
Europa
l'IfIIiI

reaçao
IE' constitucional o at 48 da lei eleitoral

ao partido majoritário o direito sobre a

que

d\o s

Iugos!av'ia: O lDUDi�ipio e a

da poli",úl..

RIO, 31
.

(Meridional) Nu sua !fer.eleu com veernenclc I durante 4S'

sessão de hoje' decidiu o Tribuno! Su- minutes, o seu voto no sentido do in- sobra deve tos
eprior Eeleitorl, firmando iuríspruden-I consfitucionnlidcde do referido dlsposi-
eie, que é constitucional o ortigo 48 i tivo eleitoral. Disse que o artigo 48 gU!1do n upiniõo de terceiros, "pois
da lei eleitoral que atribue ao par- I" incenst.tuc.oncl porque é contrario costumava julgar com a sua ·cab·"ç!!".
tido majotitorio os sobras de' votos.

II
ao regime democréticu e os seus prin- Tod"s os .remol·s� " ministros votaram

A sessão qee foi demorada e con- Cif,�oS basicos, pois. trai a vontade do
contra. o ponto de vista do relotor� is-

corrida, contou com a presença de e!cltor quanóo mu.tes vexes o. voto, to é pelo constitucionalidade do mti-

inúmeros senadores, deputados verea-j
de ujn cctolicc voi poro o Partido Co-

gc 46 d.]· lei �Ieitoral.

I
dores e lideres politicas, inclusive o sr. n:Hni�tQ do Yrosif

_

e vice-versa. Ácres- A decisão do Tribunal Superior E
.Nereu Ramos. < No relataria o Desem-l C?I;!Ol'. �ue .votava com< a. sua cansei- leltoral foi tomada no julgamento do
bafgQ,jor José Antonio Nogueira de- C����•• � •• ���c� .. é.era. o seu voto se-

recurso do PSD da Paraíba, contra a

____________��_-'- � ._._._._"_-_.
.

_'--'_
eleitorais Q. coligaçõo PTB-UDN, mt1-

decisão do TRE, atribuindo as sobras
.

joritaria em 19 de jaileiro.

base RESOLVENDO O .PROBLEMA

-- ---'----

. em. dois

1- ou.tro
congregando os nações que

e guerreIro e selam

russos
.

0-51\ Ademar de B.lflrO?i vau
. fj ". ,. r. I Rio, 31 (Meridiano!) - O prefeito TARAM O MONTE DAS OLIVEIRAS

pacl
. car a poli�U;; 'I p aU IS Jl ! HIldebrando Gois, desde que assumiu

RIO, 31 (Meridioncoll - O sr: A- pccsivelmente, pnsscrá alguns dias no I a direção do Preef:tura do Distrito fe- Jerusalém, 31 IUnited) - Mi!hares

dhemar de. Barros, na sua passagem, Rl.) rlepo.s da semana 'anta, afim de [deral. havia encomendado nos .E,todo3 cf,? peregrinos cristãos participaram,

óntém, pelo Rio,. no regresso de Ala- res olver importantes assuntos. Unidos uma fronta de trinta onibus ôntem, da tradicional procissão de rn-

góas, interpelado sobre a atitude do Disse que. assistirá a posse de mui- I modernos, com lugares para oitenta mos, dirigindo-se para os monte dos

I f
. I' . . .

I
D Oliveiras, através do Gebemoni e da

PSD em re ação aa seu governo, res- to. pre eitos pau·lsta., .po!S, o m.mICI- pcssageiros. jvulgo-se agora que

pendeu: "Tudo harmonizar-se-á. Vi- Jfr, é a b'se da politica. Afirmou de2 desses onibus já chegaram ao por-
cidade velho. Segundo a policio, mais

rei ao Rio !! conferenciarei com o sr . cinde que em fins de Abril resolverá 1 to do Rio e serão, em breve, entre- . de oito mil pessoas tomaram porte no

Tudo resolver-se-é a qeur.tâe dos fronteiros com o Para-lgl!c, ás empersas concessioanrias de II procissão, além de vinte mil qne se

Informou que, néi. I !on:porte colctho desta capitol. encontravam pelo c�minho.
�----------�--------=--

. DE TRANSPORTE COLE-

·T1VO NO RIO MILHARES O EPEREGRINOS VISI

IS" .

'''I!I�'

�

:tambem prestigiará
. Hug.D. Burghi !!.��::t�:u

paulistas aderirau.l! ai) movi ..

meDto tra b llbista

sr.
díre ..

PTBHaifa é
e x pI

de
•

VI0 1 enta

noticiemos, •. coroCar de', duzentos" direto
Tio� do PTB de São Paulo -ederircm: á

lista. Adiantou que -o seu partido es-

momento a explo�ão de quofro g;gol1-
tOf!:OS depos.tos de petorlco Shell,

Hoifo., 31 (Ullileu) -- Grandes

1 I'lo,õe5 nbalcrum todo (I órea do por-' mos que se estendem por mais de um

i t9. derla c.dnde .quondu os .ingle%es! quarto de. n!ilha dos _ in�talllções d",

l-cfsllloram . a trcnsíercncio de imi- I Ccnsolidoted Refer;ence e da Shel 0\\
. fíront·es ilegais· cio "San Felipo

" parà I Compenj'. Essa arca está sit\lo.da a

I c��;a-los á Chypre - Todn a cidade fi- J UI1'OS duas milhos dos docas e '(10 dis-

ex-J cr-u . iluminmlJl . pelos .. clarões das che . frita da cidade.

(Meridional! - Conforme b ancado na Assembléia Estadual 1'011-

,.,."

asa
t i aberto o todos os elementos que

desejem colaborar e acreditem nos

principos trobr lhistas ,

.

Disse ainda
elém de outros dois tanques que estô!)

tombem cmecçndos de ezplcdir dum

momento para outro. Turma de ba

talhões de engenharia do exercito

Huifa, 31 Wnil'edl - Esepn-sc no inccndindc .

qur- varias elementos pertecentes ao

correntes con:;erYadora�,
manifestaram desejo de in!Ír�ssor no

Perguntado Se havia e·le.
PSD. entre os. politicas A luta da

COl,;te,:' o
o auxilio á.Gréeia

"mq,,', n organisação do nov'o porti
rh" . o novo "1rti<lo dcno·minof-se·á

M�yjmenlo Popular Trabalhista.
para Belo Horizonte, descarrilou nos

prl.'ximidades da estaçõo de Dcsengo
n!) ,chocando-se cem. o carro restou

Ambos os canos faram donifi

ferindo-se o.inda duas pessoas.

do aciclente os trens

de passageiros pOSD,mm a circular

Clllr. grande otra�o. ° noturno que

Porixonte, é es

on Rio com um otrazo sllpe

oito horas.

LONDRES, 31 (Unil�d - De Ncd Ul4 milhões de delcres , Essa ·divido de primeiro de Janeiro de 11146 .. Ade-
I' .

.

Roberts) -. A ajuda britônico á Gré- I é considerado perdida. Em outras pa- mais, 44 milhõe1 de dolares em eq!.!!-

c.o, programo que custou aos ingleses IlavlOs, durante sete anos, a GrQn-Bre- pamento inicial para esse exercito,

164 milhões de dolores, apenas em
I
tonho despejou somente na Grécia 340 foram gastos pelos ingleses duas v�-

quinze mezes, termino oficialmente

I'
milh'ões de lIolores, som� quaSe _igual I

%es nos "ultimas �eses e ou�r�5 "ex-

Iloie, mas ho indicias de que- assisten- a um terço do 'emprestlmo amellcano Ledentcs do equipamento militar fo.

cio em pequeno e�calQ será prestada

I º�.; ingle:tes. A m�m·.tençiio do exer.- I rI!�1 e!!tieg�es ao. g_overno grego, !lO

ainda, até que os Estados Unidos prc- Clt!) grego, ora estllnado em 130 mIl va,o� de Oito mllhoes de dolares'';

purem-se para suportar todo o peso I
homens, Cllstou o .Gro.n Bretllllfa um.' Grécia, para estabili,ar a .uo moe

(:0 ajudo. A lllta da· Gran Bretanha milhaa e 200 mil dolQres por mês, des- cio
levar a feme ao povo· .alemãfl

-Eit��!�.O...alimentar da
ser melhorada'

PERSPECTIVAS DE PAZ

NA ITALlA

Bombaim, '31 (Unitedl

partirá sexto-feira, de avião ·lÍora
Nova Delhi, afim de conferenciar �o;;,

rei da Irídio, lor& MountbÍJt-

o CON,DE MELtTTRINI

1'01 MORTO A TIROS

Milão, 31 (. Unitedl. - O conde
Malfaui Meelffritini foi

centrado morto o; tiros em sua re-
.1

sideneia, hoje, tendo a policia Ye�-
ficlidl> que nenhum objeto da coso f.iii
reMdo. O extinto tinha 52 anos de
idade. ;�.

ENTROU eM ERUPÇÃO
O VULCÃO H'EKLA

WlÍitedl Densas

pera conter a marcha do comunismo

no dircçoã do Mediterraneo, somente

�IJ Grécia, custou a cada homem, mu-

Ihel
.

e crkllça do reino unido cerca

de 3 dolares e meio.

Embora a maior porte desse pro

gremo tenha consistido' em "em'pres-

é CCl;tou ainda que a situaçóo

alimentor'l
grárias. nas· fes".ecti�(I. uonos. de ocupa

o
1 d(,1S alemães pooeria ser melnor.ada er(ll:za�5em -progressistas reformas «-

desde que os americOlJos çãc. . . . . . . . -

.

d.w;; L1i<",-'

'ql'C conferenciará com

·.Ind;a, lord Mountbatten.

Será r�staurada
narqu�a na Esp
general Frà�(!o apresentou
restabelec�ndo

I
M.�I)RID, 31 Wnitedl - A

fspa-l
d�t entretanto, o data da restauração caso de morte ou de incapacidade, se-

nntr seró convertida em monarquia _ .Foi ,da monarquia II!! Espanha. Ao mes- rá substituído por pessoa de asngue

o que nfirmou o general franco no ma tempo foi dado a conhecer o tex- �eal que tenha dirl1ito ao reino. Des- I

dbcurso que pronunciou esta noite. ..' .

So forma todos os entendimento. p<lra IFranco destacou· que um decréto tei l\'t\l-
do projéto lei restaurllndo a mo- a mundança do regime espanhol terãn

I
nesse sentidci foi apresentado hoje ós I narquia. A dier!,õo do EstQdo - ficará d" ser feit95 téndo Franco como ehe- f

espanholas. Não foi alluncia- ri· corg.o 'do proprio l;ranco, que, no' fe �o governo. I
I

a mo.

nha

e cinzas, q ue se ele

�ete milhas de oltu-

distur" :: ·l·05·.·.·. E."E�: .U v.

b�
�. d ". asiumem uma

lOS entre rnaUS1 - ... , .. -' ..... - .....

muc;ulmond.s! poUtl�a
. 31< Wnitedl - P.m- I

..

provincia de �Bngalll� .o.n-l ..
bngo excur�ão para poei.! Lónd���,

.

tarisfu rU$So
os.' rocas indús .

noite, pela emissorl'l de Mos
Mahtmo' Ghlln-

'Qs Estados Unidos estiío agin

ra. estao saindo da cratéro do Hckla, i timos"! apeno, 05 mais otimistas in

escurecendo grande area na direçõo sul gleses esperam que a Grécia esteja

desta c:dade. Esse vulcão entrou an-I em posição de pago-los
tem em atividace, o que ocorre pela I

futuro previsivel. Além dos, créditos

vez, desde 1345'. da após guerra, o grego lhe

.

O' ImperlO

o projeto
espanhol

o rRIMWW DE UMA SE'RIE DE MUITOS OUTROS
o "HinelnOO" rpimeiro na"io de passageiros construido d;pÕis do ter

mino cla. guerra !l deixar as carreirosbritânicos. Esse barco de 6.900' to
neladas foi lançado ao mar pela firmaWíckets

.

Ármstrong, Ltd., e dest:n<l
�e á Union Steam Ship, Co. da. Noytl Ze!andio. Y (BNS\.

nõa n05: dispusermo!' o esca- sa, à altura da impiedade· do golpe, 'dentro em breve hoverQ (! Terra da

ocr ao �Jj;:idio' ;�ationar. re1e)lJf\tl::l l qu� M�scou está desfechando. R.,- Santa CruZ' deixado de existir como

confra a difusãó' e a vitoria do C!lte-
í
traem-se os brasileiros encolhidos e nação, onde dominam COnceitos inter

Cj5�0 �U�SO, agora incuIcado ás crian.-'l r�,�e�tes, numa

..e�.ergenciO de,sas,: n05 e externos de soberania.
.

Não

p. e (I Iuv�ntude, sob 01 fom�o de �I- ; a'clllos �o que slgnlf.co a )IOVa formo PQssaremo!" de automota�, desHt!llla�
lic'as juvenb, .00' >erviço dos agentes I df c

.

t di' I I
I .

.

'
-

I
: onqllls a a � m� MetanO, pc a

i
de veleidades de raça e ·S!l?".OS e tIG.

�o�iéticos. gente eslava, no intUito de colocar Q, individualidade.
.

FiCaremos .como mn

• .' .

Brasil· em estado de vassalagem a i
poís de bada�éC:Ds. '0 realejo tocar.:!

Para nos dancormos, a realidade do I URSS. ",- .

R
. .

.\_ '. '
'. ,00 resIste Critica a con·. em Moscou e aqui dançaremos confor•.

qU!l esse fohl representa, como Iltenta- !
cl t d d

•

d
-

,
.

. _.....

. ! ,u a. os que, por etras o, Jane as me suas velhas arias, tão nossos co-

ei � � n�s�a Intehgenc�c, $0 �xlste· um í olham· II Sov:et plasmando um Brasil nhecidas.
caminho. congregar, nao o, homens de novo á suo fekão à feícão dos seus II' ... r .. -;f'
boa vontade, que esses são quase sem- ,

.

de
e

lov:a, depois que o "artido Comunistcr
nisso tomou canta do governo; e dl!

despre-

liQnles de stllidariedade. quoo acerca nosso
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EXPEO!ENTE:

'�A
,

tlíretllr-Presidente: Edml.!ndo. Monteir!l

Ôirelór-Gerente: ··Rinaldc- hltrin

Em S. Pãuló: Serviços dê lmprensi!
Ltdo,

�ÚCl 1 Ú Ab�ii, i41

.�

AbRARIO DÉ ONI�US
Auto Vióçõõ Cohninénsá'

!Iolt!enou· li Cilritill� ....:.. s norfr!
�lue.'!Inau o Jàinvillé ...:.. la nbrils

!fumeMo � F'ófÍdnopoli� � II horas
Bluemnou o Itajaí � 13,30 horas

Blumenau a' jora�,,;á - 13 horils

I
I Exigivel:

24:659,80 I Títulos a .pogar ..•............• ')i��
Não exigivel;

Capital. . .

I'undn de Reserva legol .........•

Ge.ral 31 de

A NAÇÃO

Dezemb�o

e

de

Comercial ·Rio

em

A T I V o

21.364,50
750..00

2.800,00
365,00

128.950,10
139.443,60
5.404,00 273.797,70 I

I6.000,00

I
32S

..
737,00

I

Crs. de compensação:
Ações CQucionadlls

.'

................

1946

�io Kraul:l, Ibiramc, 31 de de zembro de 1945

WALTER RIPP :_ Diretor Ger�nte

de I,birama

Frete; e Carretos . .

Ordenados . ..
. .

�llIniel'l�� e Bm;.:::ê .:._ 9.30 e 13 hcrás Seguros -. .. .
.

TiÚi=OHÉS MUITO e"AMADÓS.,
}mpcstos.. - .

Selos. mercantis . . .

E'xepdiente - T016

Oe{egcfI;:ifl l!t1p�sto' de Rend� - 1104
. E'mpre%fl Fot!;a e. LU1- - 1327-À
·fstrado: de Ferro S. Col;:rino. - 1011

• Hospita! Municipo.l -. 1208

Hospital Santa Catarina _

'; HCfpital Sl!!!hl l%ab�1 _:_

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

Mercflda Municipal - 1120
Ministerio do Trabalho - 1143
I'rdeitura Municipal - 1163
. Posto da MaIoria _;_ 14M

Tel�gr�fo Nacional - 1363

Garcia 1148

Hering .

- 1199

PASSIVO

•__ '_. oif-

AUERTO LAUN - GUélvoa Livros, Dlj'lL re�.

Demonstração da Conta "LUCROS E PERDASn
dá tlrma -Co.mpanhla Industrial e Comercial

Rio Krauel - lbirarna

1t3:J

1196:

. r'�:7-' CRED ITO
3. 639,20 Ml!rcodoria�, lucro bruto verificado -neste ccntl!
26.606,30
55. ;83,20
2.312,10
3.056,r.O
1.957,50 II7.700,00
461,00 ;

7.015,10
4.827,70
4.050,80
25.200,00
25.008,20

Deprecillçõ". . . ..................•. . . . . .. . .

Lucro liquido dlstribuidc eos div , fundo; de res , . - .

167.623,90
. - .....- -T...-'-.�

l�rMPRttÀ�DE' AR.MAZENÂGEMlUm I!!!�rtl) En: �asa de Tam!l_il!. mO-"1
.

"E M P R A" ltd ti •efest<:l, no suburlna de Itol!jlClVa .Secl!.
.

Para info�mações, dirigir-se !J este
.........-

jernaJ pera R. F.
.

Rua 15 de Novembro) 54 fundos

Des�e:::(!s viájfm • .
.

Datpextls ger.o.is •...•..•..••••••....

Assoêi'7;;:í!o Cemereíel e Industricd, 1430 l�nh" . .
.

-6.ut.o.m.o.v�!s: • ,.; , • Juros e Descontos •...............•.
1300 - 1200 - 1111 - 1100 - 1333
C.,·ros de' Molas:

.

!n51 - 140D - 1170 - 1245
. Coletoria E�taàÚfll - 1216

Coletoria ,Federal - 1382
tompanhia Telefonica - 1321
DélE§Clcio. ReaipnaJ de Polk;i!!:

Gabinete do O!legado'- 1016-A

U· 'I: li" {cm orga ni"'''ç5,,\,m-a �raír e
.

EDITAL DE 20. CONVOCAÇÃO

I: t
' - I ASSEM.BlElA GERAL DE CONSTITUIÇÃO

ron e de Lucros! Sôo convidados as subscritores do coiptol do "Banco Mercantil dá

Santa Catarina S. A.", CI es reunirem, em Assembléia Gual de Constituíç
táo 'em 20. 'convocação, no edificio cl" Teatro Ccrlcs Gomes'" ii .rue 15
dê névembre, nesta, cidade de 8lumel1lw, Estudo de Santa

_ Catarina, és 10

horas, 110 dia 9 de 01,,;1 do cortente Imo, afim de deliber'lI'em .sobre (I

ConÚituiçiía da Sociedade. I

Bulmenau, 26 de M!lrço de 19 47 .

(ass.) OSWALDO MOELLMANN AMERICO"STAMM

PROCUItA-SÉ

-----

VENDE-SE
�'�.'_.� .

,

Um terreno com 25):60, sito á Rua

Igt:(f5.ú. Pera infcrmQções, dirigir-se
a ruo 1S ée I'!c';'smbro, nr , 505, 10.

endar, sala 3 OI! a Cbilm Postg! 177,
--

-?

1;' e : titulo do interessante' fo
Ihet-o "lue :se, -envia . grl!tuitam.ente à15
;U!ssSQ� -de Interior e das Es�ados q!j&

qu� .desejem 'lÍan.h.Qr mais dinheiro $e�
jlrejui:r:o,. de eutres ocujla-;ões. Escre
...er p�r� UX STUDIO - Caixa p�s. I
fal. 16'16 -:- S. 'GUIo.

Arnoldo Pueter & .Ola
Fábrica de Ladrilhos

Executa se qUalquer ser"

. :viço em .marmorite.
Rua .das Pal1n�i'l'a8 ��. 8

Fw'M .[..oS! �iiÇa 'Postat, 48

_.I

lbirama, 31 de dezembro d2 1946.

PARECER DO CONSF.lHO FISCAL
..

Os membros· do Conselho Fiscal cio Companhia Industrial e Comercíol

!f�c Kraud, _llhoixo, osstnndos,
.

tendo excmlncdo cuidndosnmente as contes

e o ��i!lnço, como tombem Q demonstração do Conta "Lucros e Perdas"

rlllativQs ao exercieio de 1946. e en contrcndo tudo em perfeita ordem e

1 -"-

1�1,��ib1Jidora
.

�Catarl,,,
lliense 'de T�cldos S. A

, �'.

ASSEM'SLfIA GERAi EXTRAORÓINARIA
Edital de Convocação

feio presente 5'513 convidad�5 os senhores Acionistas desta sociedade

flora comparecerem à Assembléia Geral Orí!inória a reali%or-s� no dia 15

de "hri! do corrente ano, ÓS 18 horas, , na sede social GRua 15 de novem

bro N. 913, com o seguinte
ORDEM DO DIA

II Ap!ovaçi'ía do Balanço e Con tos do exercido de 194<5

21 Eleição .do Conselho Fiscal.

31 Outros assuntos de interesse social.

l!!umen!llJ, 8 de março de 1947.

PAULO FRITZSCHE Diretor.

Receh. quaisquer mercadorias em depésito, menos as ecnsíderedes

perigosos. - Depósito amplo e,se'l:o, junto ao Porto de Blumenau.

2&!!&!±L3!252&asE&am_.1':ea::ztsi�ESie: .2 k51es:zE1!l.��_a.-..c:Xji..!'!!'!!"�&SMGA

"Banca- MercantildeSantaCatarina SsA�n

Funda dto! es
--- - --- ----- --

. ,

E.Karmann
CIRURGIÃO-DENTISTA

RA·IOS )(

",_

-e
, .....

Exatidão, são de parecer !ejam
RiCt Krauel, Ibiramq, .7

RODOLFO KOFFKE

ALVIM
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l ..

ústria . de Feculas
Itn Selbmanti S.' A.

'_'. Áci:lnistos.

1)", eenformldcde com as exígencia� !�(!isr tenha c. prC!%er

• '. . � "alal1ro e (I demonstração da Conta
ar c vosso. apreclaçao o., -s , ..

�1d:tl5". relcitivos 00 exercido de 1946.
. . . �

d
.

'up'ra Citados: verlflca.-se que o sltuaçooPelos ocumentos s .

.

. ,'.

f 't' te Ii.mma'. Entretanto .eeleco-me ó diF.posi�ão dos
r;mpanhla e per e, omcn

..

..

. ..

'

'. ...

•. ..' e-clarecimen to. que Julgarem neesssarms.
· pA:lon;stas parn os'

.

,lbimma, 14 de faneiro (lé 1947..

ALVÚI/\ SEUMANN - Diretor Presidente

INDUSTRIA DE FE'CULAS ALVIM SELsMANN S. Á.

I B I R A. MA

v O

em cofre. . .' � "" 151.833,'90
. 95.942.96

iNCO, I�:r .

;: �

eálb:avel o curto ou .Iongo pr<!zo:

.' .. Aci!!nt�to<; . ..

Cts. cor. dev ,

'·210.000,00
384.628;90
'22.150,00
175.789,00
�80.612,&O
2 .. 310,00

.... � .. '.' ...
'

... ".

Me�codorias .

Veículos . . ...•.• , .••••••••.••

Titules a receber •...... - .•.: �
, ,

.. - - .... '. - . �

lôonu� de guerra
,.obil1zado:
Bens dI'; '!lh

Máqllino!õ e In,tolações

""
,. 307.567,10

139,.574,20 ,

.13.090,20
'. J41.228,{JO

.... �
lO

"A��i� e !:te�silios ,., ..•

F ímrka Lontras.. • •• " ••. , . , .•

ontl! de C�mpe�s!,ção:
Ações caucionadas' ..........

"

------.�:

. - ,":'
,;.'

p, A. ,S S I. V O

�!óiv�1;
Di�idendo ní!o pr{'curado 4�·.200.00

150.1l0�.bO
189.235,&0
10.040,70

cfa enerdç'o ."

Cre�o!'es. diver'sQs
'
..

luçros e' Perdus .

fSnldq)
..

<:I exigivel:.
r." ",it'3! .

: ,
, •

Fundo de reserva. legal ,

.

Flmdo de reserv!", especial ,."

.!".; de com��nsd�ão'

r
1 .000.000.00

192.000,00
239.051\50

' ! -
�

�

b de 1946.
lbit"""", '1.1 ce r!.e::em ro

ALBERTQ JA.UN
C::uorda livro', niDI. �eg.

D. E. C: s�h "•. l7.A7Z

fl.VIM SELBMANH
Diretor rrés1dénte

A reservo de' mesas de've, ser
'�. " ,

, 'CllrlQs Gomes ,

247. 776)�O;

r;.."",.';.;.,.,_'...,_,'-,,-�..c...o.;",-,-,,-,-__�_�,"",",,�=-

..::'" -0.--

601.459.50:

10.000,00

1.935.327rOD
. . �.,

'
..

,

494.276,50

1.431.050,50

1O.OOO,OD

,1.935.327,00

!41:.::M.ANN . SELBMANM: co
,

Dir.eto� Geninte·,

"LUCROS E !'ERDAS'� em 31 de dEzemhflJ de J945.,
da 'Conta

:�P,;I�:
· ·1

� ,,-

('\rJ"" ...dos ii; salários

Fretes e corr.etos .

.. �
', .

........... � ......

C:Q,,"[�s;;es �
.

rnrcq e luz �
.

Concertos .
hemfeitorbs > .: ;.: .

"'. -bez"Qs vtajem_ .• � .

:
... ','

... "
..

�[!�Z�S to�� .�s .r."min�õ�s .'. ',0.: .:

Cp'lcertos e Lub�ific(!nte5
. .... - .. ,. � .... :

..

'�""""'.':"'.'��':� ..

S�dH!'D'i ..•.•..•.•...

CQ'mi:;sao Executi'va de Mandioca ..

'

lmu()sffl'!; , .·: 0.0 •••••••

SE'I!)s Merc"liltis
...... � . . . . . . . ..

.

Àno<entcrdorias,' .' .................

!)ect>.e%o� Bancarias ,
,

.
,

........ ; ....
,
...

Deorecit'ções. " '.'

F!!!ldo dÉ R�sety" legal ..........•
Fendo de RéSiúv� EspeciC!l ,.'

Dividendo .

Co�t(l Noya ........... __
.

ec�;tC!:
,
Merccrdarias -�-._ ....-.- _ .

....... o" •.••••••

Juros o' ... '

••• � - • - •

:!}'
••

:
••••••

�

!hiram!l, 31 de derembro ela

ALVIM SELBMANN
HERMANN' SElBMA,NN

1945.

Diretor Pre:;idente

Diretor-GErente
ALBERTO tAUN
\-,'lorda Livres, Dipl.. R",g.

" D. E. C. sob nr. 12.472

231.g57;r;�
o9..11'lMI

17 .137,90

437,30
31.745.40

36.372.80
6.595;00

1RI; . 244-.50

];1·.1H4,60 '

49,344�OD � ..•
':,;:-'-

-' 21.986,10
44-.737,40

3Ó."5id,4()
33.1500.00

lÓ'j76,9n'
8.734,60
si 541,60
64:0()[j,OO
lOO.DOÓ,DO
lSÓ:806.o0
IÔ.04Ô,7Õ

1.23i.554,10·

1 . 23Õ;595:8Ó
'

j.9�fl)O

PARECER DO éONSEIHO FISCAL
...... ..

.

f' do Conselho Fisc':11 da lndús-Os oba ;l{O) assinad"s, membros e etlvos

r;C!s de Féculas Alvim Selbmonn S. A, tendo exomin.-crJo e verificl'do' ,o

B "
..

·..·G I" .• ver Demonstracão da Conta "LucrPs f'!
x"tidiío do a anca era, e reS'lleCh .

." f

.

'.
.• f': d' em 3 I ,,� de:tembro de 1946f tendo

erG05= re erente" ·'0.0 exerCIiCIO .]f'! O' -

. . � do parece'r quo oS mesmo sdevam ser
cllado tudo em. 'Perfeita " Drdel'llr saD .' �

!)rovado� pela As,embléia Geral.'·
.

.

GUILHERME ADOtF

PAULO NUESSNER'"
VICTOR KUMMROW

�iji�l)çO: Géral �� '31 de dezembro da firma

INOl)ST!\IA DEFE'CUlAS ALVIM SELBMANN $.. A.
."

...
'".
'-

Emprêsa Interme�!aria de M. L.Araujo
��

(MAl-gIZ EM FLORIANO'POLI5)
,

",*l'.W!:m· '.

DECLARATO'KIOs .

-.' N:ATURÂLjzAQ)�
�,. . EilcàJ;'rega,..;se 1é quaisquer lltisúntos jt��to ,� r""

partições púbíic8S de Bltimenau. 'FlorianópolIs. RIo�,
JSl1eiro, São Paulo e Porto Alégre:- AsSistencia técniea

ESCRITO'RIO PARA O VALE DO ITAJAr:
Rua 15 de Novembro nO 415 '- 20 andar - sàl� 1

U.lt� ��"A Capita!-' ) .:._... 8 L.U • 8 N·A .�...

CjrDl'g••o.i)eQt�,ra
O si O' D �_ o pe d i a t r i a
Dtntaduras At.1atôtDica5�

-

RUrI 1'5 d;e;"Novetntir(,';--760' .'" .

., ..... ,.. ,.. '.;�

r». Jorge

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

Gr�mio Esportivo·. Olimpíc,o
A ,piretor)a cio: G. E, Olímpico 'tem o subida honrá 'de' 'convidar os

seus sécies para .0 baile. de Pascôa",a realizar-se nó proximn �iQ 6 Ójil·'À.
trll ,�os

.

salÕ.es do :rea'tro Corlos , Go mes, �om i�cio; ás . 21! horas.•., .

As. danças ..s�réo abri!&ahtçdas pi1i al!re�i(ldo Ja%% "Pwl",. de ,1oin-
vifle.

. '_ "

encaminhada a. zelador· do, ,Teatr.o

I
'.

�olello
. �.,." ,�_. '. �""'�. -'- ,,�-,

" JOloTville
Jes�us"

" .• -

.. �:e. 'li� ",' �'.•. :'..: .

-:,
. ..,

Sa.Dta C-l1rlOa

"BolO

Esse grª:lde educà!,dát�fJ mail tem curso seeundérlo com'pleto,' com
dois ciclos: Ginasial e Colegial. .. 'fCiassrcoi e. científico).

ESCOLA TECNICA DE COMER CIO (Reconhecida)

EXT E R NA T O

Erpoca de matricula 'para todos os cursos: de 15 a 28 de' Févereiro.
ReRinicio. de aulas em 10 ...de Ma;�o.· '. ,

.

,

....
. .. �._��.�-�-� .:-.iiiit::t,

t»»)B����»»»»»B»")B))))

,V E N D � · S .lC.
Grcnde; casâ ele moradÍ!l parti cular (19' x 27'1/2 mtrsl �ituada na

rua Acrer tej,do o !tet[E�0.52 mts, de frente e fUlldo! atIÕ Ó rio Jtajaí"As<
,

.

;ú ..

Ver II tratar na Cía ... lnd.• li; Com.' SAUNGER Rua São. Paulo

� - � .....�.�.��-'-:-- -'-.-.-. ,--:...
,:<fu :�,.,._.� ��".l\.'� � .. ��"f"::,l.���::->��·o•.nJiHr.'.

.

Procu:ra�se
",.' " ,

j
I 2 aprendiz!;s coitportav�is p,:,ra FundiS9a de. Sr<?nze,. ':Mtt�i(,"·e: ,Alu-
I n!ü;�íO: ',...:�. ,c, HEI'NO' .'MARX

•

I! !t' i

I Blumenal!r Ruo São PaÍllo, 213, defronte

'I· .�-
.
:,��::-�.=t;t

�7:'� _ �:::._,;__ _....._

:' .' .

:Dlstrlbúlclora .
.

Catarl�"
QebSe :de'�·'·",ecjdos S. A.

. " t' :�·�_.���.i 2§##$S
'ASSEMIlLEI GE RAL 'ORDINARIA '.

,

., .''.
Edital de Convocação

sãa convidádo$ os senhores Acioni�to$ desta sociedade
,. '

a, Assembliia" Gé r�r Ordinária a reali%ar�se no dia

151
para c;omparecerem'

de ab.ril do correnti. ano, ás 16 hoias, �a sede �ociol à Rua IS de novem·

I

bro N. 913r com (l seguinte
•.. _ ..........

ORDEM DO DIA " ;1
) \ Àprovoçõó, do Bolonço e Con tas do exercicio de 1945

2) Eleição d� Conselho Fiscal.
_�.

3) O!!tr1Js assun.t05 .de, interesse, social.

Bluménaur '8 'de m�rço d!õ ·1�47.
PÂUlO FR:tTZse'HE

Pelo presente

Diretor.

lo', ."

eVNICA MfD1CA

Dr. Ru�en$ Wàlbár;h
CORAÇÃO - PULMÃO,..-, fiGAOO - INSTES"INCS

. .

REUMATISMO - 'DIATIRMIA - RAIOS X -
-

.

. CARDIOGRAfiA' -.' ' ..,
,

CmmJlt� e R�:'
.

kUA íOM .!ilJ.�, tt = m!#, .'f!I!g.
C O N " U L TA $: � :I.�· n" .ll!.��

. RINS
nUlO

Adpira

',,-

Combat� o enfreqrteclmento orgáníco oe II felt� :de. Animo,
usando. Nuttil.••�:;tc�c;n�� f()rtific",nt� f�íto com. 9titI).oS

. e1�;neptq; fevigQ�2ntes 40 oCf�anis,mo, Nutri! ,é ,um, enér

gi�o restallrador d3s fotça$; tanto de adultos, como de

crir�ç�?: ,Prinçip�lm,�t� ,nás convalescenç�s, ,�\\ ,,, fi,
Nutri! é de grt'!nde' eflcaÇ1a, • �.:'\. �

1

Da. ,FRIOA SILVEIRA
A efemericle de' hoje assinala 0, entre os mesmos. As dcnses . sarõo

passagem do. aniversario natolicio da implllsionados por ex�elent� orquestro"
exme , -src , da. Frida Silveira, esposa

ossocícdes, re;l\qndo intensa :animação

. .

.

cmrente, nos elegantes salões do Teu-
tro Corlos Gomes w

Essa granoe animação tanfo mais ,e

jll�tifica pelo fáto. dessa reunião dan
sante ser abrilhantada pelo aplaudido

Ji%7. "Perú", de Joinville.

\

'do sr , Cecilio Silveira e progenitora ANSIOSAMENTE AGUARDADO
10 nosso compa�e.hiro· de trabalha H. BAILE DO' OllMfllCO
Viyqldir

..

Silveira, comeptente e opera.

;0 radio. teiegrafista deste jornal.

O

Nos meios sociais do Grêmio Espor-
A' estimada. senhorn; que reside em port:vo Olimpico, ·está. sendo ansiosa_

Ioinville, Cm cujo sociedade. desfruta mente. oguardqdo o baile qua se ree

de. vasto circulo 'de amizades, envia- li20ro no próximo. domí"gll, dia 6 do
mos sinceras felicitações.

MARCOS RAU

Na data de bcj� transcDrre o ani

versario natelicio dI)
. estima,do cavCl

iheiro· . sr . Marcos Rau, conceituado
�omerdante em Indoial'e figuar re

presentativa 'nos meios sociais daque
lu cidade.

VIAJANTES
Deputlldo ALFREDO éAMPOS IFm yisita á suo familior encontra.

se entre nós o .sr . Alfredo Camr.::�
depl.tado ã Assembléia' LegislativlI Es.

t�dl'.?.l, ele;to pelo PSD de 3!umenau,
qnE: Qcaba de tomar posse naquela cc

se do Cong{essQ Catarinense.
A' :1., 5. Jazemos v:otos de feliz

p�rmanencia nestQ' cid.ade.

I - Rara <lefender'Be centre a.' grl�
�gfrIM"s e 1(;0868, use o Oognae de
AICIIlrão Xavler.

2 _ O Co!!'nlUl ,la Alcatrll" Xsvler 9 "

ilnleo menlo,amen;n existente com !.

dfOsign"çãO cte Coznae do Mestrão, por
quê � (l IÍllico CugUtlÓ leito à bl\Sé da

Ilicatrllo qlle tem rt1rmula medlclnal.

3 - A eficácia do CORnac da AIClltràe
';&Yier res�lta. pois, da sua fórmula que

.
l'!!Iune Vllti".08 elementos mediclna!s:··

aJ Podet'o.o. ar-eiadçr." e 'or�l ..
fir.ltnte. do_ puJmÕ�.., or.nJD:) o �I
�'rito ., o bál.s.J!'1'1o dI! t{JI6:�

�

...� Um grBnd..,. t'aleiflcsnt.e çeDtO
� hiporoafito dI' �.a'�ip..

,,� U��iJ· ",:ar�lorftllte. coma 8 pre

lfp;"l� � o alcaçÚ".
dI Uin ....one eljl!tnllnte d. tneh
�mo .. m.ulun«{a.

.1.. _ O leg!ttino Cognao de Alefitritll
Xavier ..1> • vendido, portanto,"ro la.,..

m�.clae e drogarlaa. porqu� - nilo ""

Nilueça!_ I remMía e MmB W W

põd<! iIer vendIdo em outro! lu,prlllL

A SOCIEDADE E. R. IPIRANGA E. O
BAILE DE· PASCOA

I
No ôroximo dia 6 do corrente, do-

ming? ele Poscôo, o �oc:eda<le Espor
tive' e Recrectivn Ipiranga levará "a

efeito, em sue séde sociul, um grano

--

MUITA ATENÇÃO,

o GOVERNO DO tSTAOO FEZ NOVO

DONATIVO AO OLlMPICO

J ...

Está de parobens o fomilía do G.
E Olimpico, em virtude elo ge�to do
G.,verna do Estodo, doondo mais cin
,C'l mil 'cruzeiros áqueJa d;stinta so-

I ciedade. que atualmente vem se em

penha ndo a fundo para �ensiveis me.
que, recentemente, num lube de

I 'haramentos em sua praça desportiva,
Nova Iorque, o jovem hungaro �bem como a construcao de uma pis-
hhan Toth. conseguiu equili- ci"a.

•

brar,
'.
em

.

umo só coluan, 146
P b .

OI"I
ara ens, pOIS, 00 ImpiCO e que

pedras de dominó. dentro em breve estéjam ..concluidas
que as cinzas dos pequenos me-

05 suas aspirações.
teores que se, queimam ao che-

I
.

.gar ii onssa. atmosfera a.ume"- ( _

tom ele mil tone�odas f1 peso dai
J .

Terra cada três anos. I' R O C U R A _ S E, para
q!!e a animal .dotado com um as "OBRAS DA USINA CEDROS"
dos faros mai� ogudos da ciro· Pessoa habilit"da para, desempenhar as

ção é o r:n'oceronte, pois êste funções ed ENCARREGADO DA. Aro
paquiderme pode pre�sentir um SENTADORIA GERAL. Moço que .,pDS
homem oculto a três quilometros Sli.. o curso ginasial, possivelmente
de distancio. completo, para servir de PRÀTICAN
que, nos poises maometanos, TE DE AGR1MENSOR. 'Aprese:ntar-se

I
cado individuo pode pintar o à FORÇALUZ S. A.

--------�--��------------�--�------��--�-----

3 ...

4 .. ,

·sua coso do côr que quiser, ex

ceto de verde, por ser essa o

côr. do Islam, dos hadjís e dos

descendentes do l'rofetri.

que, segundo cálculos do céle·

bre f:siologi.to francês Alexis

Carrel, o caraçõo de um velho

de 80 anos efetuou, nas suas

quofro bilhões de ôu)raçôes. um

. trabalho equivalente
.

ao neces·

sório

CINE BUSCH
.: ,

. �,

BLUMENÁUENSE DE CAÇA

E TIRO

HOJE - TERÇA. FEIRA - ás 8r15
CHARLES STARRETT --: TEX HAR DING - JEJ\N STEVES em

" AVOLTA DE Dl:RANGO K!D"
Um sensodond. filme de .. açãor pven turas e, "suspense"!.-' Lutos emo·

cicnantes - Aliemp .. Compl. "0;[0"01. e .0 inicio da .tiper sede:

.A FL�CHA NEGRA,' .

-; '�:'-1T'

Se"sacion�;s aventuros �"tr�. os indil!s' Golapagos!" - . l'!atéa 3,00 ... 'e

2,00 - BI!!Cõo 2,00 ,e 1,50
QUARTA-FEIRA ás 8,15
JULIE. B ISHOF ....,.. lESSE BARKER. em

ljMA P;EQ!J� NA IDEAL

R't s.edu.ze", ... encan tos que, fl'scinllm
:

nrum" filme olga·I mos qUe
Isen�acio!'.ol! . ,. ,

As 'mais I:ndas garotas" n'vm des file de belexa .. que � provocará· frene·

Recebemo sa seguinte comunicaçiío;
"Blume�au, 24-3�47 ·i

Sr. Di�etor
.....

��f"'I�.)
Informocvos, em em dota de 18. do

corrente� foi eleita, e empl>5sada li
poro faxer I'm trem até o

do Monte Bronco.

na ilho de Ceilõo, colônia

Diretoria que deverá administrar

Cll;.be de Caça " Tiro no periodo dI!:
18 3-47 a. 18/3/48.
Presidente: Udo. Scnadrack;
Vice Presidente: Ernesto Nientedt;

I c. Secertório: Dario TQvares;

20. Secretario: Umer lafront;

lo. Tes�ufeiró: lui:r: Medeiros;
20 .. Tesoureiro: Curt Scoltslond;

Raul De

Herbert

.0
cimo

�... q�e,
. 'britânico no Oceano Indicar

e;xi;te
.

uma palm,'fira que pra

PV% ..
uma Jlôr, uma só v�z, 005

100 anos âe idQde. O' que se

,pode constatar pelos m"rcll'

. anuai;; deixadas no tronco dll

planto por suas folbas; e qué,

lq!la�do essa flkr, ml!rcha" oq\le·

�� palmeira começa a definhar

I� 'morre. dentro de pouco tem-

O� . ';; ; i'i ,,'

entre os associados.
.....I't;Ç!""",...."..."'iiiIlllfi"

�

1

I
.,

51 ....
C"missõo de Sindicancia;

eeke" Horst Schidemantel,
Wil!ecke.

Departamento Técnico: Willy Bcli',
Arno Probst, Rodolfo Weickert.

Cordiais Saudações
.�'-'- !'

ARNO TAVARES
�'-

'�i'

Acomp. Compl. Nadonal - Universal jornal
Platéo 3,00 e 2,00 - Bac�o 2,DO e' 1,50

GARY COOPER. - RAY MllLAND - ROBERT rRESTON B!UAN 'OON-I

I Ln' - SUSAN HAIWARD em

.', "BEAU GESTE"

Uma super maxima produção lIue é a sl!prema· glorificaç�a do Iterais·'

d!) amor fraternal! - Um éS- petacuro :que :é esmpre' grandioso,'. esnmo e

sadg/lal ,e <;Ibsorvent�! ,
.

.

..

Acomp., ,Cql)1pl. Nacional - "�ramount Jornal.

PI(lt.�q 3;00 e,2,00 - !l"alcão 2,00.e lS0
AGUARDEM.: . R�TI.RO . DE DRAGULA :_ AGORA SEREMOS' FELIZES

10. Secretario".

----�

reSTAS 'PROMOVIDAC l'ELA. ATUAL
KI�MET .... t.res filmes ·qU!! são um presente ao seu bom gosto!

DIRETORIA DO CLUBE BLÚMENAij.

ENSE DE CAÇA E TIRO

Vetdem ra·S e Segunda feira, dia 7, a atual dire

toria do clube dé Caça e Tiro farií

�e�Í;�o;, em sua séde sodól, grandes

festas, inclusive uma churrascada.

Haverá, tombem,. tiro ao alvc> e 11(1

l)rato' e disputa de balão, participa!".

d,) deste os ascciados de ambos os

sexos.

O entusiasmo para estas, é intenso

Caminhões "INTERNATIONAL K07,r (O'LEO DIESEL .e "K7,r (GASOLINA)

Enf,end!!r-se com 51 COMPANHIA JEN SEN - Agr" Ind. e Com. - Itau'

pava Centr�1 .,- IBLUMENA!1l
.:-<-_

.. ��-,___.

'��iti
----------------------------------

Anunciem nesta Folha

DEPÓSITO:
s. Paulo,. Alameda Barão· de Piracicaba,
188

MATRIZ:
!lulrtenciu, Minl.edll Duque de Caxias 20

.
.. . '.

.

.

Fon,e 4-0013
; !'IiJ,,d'

Fan.e,,141O

i
I

Latesl
Curitíba e S. Paulo

Joinvile - Bl'D!que
�«�.-.,-..�)�-�,�-�.�<,�-�.�.�.�����.. �.�.�_.�.�,�..����--.�����----�������--����----�----,--��

e

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



nrl tavio'
Che�O�;m�� ,�����nha IA

SEMENTES HORTALlCES

SEMENTES DE FLORES

GERMINAÇÃO GARANTIDA

Vendo

papel;
ono

somente

Taml>em

WILLE,

em envelopes de

o reven dadores"
Rua 15 de Nov.

NA(!
D I 1\ II f O M A T U T·I N O

Ter�a.Feiro. 10. de Abril de '1947 .

----------------�--------------�--�--�-��
B L li M r N. A U

GEMUESESÁMEN
BLUMENSAMEN

Levantar uma barreira córltrCl'�'
guerra ideológica

A criaçao
. da União da Europa, com a êxch,fsão

da R
r co. unidos da Europa, excluindo-se. dos

\
centou que apreselltaró, hoj�, ao .Se

U s· S I a mesmos a fspanha, Russia e países nodo .0 projeto exortando o; Deperfe

WASHINGTON, 31 (United - De sote!ites da União, afim de evitar umo mento e.d Estado. o animai, por to

Robert f, Lotus) - O sr , Aelxander neva guerrll múndial e "levantar uma dos as formas possiveis, a <:ri(lçõa da

--�------- ---- .. �- ,.", -
-� � --

ftinda não foram encontra.. �������O;'D:SCO"
AERONAUTICÁ'

dos o,s co'·,··;·po"s •• d··.'a·.s.' vit
... i.m.,',as:; nh:i�e ��íe(�;r::':;:�:Od:-�D�:em::�

. te .0 Ecscle .do E�tQdo :Maiof da Àe.
• ronQufico, cer;l11onio' presidida pelo

Prosseguerr. as pesqulIQS 'no Brig�dejro Ar�allCl� Tr�mpowski, estcn

Ieee do d��QC!fr.m. de lc·ncha do .prasenfes altas patentes dos nossos

J � .... ç t;:I a "IIõ;O for�os armadas. e representantes
.

da

repa, por que seria uma ·verdade·ra IICubana
II presidente Dutr.a. Após o hasteamen-

lboressem com os dcmocrccios . Ois. to da bandeira. o Ministro do Ae-
.'

',
..

<e que recomendllTh para f): 'união do RIO 31 (Meri;]ionoll - Contim:am P(os�.e!iuem as pc.quitas, ro,,�uticQ abriu' Q
.

sessão solene; ".so·,
.Nanking. 31 !United) - Inf(lrma.se E

.•

. • .

'd RIO 31 '{Meridional! '

d lid 'd d di
'. l'

uro�o O ��equ'"tes porses: lnqlaler. desaparecidos 'Iarios passageiros (I. ..
-

·I�r.e; se" o .1 a o ar em o. Ia".' 'FI

que as forças do governa que combc- '

d
.

1'1 "s 'ontinuom .

d' B' dei G
•

1 1"',"1. Fr:'lr.�(] Suieç. Finlcndln. NOfueç1,· �rmcha. "Cubone' J que exp!o :\1 : po CIOI .... !e9J�Jr ,.;;:cursou O rlga e'TO .. ervc:r-

tem centro- os c?munist'lS ao 'norte de � .. "C;�; Hohndo; Ilelg'co; Dinamarc'1 e Guanabara. rpoximo desta capital. En- .

I d
. I t

," -sio Ouncnn, expondo as vantagens que

Yel1(rn, em Wayapóo, ohviam escolhi-
105 'em esc nrecer, eVl!lamen c,' o 51-. .... .

�".,jve!mp.llte outros pefses ,

I tr., os deSllporecidos figuro o joven' dn hncha :Q' 'Escol" virá traicer

.j Nelson de Souza Machado, E:x·sargen· �El1té á fr�to cerioce .

Ih
-- ---- ---'- ---- --

II: to dl F. E . B. Forem dados como "l'areC&1: .umo s6 pe;SOQ dos pa$s(!gaj.
I
ti .,ona,

___

desaparecidos tombem Clarindo Mo· ")5 d" embl1fc"çi'ío, Que presume-se te-

C

- -- - ,:r,1:! "'III> ítfj,. n If!! "".'1 nerot e Artur Geraldo Macedo. Até »hom .j;..r�cido M d.e�'1s.tre, Algumas
,ONFERENCIARAM COM O 1l!t� ... 'L"....... aI-=-'-

I o momento nóo foi encontrado 'nenhum \'''<C'l,. foram dedes no 'Ioct:!l em em'

MINISTRO DA JUSTiÇA I
lllilr''C·_.·,.......··•·

\
.............1iiiíI(

:U'IRio, . 31 iMeridionol) � Conferen- .

��.__

�lr"m demor.adamente' com o Ministlf
d" Justiç,a, .na manha de hoje, o 'sor: IVaie"'l", (ientil. prescidente do Assem.
bleia Çonstitllintc de $<ia Paulo e o

deplltndo estadual SolaR Varginha, que

negaram-se . a faor· á erportogem na

saída.

..366 (Confeitaria Socher l

DO

anunciem

- --- _ .....-- -�=-- �-
-

.-'-- -- -

uníiío da Europa, que seria constitui

d'l por "nações que respeitam as li·

bc.dodes que o. Russio e seÍís ·sotefi·

te' seriam excluídos da uniiío da Eu.

"farsa" esperar que tais países cata,

NESTA FOLHA

WiI!ey propor a formação, dentro das barrllira contró o guerra 'idéoogica que

nações unidas, dos Estados, democráti- as ditaduras atuais travam". Acres-

NACIONALISTAS E COMUNIS.

TAS COMBATEM AO NORTE

DE YENAM

til oQuel" ddade para a capital pro.
visor:a. Trove-se violento duelo de a r-

..-!_ ....._-_.-_...:..�-_._.

verias' erc'lnlos .da

�en:' resultado. .

,t'oi.é l>�la' monhã, s�tli

excrne técnÍ(:o e veridal

__
o

�••

O AUMENTO DOS PRODUTÓS

com .'� I"opositn
"1l"cJll . ui.r!ifo:' .

(J N a . 'L.·corn�.
no loco' em que .e d�u Q ex

,..._. plos(l1) da' lon;;I1a 9\1 nos proximidades.'
Guonabaro, mns

, I'ARMACEl,lTICOS E' ILEGAL _,_. .

-'-'_":. _. - ---.__.��-

Vista do inferi?r de um!:! f�brica dI! Grupo Rootes onde se v. o arma·

:tem de carros vronlas para emarque. - (BN5l.

R. Rio, 31 ; (Meridional) .: A sub-co- .,. n ' . MIN1<'TRO, nA..

m,;sao ad ç.·.e: P., que .estave esc

reoliiado o .

tudando o tabelamento dos produtos
dos' motores

farÍ'lla�e�ti!=os <concluiu OS seus trcba-

.Iho!: e

Gomes o"" seu parecer, que 'seró deb!!.
. ti�o na reuniõo. de arnol)há.' Seg.i.lIldo
Qnur�u.s�� (J �uh comissão opina'.' q\le

ESTRADA ; .� '" ,

."

.

1.0' ultimo _oumento dos produtos fat-

',mo teutico. é' ilegai, de'lendo os pro
�Mores �olt�r (lI)S p�eç�s �Igajs
belecido� em Mruo' de 1946.

CARROS BRITANICOS PARA OS MERCADOS MUNDIAl">

A. CONSTR.UÇÃO DA

LOUIS MOUNTBATTEN VISITA UM CONTINGENTE MALAIO

O Almirrnte Lord lou;s Mountbotten, chefe do CGmondo Sulaste da.

Nova loqrue, 31. rUnitedl - .As

__

o

,

�._._ ••

PAN-AM�ICANA

(Conclusão da prime.iro I I gente
russa uecretou j! o -fim do Estn· I governo para que ele fuzile ou enlor-

:zivel do' conjunto soviético, Ela sá do nacional do Jugoslavia.

COlOCOU-li
que os er.calcitrantes, ·e nivele o ·,es.

llode çontor com.a Russi?, se dispos. I �." em Belgrado um governo, disposto to da massa (onforme metodos e in

to a constituir urno. unidode com ·es· a perpetuar ali o imeprro do Rirss;a e teres�es do ação sovietko na mun,';,.

Sa, Ou adota as te�e, 'd'! homogenei· a escravidóo da Jugoslavia. Assim, I 0, que 'se
..cha�a .

no. charabiá co.

dade
.. col11 9 5Qviet,. e suo, politica in- em poucos meses presenciamos odes·' munlsta de movImento de liberdade

Washington, 31 "(ÍJnitl!dl
.

A es"

trada pan.ome,icana:. t��e' quadrupli.
cados' Os s'eus g�sl'os.', A

.

const'ruc;ãa
I qll� estava 't:aculada' em' trinta milhõe.

I d(' dolares. cllstará: no' mi!�ões de

I
dolores

...O
. aumento'" da .. despesa foi

n"ctiva,do . devido a eevação dos' pre.
çc. dos mQteriais·.e·· do' �o

.

de óbro:
segundo informou a odminhtração de

A Juventude Comunista

terna e externo, ou serQ esmagado,
como foroJ1l os .autros vizinhos, que

reçalc:r rorom. Ao. longo da .im"nsa

esltlldas o

j,

moronomento de uma IIoçãD soberano, de. trabalhadores", no orbe,. se resu

pGro, em hrgar do Estado que sasso- ma na entrega do país, que vai ser

brou, surgir um �atelit� �o l(rem�in.. cateq"isod�, a apatri�as, que
. c�stra-IComo na Russla sovlet.co o pnncl·1 ram de dentro de " olmo, Ideio e .

p�o do reb�ixa.mento, ,.enão da .ex�i�·1 serot:mento nacio�ais Um chefe co. r�
çao dos crltenos de 'iberdade ond,vl· I munlSta no lIra"l, nos Estados Uni. l ORO

di' d
. '. j 1 F " I

UQ, e um ogma, no terra �onqu,s- (OS ou na ranço, e O" <'rotura que

toda;' liberdade é mercadoria que nóo ri�cou a' ãotar;a do mapa do cora. Asio,' yisitnu em 'Kensingtan Ga�.d�n, por ocasião da Parado ia Vitoria em

tem preço, de tal modo elo se encon· ção. Tal o àrivilegio dos Quadros de LGndrcs, o contingente (le tropo< moloíos que veio tomar pa.rte no' grande
tríl ovolto(lo . Põe-se um ditador no prepoganda de organi:taçõo sovietíco desf;!e. t

nn exterior. Diante de massas, inca· fi·jo O(Wi palc�trondo com .. os valorosos camba.tentes que muito con-

m ' d l l
paZes 'de r�cio�ina'r,' c'llocom-se "me· tribuiram poro o êxito da' 'camp�nh(l n,) Extremo Oriente. - (BNSI,

..

J _. 1. t.5 C,Q.�JtiQ5.· O q.ue· .eile�_. �"
neurs" responsove;s pelo' mais s.om-

:c.......
brir. esp�ctacu!o de arrasamento dos

ru�:if'j :1' '.' f}lrl0021Te.deiroJ
. t�\?' :�::�iPiT;:an��Ug::er;:iade�::o P�::�nnl�;

., . " I J'"
como horez ou como Luiz Carlos

'.,_!.�.��.� 'iÚ;:;�� ;�i�\/� ,llrr""te" que em 39 formava ao Iodo

LFTI f�

�
�'é:::-.: �1�: I' da Alemanha, insultando 05 democta-

,',-,.'�
.' PllOIM5

�
"7. "

í c,'os·'·' ...

J;['''?, f!,;
• * i\'IEOEIROS ,}'i I. oc�dentals, op�recem no horo de

t ,.� k� ," IIJI!_ l!"!:_â
..

� �,J hbcrtaçao da patna pela derrota do

;. -. _ ."..� LCAL')<CIA3, I �\ "1'
inimigo externo, scnóhreando qs direi.

"::::-. ,,,,..,;;!
_ �Q f;� ,

to; autorais de uma façanha, com o

r
. �

�
- qud noad

-

tiveram, e, usando oS me-

� :�.4��g;-D ::::,,::::;:;�:·;::�:�:E�::::'
lo nois.

__,_o

ASSUNÇÃO, 3 j (United), �. ° co·

f�cnte'rQ rus��, depois. da. guerra, o

qu� o.-:orr,eram� forem op�siçõe" mo

m,.:ntnnca<, 1°90 absorvidas âela omea·

<;3 do rolo compressor dos vermelhos.

Entroníza(10 o, Soviet, com o ditadura

slIprel!,� .dp J"go�!ovia, na pessoa des

S� b�nl'co. que _
é o

..
marechol Tito, o

A BOl5)\. :DE NOVA IORQUE
SOFREU AS INFLUENCIAS DA

CONFERENCIA DE MOSCOU

'municodo oficial {jue. omp)i9u os, de-.

'I;llies do fracassado assalto dos' re-.

hlde:; éantro Piríp"c�, a 22 .ni(lh�s
oe norte de San', Pedro. di:t que, as,

·foréós legaf;sto� efetuaram . mCi's 'de.
TOO: 'prisioneiros c .·oprecn:dcrom gran'·." l-l1qv�' c Límpio,

divergel\ciac entre os quatro grandes
sobre o futuro da Aemanha inflairam

hoil' na Bolsa de,ta. cidade. Regisc
troUese 'acentuad" cautela de parte

,)e: 'quantidade .
de' armas e muniçí;ies. .

-Segundo' declararam. o sprisioneir.os,. qe de:;:;' milhas,
o; rebeldes can:i!tem. de 1500 ho-.

-�"-,,,':'. -:__���.__ .-'-'- --'�---

dos operadores, o qlle· fel: com que as

�alores baixassem e tosse' rfaco o moc.

vimento de negocios.

. .

mens, que no sua maioria, fugiram pa-.

ro' as flon!stas,
.

depois: de derrotados,

pelos governistas. Os fugitivos Mixo.. b.ddes".·

�1�----' ._ ...
�

..

:-'I--

Já levantaram os �stadD5 UnidD� a I americano. A liberdade não pode ser-.

bl'ndeifll do expurgo dos qlladro�:dos I vil como instrumento de morte, 1"0"

�ervi(lores do Estado, de indiv}duos I nejado por moffe:tores, deddid�s a su-'
que n<lo tem leatdade liaS deverás de primí·fa, acobertados pelos regolías
cidadon ia, troçados pela sua Consti· 'lI'le lhes concedem os povos que' par

tuiçõa. Acreditam os democratas de elas discip(innrom SilO conduta cívica.

rll",...ti ".��-�. Podemos -toterar que a União 5<Jv;e ..

Jefferson e de Roosevelt, que não po- tka se ap05se da infancia e da ;uven·

dem consentir que o Russia, à sam· tude do Brasil para educá.la' corno
bra dto. liberdade, ,coneeelida pel,a lei

r
uma forç.", amanhã, 00, �cl'\'i:o, dos

fundamcIlta1 do' pOIS, venlro !9lapar sellS servlcos dos seus .deals 'slnlslros

aqlli que constitui ..
a essando rytesma: de oniquilamllnto do !lassa persona!i·

das instituições democratico� no solo' dade? ,

__ • ,
, .. __ ,

� c._..._-__".

nt' federal vi...ondo sonear a

gover

moeda
çõt> "a, preesnça do Rinistro da Fa·

:tenda, sr. Correio de Castro, que. pes-

ini(ial do (ombate á inflação n
de cruzeiros relirados da Circulação e incinerados na.· . Caixa ne

!>;tuação otual, seria queimar DO. in· se, o governo nõo foz emissões e Q de providencias,seguras de fombat,� .á 'd(I situo�ão economíco e finO.llceiro··

vez de cem milrõcs dois ou três bi, queima de.ss!! dinheiro demoRstar que inflação, á qual tudo .se atribue at"· 'na'çõo",

liões de cruzeiros como inuitos:.preco·

togem da Meridiantll, na manhã de

hoje, quando foi iniciada a incinera.

Cem mi1hõfs
RIO, 31 I Mcridionall G o

bras;!eiar, acaba de retirar ·da. circu· s�a!mente, colocou o primeiro PQcóte çiic do papel moeda no valo'r de cem

losõo cedul<!s de 500, 200 e 100 mil d� notas no referido forno. Esta. é milhões de cruzeiro., declarou que era

reis, no total de cem milrões de cru· o. prim:ira. vez que es incinc:a im.
I p�'1Sa�ento do govern� retirar da cir

zci.os. lo. Íflcineraç"o do referido pcrtanc.o too elevodo no Brasil. clIleçaQ outros
.

quantias vultosas, no

papel m�edo foi foita na manhã de. RIO: 31 (Meridional) - 'O
.

Minis· I med:da do passiveI. O que não era

hl![e no forno da Caixa. de Amortiz'l' ; t1'O da Fazenda abordado. pelo repor.! po�sivel, entretanto, tendo em vista a

llis�YQm.

ele estó realmente procuro.ndo a de·

fiação, mas por meios moderados po·

olrnel1tc no Brasil. A repercussão des-

se tat� .serei naturalmente muít.o boa
.

Rio,. �I (Meridional) - A lmpren.

aqui oe n� exterior. () reajustamento .Sol desta'co a incineração de cem mi

dl meio circulante jó c'tinge a vinte ·lhões de cruxciras realizada na rno- \milhões)" cruzeiros, o que cori�ribu!'1 n�u de .hoje, na C�i�a de Amor�i�o
rá poderosamente para a normahxaçoo, .çau, ..

cenmonlO preSIdIda pelo MIIHS·
. �

,

cineraçiio do papel
co. de 24 ltOfClS,

RIO, 31 IMeridio�all - O senac rO qt;e não se pro<:esse abalo., no vi·

dilr Alfredo Neves declarou á report�: (10 econômica.e financeira do país és·

gem, o propo�ito (I� ;n�ineroi;�a do I �Oll .certo de qUe Q inc:n:r�ção .de "�.
pape! moeda feita hOJe: Ha SeIs me-

.

JC .) openos o marca inICiaI da se.rle

a
.,

mara.Vl Ih a. da· i n
Distribuidores )

e�
)Sta. Cal�rilla

dustria
i�teptegentadora· "Mecia Ltda"

flistica.
Rua 15 de Novembro 1035

eficÍlIJ: mt(:ia,ttlca: Rua Jé)aO P�.ioa 'io
81umenau Sant Catari.oa

nu t o roo oh f
I .

ro.ltCeSa
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