercis e fébrerístcs'". 17 tUnileJ), .- O sr ; Rc- lamente .anti.comunisTas, que' testá
Pie souber imprimir a v.do civil pnulis-

ASSUNÇÃO, 17 (Unlred) CaLoUem ilevoyu, que' foi minis- conspirando atualmente cemo "sim,
la A liberdade, longe de ser incem-

p<íwguoio no Fronçc e "I,elngado t d' I
pciiv,,1 com o máximo de illiciati.o e-

, p,e: emocrõtcs, que urom por liber-
[Airmonente junto á liga das Naço-es, P 'I

' ue d;gnidode individl'ol, só fez estmu-ter o araguol (,J orbita cio gover,w
ih,c:afau que ercm obsolutanlQnt'e ''"_ 'd P

Ia-los, para além das fronteiros onde
- argentino e eron . ,Disse moi, Qi'€ hcbitualmente ambos E, movem.o. "detno,crátas paraguaios ·estão cnn-

�ridos dos compos,.de concenrrecco cn
moras de .to,rtuto, ,cÍrellcio" de -lib�rda
de, publ.cos civis c -eleiçêes Ircudulen-

nossa indlisti-io

j!(' •

contra torDo �a

Um

,
.

crise em

to- imposto,s, nesse estado hitlericnc
, sua personalidade em alto !

cncdo por )'.-\oriI1190 em' 1940" .

resevo, nos

nixios de uma ditadura, o sr . Adhemar
G� Borras, agindo agora num plano do
sistema legal integrado por legisladores
eleitas diretamente pelo povo, precics
der proves do seu

slsrerno inrer-demQcrático, compreende
o respeito reciproco das forças cívicas

que dentro dele se degladiom, poro �

embate das comicícs. Tendo projetada

reajustamento aos

principias Que o Estado Novo desvirtuou
e do que], até certo a'tura, foi ele
cumplice.

A vida pregresso do sr, Àdhem,Gf 'de
Borras, cio ponto de vista' politico, ,é �rQ
VQ e com três cruzes pretas" tol ,q�.. 1

era � da general Du!ra, Como o 'Oli
tro crimlnnso, Que' foi, 00 poder fe4elol,

RIO, 17 (Meridional) Not:cias

! d>'lgadas ao ,íu� no' IÍlanhõ de hoje e

: coihidas em fontes militares, informam
" -

: qf1P os rebeldes oe legalistas paraguaio<

i est5c: �utaydo' nas proximidádes da ci
dade poroguiaa de Juan Cabolero, na

fronteiro contigua á cidade" brasileiro

Por outra aldo os údenistas não dis
põem-se a ceder o' direito de parti.
cipar �a mesa da Camãra, contanto

. "

qUI! o sr. Prado ;{elly invocará: o "xi-

gerida, regimental tI� propor;conolidade
du representação de partidos. nos co

missões executivos dos duas coass oi!

Concresso. Dent.'o do criterio da pri
meira vice-presidetu:io, é lhe devida em

ie que neces&!J_a o, Brasil,

Faça outro tanto o sr, Âdliem�r ..��
�atfOS que, sendo muito mais,afoito que

I general Dutra, não tem II casmurri.

ce e o distancio do povo qlle CQ�tll
",a guardar a timide,% inCita do, .nos-

de Ponta Poréí, cujos moardores teriam

pedido proyidenc:as ós outoridade's' do virtude dó acordo com 'o maioria. Rei-
''l primeiro magistrado. '.No novo 'cke
'e do Executivo de São, PO!llo ,curmílía

nun�o cGndutores

e !I,tilharia, viàtur,,�, etc" pe

asila ás autoridades do nassQ

, '
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A NAÇÃO
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indústria e Comércio
.,'

Hermann .Weeg·e ,S. i
I.

do Texto _- �.ld·meDàu
RELATO'RIO DA DIRETORIA

Tôdas as pessoas, pois, que quiza- Snrs , Acionistos:
.

Comêrclo "HERMANN
..

'

A Diretoria da Sociedade Ariônlmo Indústria erem assinar ou anunciar no nosso
,

.

bWEEGE S. A.", cm cumprimente às determinoõe5 legais e estatutaflas, SII _jornal, poderão se dirigir ao pTaprie- .

C d L. c
. .

E
.

M'· o Qual mete ci v/npercicçéo (] seu Relatório, o Balanço com o anta e. U ros "tcno da ngraxataTlo "O,,
.

D t. Ferentes (I"
• .

dês!" Perdas o Parecer do Conselho Fiscal e derncis ccumen os re Tt' tori:tado pela gerenCIo - ,

'1 '

es a ou
. 1 r transa_/ !:alançe encerrado em 31 de dezembro u timo. .

iédi a realizar quo que
.J 't' f t6'

.

q" f'
reno 'co

Os necécios do Sociedade tiveram anuomento sa 15 li na, o ",:. ,_cêc de publicidade, .

f' ,

-

f' I .J d belenen,: •

'

•.•
�

�''''::-''��T�;. co con rrmnc o pe o ottmo resu tudo o
_

'

.
?,.�i!j.. 't� !

NCi parceiCl de Participações apresenta a conta de Ações de Companhias,
---·�..gr_7Tg o valor de CrS 200.000,00, (duzentosmil cruzeiros}, 'repérsentada por;.200··.

O;�a Ido
_-

Gomes ;:;:'�:;::�r:�ç:�:'"�::::';"t:':::::' :;:,:.� :::: ..:�' ;.�.�,:::':
'N o',Jorega ,it�oção em que se encontra Q Sociedade e para' II.1lQi�qJi,e[ infol'.llÍitsiíes,

pemc-nês . ú v/inteira idsposição.
.

� ..�. __ .....�"'".,Rio do Testo, 5 ce Fevereiro de 1947
VICTOR WEEGE, Diretor Gerente'
ARNO WEEGE, Diretor Gerehtll.

HERMANN SCHWANKE - Diretor Secretório

I;XPfDlfNU
_ ... UJ. ... __

.

�ir�tllr-Presidente: Edmundo Monteiro
'Ditetor-Ger.ente: Rincldo Feltrin

Dirétor de Rt_dação: Hemani Pôrta

ENÇARREGADP' PE ASSINATURAS
.

E ANUNCIOS: • ,

OTIO WIi.i.E
. ,�1J:

-x�

ASSINATURAS: .

.)\1)1101 ., ,.

Semlô!str� ..

Jrime5t.r� ,.

t AVII{sl) " "

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

50,00
30,00
00,50

.

"�e�e�ãQ e Oficinas: Rua S. Paulo, 26$
felef"ne: (provisoriamente), - Hot.el

Würges, 1365
C_aix.a Postal, 38

. �EPRESENTA)'lTES:
N� Rio; -:- Seryiços de, Imprensa Ltda.
'IroSSl Getulio Vargas, t:dl�icio Odeen

Solo 802
Em S. PlIulo: �erviços de. Imprensa'

ltda.

.�lIa 1 de Abril, 241

--.c--,._

Informações Utei,

HQRARIO DE ONIB�S
Auto Viaç,ão Catarinense

Slumenou p Curitiba - 3 horas
Bluemnau o loinville. - 13 horas

111umellau � florianopolis - 13 horas
SJuemn!lu.a Itajoí - 13,30 horas

. Slumenau o. JaraQt.:.á. - 13 horas

Empre:z:a Auto Viação Brusquense
�!umen!lu o Brllsaue - 9,30 e 13 hnrns
TELEFONES MUITO CI'1AMADOS:

.A,ssociaçiio Comercial e Industrial, 143D
Autompveis:
13PO - 1200 - 1111 - lIDO - 1333
,C�'fQ� de. MoJos:

.

..105.1 - 1400 - 1170 - 1245
Coletoria Estadual - 1216
Coletoria Federal - 1382

C�mpQnhia Telefonica - 1321

1l�le9ada Regional de Policia:
Gllbin_ete do .Delegado - 1016-A

t.xepdiente - 1016

.

Q�IIl!1Qcia ImlJosto de Renda - 1104
Empre:Z:!l. Forço e Luz - 1327-A

EstrQdll de Ferro S. Catarina - 1011
"

.. ,. Hóspitlll Municipal - 1208
.

. .H�spjtai Santo Catarina - 1133

·Hcspit,,1 Santa Izabel· - 1196
L A. ::. C. - 1211.

'. I. A. P. I. - 1256

Mercado Municipal - 1120.
Ministerio do Trllbalho - 1143

Prefeitura Municipal - 1163

Posta da Maiarill - 1466

T.elegrafo Nacional - 136�·

JNCENDIOS.
Garcia - 1148

Hering. - 1199

---<: --

A VIS °

Levamos ao conhecimento
ses leitores. e anundantes que, ti rua

·15 de Novembro, no Engrllxataria Mi

ra, ao lado. do Café "Pinguim", insta

lamas um posto de anúncios e cssi

ncturcs de "A NAÇÃO",

Cortaria de

REGISTROS DE IMOVEIS

E HIPOTECAS

20. Oficio ,

EDIFICIO DO r-ORUM - Blumenau

Puetter (ia.
Fábrica de Ladrilhos

;;h;",.

Executa se qualquer' sei
.

viço en. marmorite.
.,• • <,«ua das Pallll�tras. n c

Fon3 1081 Caim postai, 4,)
'-'lt1"�'

:MPREZA FUNERARíA F.
� 'KR��� I

�;1fL�r
"k''''''''''� ''iC;'l!'''��

- ...

�.ii':::;"".f, .'i��
Rua São Paulo - Fónoa 1163

Serviço funebre do simples

at! o melhor �
-

oi

VEMDEM-SE
D;veross lindos chãos de cosa de

diversos tamanhos, livres de enchentl

e de poeira. Interessados uqeiram-se
d,rigir ao sr. José Kewitz.

Bêeo Aroranuá s. n., 011 ao proprie
tário Qtto Mnrquardt. - Rua :.n;a.
<OllilS N. 73. .-l,. �

- '" -....,.,..---' ;:.-'_ ""X'·:-�- �Fi�·
.

Ulmer laffront
CORRETOR

" ;.
. "".

. EDITAL. D E CONVOCAÇÃO

CO"Banco Mercantil de Santa
ferina S. A.

ASSEMBLE'IA GERAL DE CONSTITUiÇÃO
.

I cl "BANCO MERCANTIL.

'd das os 5ubscritares do cOpito _
oSão convI G

..
.

fDf SANTA CATARINA S. A.", a se fEl'n:rem, em A�sémble;G Gera, no

.. . "TEATRO CARLOS' GO ti.ES", a rua 15 ée novembro, Ilestaed.flclO do
,

cid�e de �!um!i!nau, ús 10. hor'as, do dia 25 de març� do correilte 0110 0-

C ·t· cão da Sociedad�.• t:m"d!i! deliberarem �obre o onst,. UI
_

,

�Ium!!nau, i4 de março de 1947 .

OSWlIlda .Moellmann

. "BANCO 'MERCANTIL DE SANTA CATARINA S. A."

Américo Stamm

t I
Fund� rir. rIOS

-. --o--.� --

Indústrias de. Fécula Companhia iorenz
Blumenau

ASSEMBLE'IA GERAL. ORDINA'RiA
.

d .

d dA' 'ma a se reuniremSPj) convidados 05 Acionistas esta oe'e a e nOill

'A b!" G I Orlinória Q realizar-se no dia 28 do corrente mês, á"�m ssem ela era ,

'rl
.

I' São Paulo s. n. em Itoupava Seca, l3:umenotl,S hllras, no se e osela, a rua

�fim dÍl deliberarem sôbl'e a seguinte.

ORDEM DO DIA

'1'1. - DiscUssão e votação do relatório, balanço e cont(j� apreesntados pe
la Pir"etorio, hem coma do parecer da Conselho FIScal;

29 � Eleiçõo do Con�e!ho fisçal e suplentes para o exercicio de 1947.
.3. Q � Assuntos diversos.
..

iHumellau,] I de Março de 1947
-

-':'l� z

(ass) FRIZ LORENZ
. Diretor- Presidente

Dr. Gebhardt

___. -- --_.� --- --

Hromada

Demoilstração do ATIVO e PASSIVO. fef. .00 bo!anço encerrado em 31-1�-�
A T I Y O ..

iMOBILIZADO
Imóveis e Benfeitorias
Construções -. '-." '-, ,

ESTAVEL .. -

-�,'-TT-TI7Veiculas e Acess6rios
'.- .�. •

Semoventes
Aba,tecimento .d'Agl!a
Instalação Banha. F;igor:Ekad"
!'fonrações

·57�.82n)0
. 8.192,60 S�5.012,70

345.698,90
.

25.m,00
· 81.844,90
i29,'lS'4,50
7.223,50

334.155,52
72.033,80 995.652,12

Máquinas e Acessórios
Móveis e Utenslios

DISPONIVEl
Coixo
Bancos ---'--.

�-���1.!��r
Estampilhas -

----'--"l;;'colizovel o Curto e Longo Prazo
-

L_.�_. ��-..,__�

Titu'os Protéstorlos .•� 3.537,30
3.286.639,70
444.982,25

1.235.773,00
· 346.113,80
2. 014.456,60

163.303,10
• 75.091,00

165.173,30
95.803,70
4.938,40 265.915,40

Mercadoria.;
Diversos Devedores
COI1 t as Corren tes
T:tulos a RecelTer -----�I
Deved. p , Titulas em Cobrança
Devedores p , Mutuo
'oo2p05;:'OS .

CompulsÓ"ios
'ÁRTICIPAÇÕES

,·-·t

7.569.886,75

Ações de Companhias
Bon us de Guerra

._ -

-';;1iiI'1 f

:TAS. DE COMNPENSAÇÁO

200.001J,00
83.484,3!J .Ó» 283 .484,30

Ações em Caução
--_..

�-�-/
··*;'!-b:'i�t:...�.�- +,�<��4t,f 1 -'--r !-.-- -

-

;---�
---_ - - ,

50,000:00

,'-
.. - ... :,--

P A S S V O
":ÃO EXIGiV.EL

Capital �.200. 000,00
706.930,00
469.767,85
200.0oq.OO
751.735,72 8.328.453,57

fUll.do de Re�erva Legal
Fundo de Reservá Especial

-1'
Flindo' pa. Dev.edores Duvidosos
Fundo de Depreciação

:XIG!VEL A CURTO E LONGO PRAZO
Diversos Credores
Credores Especiais
Contos. Correntes'
Grot;fícaçõe, á Diretor!o.
Gratificações' á EÍnpergados
Dividendos

73.006,70
50.000,00
240.673,00
450.00Q,00
6) .848,00

·4�6.000:00
_

1.371 .527,7G:ONTAS DE COMPENSAÇÃO
Deposito da Diretoria .

iJ

.50.000,00

" 9.749.961,27

�<�-.. --- I

I j .;Testo, 31 de dezembro de 1947.
MARIO RAZZINI -G. livros Feg. 10501

VICTOR WEEGE, Diretor G.erente
ARNO WEEGE,. Diretor Gerente

HERMANN SCHWANKE - Direi"r Se-,:reflÍrip
')cmollstJoção da Canto LUCROS e PERDÁS refe;ente QO �"Ianço de 31-12-194;

CREDITO

'.

Lucres Suspensos
suido exercício anterior

Rendas eventuais
lucro verificado' nesta conta

R.,ndos Potrimoniaiõ
va!or desta conta

Juros 1.' Descontos
lucro verificQdo nesta conta

Mercadorias
lucro verificodo nesta contCl

filiais

lucro verificado nos .seguintes

'\.
21.'95;14' : \;,., -.,

.�,

3.258,30

30.838,00
.-�'.

,
"

''ijf. 22.327)0
�

- I

'_ h

; .\

.

3.7ti>a.055,9D .../
"

'�'.'
24.933,70 .

73.547,05 3.939.655;29

Fii,aí Róga
Faial Salto

--

,

3.939.655,29

o E B T O

IDonativos
va�Qr d:sDe.� ....do '.-..:e·;ta conta

Contos, Perdidas
valores expurgados

.

Despezas Gera is 44.805,14

va'or d;.pensodo nesta conta

Imp"Clslos e Selos " ,'o

')
�oior d;sponsildo ne,ta conta

Ordenados

',a�or dispensado ne,ta conta

Comissões
',aior d:spensado nesta canta

f
Abona a Empregados

"olGr d;spensodo . ne<ta conta

Fondo de Reservo Legali
.

f'·ú C
.I hans en.o pa. eí,to te,

I
Fundo de Depredoção

-

transferido pa. 'es'to Cta.
Fill1d:} pa. Devedores Duvidosos

1 flcl1;;farído pa. esta Cta,

258.090,80
,.

• lO'·

$25.949,10

618.671,50

81.522,60

166.027,80 2.001.066,94
fv'-----,

10';.930,00 .

-

':;-r.·· ,p-;- !
.�

í151·042,50

- .... "

DEPÓSITO:
,S. Paulo, _Alomedo Barã.o�< di! Piraçicéil;:o, .

18P
. ..,; ••. ""�

Transportadora Blumenauense
Transporte .de Cai'gi:l$'ce �!1co�enda.s.

entre'

Blumeoau .- Curitiba e S.: I'aulo
JOiD_VI!� . BrU!4� �e

Ltda.

Lates
t"

nesta Folha'Anuncie
�-; ....,,..

Dr. Jorge
Circr-gião·Dent!&ta

I
: rem �

..

As"enibl�ia
-

Ge"ról Ordinária,: o' 'reaii�at-se �o''\ 19.f7, ós·' 10 horas, na salão de lea pcldo ScÍlml(lt;'
; deflllêrll(�'1l'I '.l;ôDre a segÍlinte ordem dó 'dia: .. , .

,--! '

o d O D t .0 P e d· i a t r i a

DentaduJ,'2fJ Allatôlnica-G.,',' ,-

-

CONYOCAÇÃO PARA' ASSEMÚEIÀ GERAi.

I. �",

I '
.' Kõ" .IS de Nllv�m1ff('. ''111)

: f�_�;��
__,�. _. .

._,

.

Ituporqnga, 12 dI! março de 1947.

COMPANHIA H1DRO ElETR.ICA AGUAS NEGRAS

(fjSS) WALTER SÇHLATTER (Dir�tllr President4'}. éURT ,l(LW�
,

(Di�eto; G��e;;ie)
.

JOÃO CARLOS THIESEN W,ertor Sub-Gerente) ..
'

.

��0�

ASSEMLBE'IA
.

GE RAL ORDINARIA

São J:onvidadlls o .ssocios desta
Gérlll Ordinória,

2 I horas, nCl side social, à em

mel1l1l1, Qf.im· "de'.� delibera.rem 'sôbre a segúinte

1

I
t

MUlTA AfiNÇAo �

1_ i>ara d.. f�lIdér�ae· >lOil.Ua as �Ip,.a,
iIilifrladllit 8" toiiiiOS, llM Ir w.-miW d.
Ã11l1iÍi'ÍW Xs:yia;:::. .' . .

.

.'
.

i-Ó Co�!ia Ãlilat:ão Xavial i G

t..1i.ro medieameuta ",xk"'l'onie "eQüJ •

ii..sign� de Cogulil3 da Alcatrão, po!'
Ijue (; 13 tm!w COjlÍl.8e. :lelw 8. baea IIi
_� qua.Ulili �ÓTmüla iiiedicillal.
i - A

' eiieã�la do Cogilac de Aleatril(
x.fle? rosu1re., pois, da �ua fórmuljl qUi
iiiiiiüi. val1iii;Oê\ elemen.los melijoillalS:

..) p�� areJador fur�.�� d.... puIn........ "" :
""'ril u WIa...m.o d., .",Ii\..·
lo) U ai=de ·calcifi=w """""

CO blpofa,ofito d� .:.I.i..,a",
t..} D..ia:�r......... <:<>mo" po-.
iiaaia .... lilÍ"",,,ÕIi.
� Um�d,.. �ant.e ela_
........., �

.miil..",iíiÚ.
4 - O leljii1mo' CüillSO de AlçaW,_
1Bviaf liÓ tê- veildidll, pOrtalltll, é.ili far
iiiIÍóIÍQiõ li·ÕIl1gldaa, ll!}i'ljiiê - .ili.1l ..�
iiii1ij� ;., i �õmiiâÚi a ÇQ":,, tal �
..... ial 'illitiió� � ,,�. lilgio:Wil-

.

.

Rua 15.de Novembro, 54

........ -:�- ..

ORDiM DO DIA

1 (j. i - .Di.cusséio . e yot:içóa do Rel� tório d� Diretório ..

eexrcícío �indó;:
'.

213.) � Eleição do novo Dirstoria
3(: <} -." As�uiftPs div�ios$;

(Ass..)' ELOY" [jE 'OLIVEIRA
Prasi denti<

Recebe :quoisquoer merc�;hilil1� em, Mppsito�
p�rígosQs. - !)-epóisto omplg é �eCQ, j'�nto ao Porto de' SI�me114u.

Reserva Especial
esta Cta.

Gratificação á Diretoria
. transferido pa. esta Cta.

Grófificaçã'o 'á Empreg'ados
< 'fransf�rido' pa. esta Cta.

�-j:"";iT;'"1Dividendos ;
. _!.11dl

transferido' po. 'esíll Cta.

�

ESTRADA DA BIRMANIA
. Soinbreado por hiúressantes �iste rios;' este filme

éllsinà, Acomp.; Compf. Nadonlll e 13 continuaçiia dQ super
nó FALCÃO DO" DES.ERTO"

�. -A gârride< �sérje que tem prendido a atenção. de todos!
Platéa 3,00 e 2,00 - Balcão 2,00 e 1,50:

AMmanhõ - Quarta Freira, ás 8,15 ...,

CHESTER MORRIS - NANCY k.'ELLY RUSSEN HAYTEN e

NAO no filme de tiros,. socos e muito Ilção."
"SUA ULTiMA.CARTADAu

469.767,8D "

_- ._-- ,'- -

r.

;,!',

,�""

450.000,00

§1.848,OO

496:000,00 1.93$.588,35 .

�'il!''''I�'{«'�..

lf� i: to:
. ,

••. t.

3.939.655,29
o mundo!

ACÕlTlp� Compl:
-

��aCíoria! -' Uni versai jorn�l e s�h;t "Etsa�.i� dedrês"; . 'Plãtéá'3,OO"e i,no - ·Balcão·Z.aO e"lSO:
' ..... '" -

'-,

"

QUiNTA.FEIRA, ás 8,15
GRACE 'MéDON:ALO' � WALTER tAruiTT '10 risonhosical..: :.-,. ,. -,'

.

J

·.-..""",Rili do Testo, 31 de dezembro'de 1947.
MARIO RAZZ;�tI -G. Livros ·feg .. '10501
VICTOR WEEc:.;:•. Diretor Gerente
ARNO "WEEGE, ·.Diretor Gerente

.

HERMANN
.

SCHWANKE_ -::- Diretor Secretéirio

; �<
, .

. .
"BEBE MUSICAL"

-

--

tiri1o- proâu-ção Universal feito �,pe ciolmente ���ol:esll1mbramento! Beleza! e .. " Diverti- menta!Àcómp. . Compl. Nadat.a!' .:.:_ ,

1'0 a;lno�nt j(1rnllÍ e
'<'1$ ii; N�ve'i.'�

.
"

.... ,

-.

piiit��<_:". 3,00 e 2;00 B�ldío '-.00
AGUARDEM: ':":""'�ALMA:' RÜ$SA", �oln FaIlI.Míuli

�
'

.. ,� ...

PARECER' DO . CONSELHO FISCAL
Nós abClixo os,iandos membros efetivos 'd� Conselho Fiscal do Socieda

'�de Anônima "INDU'STRIA E COME:RCIO HERMANN WEEGE. S. A.", es
• Imente reunidos afi� de proceâermos a vêrifícilção ods livros, Balançot'ecla

.. _

". "'c. ...

e demais. contos referentes 00 exerCido· de·' 1946, OPOS' detido eXQme de fudo
'que' .��. foi opresentodo, somos de pa:iecé�, 'aue devam �sr �praYad05 'pela'Assembléio Geral Ordinária', todos. as GO'!tas e Atos 'da' Dl1'etoriO, por· terlTlos

- 'constatado ':plllna ordem. -e reguaridilde,d" .. ' '<.
. �

,.. , ., .

Rio do Testo, 5 de Fevereiro'-de 19-41
-

-_-�____ .'

REYMÚNDO - JUNG
, :I:.{ �;_7 .:...:..:;�-- -

. RICARDO JUNG
. .

,

MAX JACQBSEN �=:.
- -,--o-:- ... --_

..

�.���

'
..

I,

.�: '
'
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C t I
cederam a,'minucioso' �XQm� do concernentes

a a,. ao J!xer�ício financeiro de 1946 ar: tendo encontradl! tudo. na mais perfeita er-

, dem, são de parecer que dito balanço e demais contas mereçam a aprova.
,

�ü;· dtl a�s.,mbléia !ieral ordín6rid.-
•

,"
� ...

Blumenau, H de M�rco de 1'947' '''lIi:;�",..,.�••,.-�.. !

AlFREDO BUÉCHÉLÉ -. RÀUL' DEEKE :.......MAR.IO-DA· COSTA�MELO--
rioense

, Senhor.es, Acionistas:

.. .i!eiOs

dkdiDr.ll�� .Q

!J�(a 4 sotisfaçíio das

.i\hlrnenau, 14',de/Março de i947 �i�
OSCAR. SC.H�AP.�E. SOBR., �t!.etor.prll�lde��e,
FRANi:lSCO

'

HOTTE,
• oiu,tar-camreciaf

BALANÇO GERAL ENCERRÁDO EM 31 ,Df DEZEM&RO DE' 1946

A T I V O

Fixo

Pedras litográficaS r--"''''--''.
C/Tipos .

. .-'- _",�_,

Móveis & Utensílios
�

Maquinismo '�%"1�-"'-"��'.
Chapas de Zinco

74.223,40
65.000,00
100.395,60

I .507.400,00
15.5.21-50

708.000,00
35.082,90 2.506.635,40''imóvels

,YelcloIlos
Disponível . _ _._----r

, --fl-�'�'
CQiXCl

----�"'?'"--
-�.--

Material em estoque
1.094,0'1,30

'.R�ClIi%Qv,el.o curte e longe pr!lzo ".

Titules G Reéelier
ÇiCorr�ntes: Devedores

i�l\!i.$ ,de Guerra

,.�---- --:- --.-,-: -� ...":- 1J

662. 132,-40
l. 775.896,80

53.236,00

ações da Emperza
forço e Lu% �O : 000,00 ) 2. 51 i.328.,20

Ácões em CallÇép

C/Cllrren!es: Caução

30.000,00
. 662.132,40

" .. --,
.
�. 829, 2?�,90

ao Ativo

2.400 ,000,00
382.315,40

).733.6Z;,t,-OO
" • .1�4J9.1,20

:29.493,30
22.897,00
400.972,50
17 .727,40
:'.727,80
39.208,90
14.090,00 5.226.133,10

de zinco

& Utensilios

511.008,40
393 . 402,00' 910.410,40Div1Óendo

-i'
---

30;000,00
662.132,40Titulos em Co,uç.fg

. ,

MARIO: RAZZ1Nl, guardCl.livros reg. no D. E., C. sob _n., 10��,1�.'�.
� .

TRÁCÃO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS EM 31 DE DEZEM�
OEMONS •

DE 1946'
, BRC!I ,

.

. D � 8. l- 'T ri

�j Liros & .pe,sco�tos
�Oespesas Gerqis

CjDespacho,s
'

80.000,00

-:'jj 93.000,00
--:;o '150.740,00

10.039,50
-".'fiZ,30

�_��'_'T:-- E;�5OV,OO
- -.--,�"'-'- ,� .1-,3f�,90

?q8,,5�6,70
81..874,00

.157 ..7/.7.20
-7.77l,30
Ú ..995,20

.En�. 9..28,20
)8,4 .•2QQ,20

'�, 152�66J,60
'�':-T -: 792.661,60

--;----,.

_- .. "T'"1 �i

-Materitll consumido

Materiais, Tecnico.s:
.Mtlterial �onsumido

'U-'"
"

�" '3��. 963,80
'""

'32.075,50

C/Dividendo

6.640,20
258.999,30
24.920;;00
174.701,80
393.402,00

C R. E" D

liquida Oficina 3'.898:235,20 ''iI,

OSCAR SCHRAPPE -SOBR.,
F'R}.NCISCO HOETTE dirdo�-comefc:iClI
MA' RiO RAZZ.lNlr 9pnrda:livfos,. r�g, �o p. f. C'r sob n. 10.501

da . conselho fisCClI da' 'Empresq Gráfica Catari�ense S: A,

ahaixo oS5in�dQs cumpr:nd!) SUtl missão 'Ie�al, e tstatlltória, declaram quê p;g-'

E,mp.-e,à" Ç·rátIC:l ,Cata'
rlnense ,8 , A'

f
.

.. . .. �

ASSEMBLElÁ G' RA' O'DINA'RlA I
De canformidad!! CQ�, as qispo sições legais e estctucrjas dou ciên-

'I'eia aos interessados de que se acham á disposiçãe dos 5r5. acionis�as, ne

séde social, os esguintes documentos:
A} - O relatór!o da' diretoria sôbre o marcha dos negocias �ociCli$

e principais fatos adm; nistrativos no exercicio de 1946.
I) � Cópia do balanço e da conta de lucros c perdas.
Cl - 'Parecer do conselho fi5.,'al.·

.. . •

Conelb';iros "

Os meios náuticos se movimentam para a regata I d_
',' ;,' �,'::.' ,\

. -; • •
t,",. i· ;.:, ':> f,' .. :.8.: V.'v

do dia 20 de abril (lfóximo vindouro. Desusado 101u-
Emprêsa Intermt:��aria de M. L.AraUjo sia;osm O pus· .clubes Amért·
=::::':;m<:'�::::�1ii ca e Ipirango. Os .do A�t�
ilartiçõ:c;r;:N:�e i: :\:::::�,a;;!�:ó���!� ':�o r�1t rica. a,',I

..
irm."a"1__

, q''g:e :yeoc,el,'iI,Janeiro, São' Pa�lo e Porto Ãlégre � AssistencUi �çÚia -
.

. -
'

ESCRITO'RIO PARA O VALE DO ITAJAI' r

d" (' -O e'r" aiRua IS' de Novembro nO 415 - 2° andar. sala 1 O pareo., e JJ ou
..-".r,l, "g,. "

(Ai'tQ5 d�"A C apitaI·' ) .....,.....,.. -ii L fi ji .E N A L

a quatro rgmos�

--- --- ---�,-- ---, ----

�utrossim, �onvoco os srs. odo nistus para' a assembÍéio geral ordi�
nária, que se realizará ás 13 horas do dià .2.9 d'e 'Março de 1947, na

social, com a seguinte ordem 40 dia:

J. - Leitura, discussão e vata çÍi.o �o reltlt��i�' d�t
lanço geral, dtl conta 'Iu cros e perdas e 'da
selho fiscal.

2. Eleição dos membros efe tivos � suplentes d�

exercício de 1947.

30. - Olltros assuntos de inte resse da scc.edcde .

'Blllmenau, 25 d� Fever�lro de 1947.
,- :.

Disputarão os provas " s50ciedades faundo os seus treinos, mesmo Ila� l'JlIi�
--- nhás chuvoses, come ;g.. de ';pmiÍli'Q lÍl�

Moviment[lm-�e os aficionados do .:r�-" rivais .desta cidade AlOéric.a ;Ir iplr'��9G"
'mo para a grande regata que se ren- despetrando maior 'interesse' fi IllÍre�
Hzo,ó 'no próximo dia 20 de abril, em "oul-r;9ger" [l :ti- 'J!emQ$.'qu� .. ft.rjo ��r�
ltoupcvc s.;CQ, inaugurando a témpo- �ido em 2 ,000 meho�.3' • � �'l.'

, FRANCISCO 'HOETTE - Diretor Comercial

01lSERVÂÇÃO: :__ Publicam'os ,apenas uma vez o convócação ecunc, em o

dia lo. do corren et mês, parisse ela consta deste nú-
: .•

'

'.:,�'.
-.-.-,--

"out·rigger.'� do .AménêQ.�·" vemrede náutica dêste ano. O,

timo, demonstrando todos es ,sellS' f�mg ..
.dci.l'es ótimo formo. Á. v01lt�r da ven.

. cer r n 7t$$ãolhe.,.,.
,CH o grande, .páreo dGl TaplÍxéCldlÍ'.."me.
riccne- � grande. Oi outros p�reos niQ
:hl'. int�r.essa muito ..••.•••. ;; •.

',

. O. sota-v!lgo Ubiratan 'jatahy '16, g�.

.alltiu li su� gen't,e vit�ri� cerhl. WiJJ
tel, o yoga da gLUlmição" já rliS!!ie q�e'
quer sair oe. cbegar �m, a . mesma r.-
!1Iada,_ ".'" __ .

'

, .... ._.',
Os do Ipiranga não teem menorO Ylln

.Iode. Sabemos que os componelltes.:""
"out-irgger:' ,do Ipirlll1go .. àfirmam; "'lI.�

. ... ,
se vontade voei Ilf!Jumll. cousa, : ii � qll�_
'ido

. clube de Itoupavo: venur!Í' It, rt�

\ gota -de ohri!.· , • •

O f}ntusitlsmo crescente· leva- II' jen
te po América a empunhClr CrOIlQme�
tros e cotnar o numero de remlldas de
bIJI co .em um minuto,,' notand�-s. n�

,c!}!be, . principaftllente aos "-élomIir9�;,
'PlUit(IS torcedores incetnivol'ldo' 91

,seus pupilos. Kielwolgen, hettet,- 'Col
(ill�, SdmÇlider. e outros . formllm' .na
torcida ameircana....

'

�creditamo� q:ue, ·se o &aru' ,de:Ja.
taby .Ieyar {fe vencida a gua'rni�i!o : i�
lpiranga, tenhamos, ,no- Amêritai Ira:
'JIuele. dia,. "ma ",o%uio: -de" infHno.
Q�em ppderIÍ .com ,II 9Gr�nta dI!' zr.
io? . ,

,
,E dllpols,', 6.. nQite,. ilcile;, .murfllscIIl

••
da e brindes ii vitória.
: q sr. tesoueriro' do clube lIGO" me.

..
dirá gastos para Cllll1emorgr o nàtczvid
acontecime�. .

.

Até agora, de dia" ainda', niio ' se
'viu o "out-rigger" do Ipirango. Di
;z:em que os rapllzes do amarelo, e b'rJiri;
co, são, co"!o corujas. s6 apaercem' 4
noite,. ,Esperam, çom .certeza, vencer nll

diÇl 20,. E isso significa tude parei

O América alinhoró na raia: a' $e.
guinte guarnição: PCltrão, Gualkei' Vo'.
sa, Walter;. S/Voga, JgtghYi SiPr.oll,
�iffel e Proa, O1{ebreçht.
Amanhã, ou depois, daremll' sr !ill.ar•

n;ção que defenderá I) clube dó" snr:
EI�i Oliveira. Por elUjua'ntlÍ; .n�dQ, 's·�!
bemos.
Não nos foltrão, 'seni ·dúvila, 'opor'"

tlmidodes para aprecior um "puxão" de
temível "out-rigger': da ropaziad� de:
itoupava, que sempre, soube defender

. _ . �
com galahrd;o, a' seores do Ipirang�.

O que é fora de diÍvidtl i que ,� �••
gata seró disputadissima e levar", i
margem do Itajaí, em ltoupava ce�te
nas de pessoas ansiosas de apÍalldi;em
,a'; remadas dos valentes nl1utii;Qs ··ii.
Bhu)1enClu. "

"';t:,.,
,

'�;j,;' ,;. '>"é" ':' .

'\,..,,f;
_entre. sua· casa ti '0 mundo

Çom o calor; aumenta a inva
são dos insetos que roubam <)

sossêgo do seu lar. E3tá na
. ,hora de iniei-ar ·wna gu-el.Ta_

, total contra asmoscas, baratas,
mosquitos, pulgas, traças, etc.
,É muito fáciJ� com .D.E;TEFON,
o novo inseticida de "ação per-

manente", à base de DDT. Faça
o seguinte: aplique DETEFON
de acôrdo com as instruções
escritas na lata. Peça aos seus

visinhos para também imuni

zarem as' suas casas com

, DETEFON. Estabeleça, assim,
um verdadeiro "cordão de iso

lamento" entre a .sua. residên-

j:' _*_
.

.......-
-

�-:.l

eia e o mundo dos insetos no
civos! Veja como é simpleS.
'prático e duradouro o uso de
,DETEFON .. C,09pere.ne.sta .for
niicláv.el campanha de sanea

mEmto, promovida para a maior
higiene e sossêgo do seu lar.
DETEFON é absolutamente
inofensivo à saude, porque só
tem efeito sôbre os animais de
sangue frio. Comece a usá-lo
hOje mesmo e lembre-se de que
DETEFON é ll1,uito econômlco,
porque só se usa liTIa vez, de

,

30 em 30 dias.

À venda em tôdos os for
macias, drogarias, empórios
til demais casas do ramo.

CONVOCADOS OS _ JOGADORES
QUE ENFRENTÁii.O

_

}....
OS URUGUAIOS . -'-,-'---;'�'"

---

------�

1 Rio, 17 (Meridional) ....::. A CaD for.

I neceu uma noto á imprensa informan.
�� os jogadores convocado� para o es.

feção que enfrentará os urugÍloio� nel.

disputo da Copa Rio Branco, C�nstom
do I:sta os seguintes:
Luiz - Oberdan -, Haroldo - Ne�

na -:- Augusto r- Norivol - Rl.li '_
Elí - Danilo._,. Noornhcr _', jorg��.:._

• Bouer - Tesourinha - Claudio '-"À�
demir - Heleno - Jair - Ú�C1' M.�

: "n�co.- Servirio , ....... Remo· e, Chico;
, Os treinos se illiciaroo no dici' 18;, �
a concentração será, no dia '19 n� cam-

I
PI) do V�sc:o. No dia 25. as "io��dorel\
emb"rçarao para São Pauro e se con
centrarão no PQcaemb{i.

'

• .'

)

j. Wo\ PItODUTO DA FONTO�QuíM(CA S.A.
�

j.;,. �":.t�
"

'i;

- ... -� ......_-.

4P, �''''''''l"
COLOSSAL A RENDA 00' JOGO:

"

I

Record nas' bilehtlit'iâ§' 'dei- Cciplta1
Federal

".Dlstriimidcn'ês;

MACHADO & elA.
B:u:a ']"io l'tilto, 13 - l"loliaIiópolis! .

, !

1
1

'1

Rio, 17 (M.) - A ernda do
PoulistClS x

sru:z:éiro�,
czqví.
(Çontiniiq em outro

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

:, "', ;'.�/ ��'
;,

.�. '�

....�;;, '.

�� ?i�"
i�

�.-' ;!"' �_

- •

,I �� • _

...
. ....
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tendenci

o (o gresso nerte americano deseja a reYela�ão· dos acordos
traz h��M� ILtttl:'BT.. -.;.?A.- IIII!!._!!II!II__II!!I!! I. ..-;__.._........IIiII!ÍIIIII!�...D!EElli�-I!IIIIIÍII!! ....-- ......!!IIII..IIIIIIIIIÍI�-.-..",..-.._IIII!!__---_I.----�IIII!I- .'.----IiIIIIII--..-..,1III.__--II--..--..-i!í!l-�

i-,
..

de ROOSEVELT

grande im- a semana passada, embora nada se

üs pessoas de, nervos :'saiba sobre a partida de Qmbos de

,

•
Al,karo e 'Atenas.

dita que o assunto deve ser enar�gue

da ONU, jii que trata-se de' um 'Isohu;ão foi estabeledd� 11'organismo intemccional. !
.

-

Porém, acrescentou .seb o ponto de. vis
ta' pratico, 'as nações uindas" não': po
'r:em auxiliar ';" Grécia, principelmante
por que a. URSS e os �aí��s 0�ide�tai5
não chegarl'lm'a acordo c;lgurn 'com-o
Ccneslhe de Seg!;ra�ça. sobre a for
ma de =al�cioÍtar ° problema.

co r -:ior i�

ore5a dos porões do Oriente Europeu.
D�S�2 q';a €::::i�.t� o pC�3a:;;iidade das

Estcdcs Unidos e'tv;orem umo frcti"l

. ti considerccêo: dos Nacões Unidas; opi-
WASHINGTON, ·17 IUnitedl - O

'. -

. na que, cdm os riscos que ameaçam os
secretaria ed Estado Sumner '. "'.

Estados Unrdos, tuornn-se nscesscnc no

incondicicnc! apoio- pois uma mudance funda�entQI na ira-

tle Truman de conceder

I
dici�nal pol;tica

-

externo.' . Ó orador
smilhijes de dolares para disse que esté de acorde com' o se-

taristo diplcmcrico do "Sundoy Dis
pelch" ser provavel que Marshall te
nha entendimentos com Stnlin ou' Mo
Iorcv sobre o possível empre,timo peru
a R�ssia. O co:nentarista baseou as

conjeturas nas informações de Wa-
shi�gton . C t

.

on uoo, õe a Russia recu-

sar o amprestímo, ° governo amer;ca

n" temerá medidos em prol do ccope-

---- -�- ---
---

I

Dr. l-IerberlGeorg
AiJYOGAOO' -.,.

ao Medllerroneo como demcnsl'roç5� de

forço.

tSCritÓrill

lr,ndre" 17 (Ul'itedl -: A

rl � Mo<cou disse hoje que o mensQ{,em

rlr- Trumnnn 00 Congresso é il)fer
prelado cGm� desti�ando-se .� sufÕcor I
(.!� tanrlencics ontI-dernocratlcas do

mundo ... Passando em revisto aos �di·1 WASHiNGTON, 17 !Unitedl - O

1 Umatnrnis e comenta rios d.plometicos pu- senador' republiccno Homer . Ferguson

b;icodo, pelo imprenso, esta semnnc, exigiu o ervelcçêo de passiveis ccor- F t ti L
a emis<;r:70 disse: "As declarações 9re-

I
d�3 secretos feitos por Roosevelt onteç I �n � e. u(rOSlfcs e turcos _cessaram, o ,onciedade

I
do Congresso decidir sobre o plano do;

l
E o tltU\� do tnte.,essante �o

,!,wfundo. dos politicos progressistas e Trumnn de apoiar a Grécia e a.Tur- Iheto que se envie gratuitamente as

. ..' t pessôos do I nferiar e dos Estados Que
amigos. do dez que veem na menso- qurn contra C! ameaça comuns o,

'.
.

.

'

qUe desejam ganhar mais dinheiro sem

gem presidenciol o afastamento da
Washington 17 (United) Os .

E.

. , prejuixo de outros ocupações _

.

scre

,pcritico Je cooperoçõo e apoio' Ó O. embaixadores norte americanos junto

�ua 15 de Novemtro 1043

a

Grande

A ENCHENTE· DO PARAIBA
RUIR VINTE CASAS

R;o, u'-ti.) - Telegrama'
Ma!'ca; divulgado

•
oqui� informa que

em virtude da cehic do : PQroiba, q!rciÍ
di! 'vinte coas sr�irom, Cerca do meia

Blumenau - Ste . Catarina

-....... - --� ---

;·�l ...

:=-pARA=-FERI�O-AS,�r Ils c�u,as
E C Z E MAS, ,I ';, .�

T�� �E�I�::Ef .
c,,,,,,;®", .

G,' Bret..h,, "mo< no ro,,,,I;, ,dm"m pequeno

II'im �rejo izos
E S P'I N HA S I ETC�_.I aparelho para !ISO nos forças armadas, pouco maior elo que úma m(lço de 'ci-

_. .

'--.
_

garro. Há muitos eiv'is poro o mC!smc-; como na pohcio, '.em comicios, ,etc.
-,�----

I
S.uar minuculos válvulas foram adaptQ-da� dos controladores de radar usados

( Conélusão

CARI'oCAS :4 X durante a g�erra, O nome cO�lerc:ol poro o invenção f, o Tele-Radio. No

PAULISTAS 1 , , ,<
-

J:' ��'O acima _o__ sr,:._MichCJel Kasi,a, fnventor_tI_o_��s�o� - II!NSl.
__ ,,--�

Rio•. 16 (Meridiana!) - No jôgo reG' I '" JS.. Nacão
' �naSociedQ'de

, �

Ii;rad&, no e;ttidia do Vasco, os co- CARNET

• lacos venceram os paulistQs por 4)(1, I�-------

!
!

N. 'U, e uma ameaço 00 potencial da

paz". Acrescentou que "O "opinião
de mu:tos politicos americanos, esta

polit;ca significo que está aberto o ca

minha poro
.

o intervencionismmo .e o

propcncáo da doutrinei Mónroe.". A

radio de Moscou disse que o mensa-

ve.· para REX STUDIO -e- Caixa Pos-
co governo da Grécia e Turquia forom '

to!, 1616 - S. Paulo.
chamados a' esta capital, afim ed ou. ,

xiliar Truman a executar 05 seus pla- 1
_

nas de auxilio o esses dois países co�tr�'
.

VENDE-SE "

a expansão comunista. As ,.outoridodes I Uma caminhonete "Ford-V 8",
diplomaticas revelaram que a chamada otimo estada. Trotar com o sr.

desse sembaixadores foi feita' durante li" Echwartz.

nota', á

de que

----------�-----_.-

BU
(

Rio caOsa - I

��:::: :,:::••
-..

-I
trafeg!>

ferrov:ario'
entre tres.

rnterr-ompido!' .

'0

RIO, 17. (Mefídiollal} - A situa

ção em virtude das ,ultimos qguaceiros
pronunciou-se . alarmante em varios

poniG!>' i.!os �stados do Rio de, "Jane/ui,
.

sendo, removefdos. NU1Jleiosos ramais

São Paliai' eMi n!is' Ge Tais, com reper-
da Leopoldina, no Estado do Rio, tllm

cuss1io imeid"ta sobre' os -traosportes bem ficaram interrompidos. A 'S;t1IQ-

fenoyiailos, .

que ficaarm interrompidos' çíio, porém, normolizoll-Se'. .

.' I' .

. , RIO, 17 (M.,) - Em consfl'luimcin
em vemos ppntos.. O trafego entre Rio 'd ., _ .'

_ .' I .
.

il I H . ,{IS hltsm"s chuvas, <jUS amlgiõQm

al--
--- ---'�

e e o ,Orllmnt!!, qW? estava mterrom- R' d b I'"

. Ia, fHlS Oil urna casa 110 zona SIi '
: "

Pldo devera 5er normalizado hoje - Os f'd'
'

-

'. .

--
.'

iCO no de pe apenas uma parede. Fe-

E f
f" "

O CONGR��C�
-.-

lliz;�te í;ií��e;efidfO:-S� i V:ti�il; ..• !

S a r a�o
'

.

:'0'"O'REINICIOU OS SEUS TRABALHOS.
'

_. .

ato .. a_ e ti -

".'
"

' ,trmp horú doo conta do exten.ão das
-

Rio, J :M,) - Já noticiamos Que
I desastres ocorridos em consequencia ,

'

I
a Congresso Naciooaí' erioici(1r� hoje

I das c�"b(js coida.. snos ultimas' dias. "I
"

.. t,.

�s 5eus tr;;balho> com \lmll 5e55ao <;0-
I
No qUilometro dOIS do ramal .de Pi-!.

lelie marCada para à$ quaTorze horas' Quete tomnoram hoje m,ais dois c:;r-)no PaláciO' Tiradentes sob li presidên-
I
ros do trem de passageiras, ahvendo

cio de Melo Vitíno.
I
mOrtos e feridos. No quilometro 323 I

Depois 'de aberla a ses,ão o Sfir. proximo de Sant�, Dumont, caiu Ilrn� I
Pereira �irüf secretório da persidêncía grande borre1(a. Os trens "N. L. I" e)
ad rep,úblieü: segundo i�fofm(ições, en- ,N-_2 foral!l detidos, respe'ctivamelÍt�, em I'tragara oa sr, Melo VIana a mensa-IJ�I:Z. de Fora e Santos Dúmonf. No"

d h f d
.

I d
- I

.

RIO, 17 (M.) -

gem o . c e. e o naçõa sôbre os ocór-
.

fomó e Mongaritiba o. tràfego ficaI!' ..

rênc:os dó enrccio udministrotjvo en-
i interrompido devido o Quéd� de uma

'not,cIOS segundo os
.

.

.. "

em 3" de dexembro uÍtimo. A� barreira. O trém uSo 1'.' C. -3"· des� r atuolmente no ,nosso paí" varios.",-.:he
firma-se : Que a m;nsagem nõa será, carrilou. no quilometro 432 do 'filmal' fes nazistas, o secretjlrio dó;, e",�oi�tt-.
!ida pelo �r. Pereira e sim pelo secrc-

• São, "a,iIla, ::stando todo o tre�ho in" I d�l' Mario Au�usto �rtiit�,_·jriformo�t
tário da mesa _ ,tc'rompldo.,,-,; I' naa poder conflrmaf ta1 snohclOs,- ,Eum-

: .

.

-. bem na consulado gera ·Ida. Ital;ó"o

Estados ficou,

Vendem-se

Odeio.

gdm�s, e que ma-

:: '1

, ,

rrmcor aumeilt.:l. Minuto;o miou-.

to,. I-Iara o hora.' Di� o ido ..

Ano Gano:. Recnva-se e renasce.

São imenso; os caminhos do

mundo. E os caminhos· do mi�n-
rio e�tão cheil)s de adio. . De od;o

que faz' vitimas, que Qrranca 111-

'"

FEMININO

C:hevrolet usados
O D E I o 1

"BICHO" AOS JOGADORES

.ôbre

t Çi �,� C i f � 11a' L im ''"11�da
I
,- R:;�o�:res(I�:�cl�Oenna:�ra:- �::�n�: :: :l:e:n�;:co�, Q��Q:;"D os

� � t� fi; '. u
r.

III li PQul�s:os fi federação Metropolitam] ,

; ás coi!:os.
ti li!

. 'lrr.tihcou o, efetivos e o sreservas com Niio manifestn o furor lia
"'- .. '

- - --- - - -- --, -----,
c

-- ) •

Tombem o
. reis mil crllxeiros cada. mentos da eAasp€raçii" dn natll-

! ;�çnico, o massagista e os respecti- reza?

vos auxiliares foram gratificados. A .

O meu adio, hõo PC�,() cúl1le-�J
federação gastou 117.000 us. tendo

\ dentro do peito. Ruge cama '"

, , � , C I S,0 ." logo depois do jZgo entregue os prê- 1 travão. Que;m(l como a lava ill-

____'-'_ ••_. __ �.__ • o

- ! mias. .___ ", I ;:�edscente que o vulcõo vomi-

I Os dias Eucedem-'se, e o meu

Orientofão Contábil, Comercial, In{lustriol e Imobiliário S: À
•.-_-� .... ,I

FERROVIARIO 2 x BOTAFOGO 1, I .

--'-----�--.

- •.� -.. lec.imento do d:stinto cavalheiro snr ..

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
__ o

!
C
.'

lOS
f .

.

"'���::f"'?!!"l
No jogo reailzado domingo, em Ufl" ANIVERSAR I R.odolfo Schipmann, ocorrido asbado ul-

tibo, entre o, qu'adros <19 Botofogo, do I timo.

De conformit:ade com a deliberacõo da D;retoria são convidados 0<
Sta. CARMEN KOTTMANN I O estimooé ".alta que cor" intenden-

Rio e Ferrovia rio, se registou a vitorio
Acioni.tas a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinoria, no dia

I
te daquele distrito, em c.uja cargo se

d·) clube paronaense por <lois tentos o

29 de março de 1947, na sala de reuniões do Teatro Ccrlos Go�s, á ruo
. Comemorou dia 15 do conente seu impôs á cosniéeraçõo e estima dos

1$ de Novembro, nesta cidade de Blu-menau, ás 15 horas, afim de resolver .

I'
, • ,

oniversotlo nata ICIO o s,mpatlca e

I
sel'S conc!dadáos' e amigos, deixo ,yiu- ,

HEl.ENO NÃO INTEGRÁ A Qcut;l sennorita Càrmen Kotttnann, re-

,'VIl a ex01o. senhera Da. Olga

EQUIPE 1l0TAFOGUENSf "I" ,ide"!. nesta d.tade.
\
monn.

'.

i ( I
O <:;enurtQment� -.! � rxJ'nto �'e:nlio:ou

Helena, o renomado centro avollte, ti' fALECIMENTO
.

Se dOMingo" tarde, <:001 grande

Qcam'lI, ntraçõo dos campos <:ariacDs,' não vem I
.. / pon;,ametna, no cemitério local. "

'nlegrando <) seu clube nesta excursão, Causou prorund!l reprecussão no seio A pranteada viuva enviamos sentidas
I

C) sul do país. .i ' ;\,: j do populD�QO de Rio do' Te,to ., fa-' cor.dolencio!.

to.

----- --�-_-_.

'Nõo' naufrago (I

num mil! de adio?
ço CIO tumulo.'
As ciroturo�,' no amor, fingem.

Só no od:o � que sé ·revelam ver

dodeiros. Porisso é que me sin

to melhor no odío do que on' ornar.

SONIA MARIA

111m" hllmn!1a
De,de o bei-

o se9uinte-�
o) - proposto da D:retoria, relotiva a elevação ela, capital social de

CrS 2,000.000,00 para r3 4.000.000,00, mediante emissilo de ''"'OH'' .......�.J . .� LTDA�'

srs.

ações preferenciais Jt
ao

b l-assuntos vorios_

Blumenau, II tie março de 1947.

EDMUNDO BRAMORSJ(I - Díretor-Presidente

portadorll •

-"i�om GO� <eu' p'�%O,IOS F'equ('"es e Amigos, -que mudomm o seu

rio e depo.síto porQ a T ,avesso Iguassú -, à 'Fábrica CURA,

�llImena[l - 15 de Março da 1947.
, ,.
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