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.. Guerra. branca· ao·
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MOSCOU, 24 (UP) -. Atua", porque se recusaram apitaI, qU€ diz que os represen- .conferencia enl:,M�ÓSé"ou, Q�S- se acham reunidos 'naquela, conomíca que tem .os. objeti - mutua :ao que concerne ii. ma�:
União Soviética e os cinco submeter-se á "ditadura' do: t t ,d 'B 1 r' H

.
I de o principio". do corrente capital os' representantes' da vos de 'prtmeiro discutir o in- terias primas, alimen!o�, ma-::

,

d E O' t I "PI lV-,T h T-' -� f' I an es a u ga Ia, ungrra, � .
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s te' térceíro forpalses . a uropa rlen a €S- ano ",ars aI'. isto OI re- . .

'

. rnes." "

,
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! Bulgaría.. ungrIa, O anila, ercam la' e a�u a ecnlC ; s'e-- q,umarla , ,,.e ., � u.
, '. �J-

tabeleceram um "Conselho d{;! velado num comunicado ofici-' Polonía, Rumania, Russía "'\, LONDRES, 2�, (UPJ ,_. 'In- Rumania, Russía e' Tchecoslo- gunrro prestarem' mutuamen- necer e permutar' expemen :".
Assístencia Economica 'Mu-: di, distribuído hoje nesta Ca-I'rchecoslovaquia: acham-se em forma a rádio õ.e,�oscOú que

I vaquia, para a conferencia e- te os particip,antes ' 'a ajuda cías no campo economico.
' ,

:IO"".....J"................/..............r...............,............ree.J"'J"......._,....r..ree..r..r...r..r..r..r."....r..r�1"JIt'...r�.........,............�..r...r...r..r.........r.......-cc�:f'"...r...r...r..r...r'..r.......r........rJ"����JQ..r..r...r..r�....c:III:I"'�...r..r..r......eeeeeeeeeee........c:e���..r..cr........"....r..r.......J"...r.".....O'"..r..o---..r..rJ"J"..r...r..r.....ee.....<_,...r/...o"'J"........h"'..4--:r..rJ"..r..r..........::r��......�.

(oncorda:am Os Comunistas Negociar· "A ·Pai
., Diversos:,'Seria lormad,o�

Dêiclonalista5
DO tuturo, DIU governo ., co'allsin, delDocratj�o
serão cdDsiderados crIDllno,:os de'guerra'

SHANGAI,25 (UP) - A
Radio comunista da provinda;
de Chensi anunciou esta ma

nhã que os comunistas dese-
jam negociar a paz com os na

cíonalístas.
SHANGAI, 25 (DP) - Os

sidente ela Associação dos
Bancos do Rio de Janeíro.que "

veio aqui empossar-se da -pre ..

sidencia do Banco Itú ::l�A. '

JABo.l'ICABAL, 25 . (Merid
.dional) -"":'lniehú.io pelos' Díâ...
rios Assoclados bsjideírantes':
e, tendo o apoio imediato da

"

Prefeitura Municipal. entída.. ·.,

des representativas .de.fírmas
eomerciais e elementos da 80"

cíedade local; tomou logo in.. ,

cremento o movimento .destí..
nado a angariar donativos pa..

ra o "Anjo das Crianças".
'.:'

. '--'

apeft,·f:e? SÃO PAULO I uevrdamente �o DDrr:. E:xph.1

U OH I QUE'DA DE UM AVIÃO DA ct que para isso, a firma onl
-�-----�.-

ques.ao possue no Brasil c

TOUE S. PAULO, 25 (Meríd.) , R. A. F. quase tcdos O'S países do mun-

iJI�,illIIO.ll�IJ.jtTY ;�llr;:j��{::d:aa �:����� X�!�: BERLIM, 25 (UP) __ O� ��ç2:::it�in�;��:i��Sc?:t:r�.i�
.

REBOLIÇO ENTRE CIENTIST-:SANTE O DESAPARE.CIMENTO DE IMPORT�NT�J l' UJ., , .refinaria de petróleo, que re- oficiais da R.A.F. continuam [loÍg ciretores das firmas a-I LONDRES, 25 (UP) --J recidó causou grande reboli- DOCUMENTO

, l'i \ n í1fH'('
cebido bruto dos Estados U- msístíndp junto ás autorídà- tíngídus pela ação aissénl�i-l Um relatoriQ atomica de:;;apa- ç:) nas rodas de contra-espio- *.*-

i ii , nu n l} , nidos seria refinado, reper -

(1,):-> que o DDT empregado na I
-

.

,--r: "

nagern o refatório da coar, elli
cutiu desfavoravelmente nos des soviéticas para qUe lhes fabriruçâo de seus produson.. � .....0·VQS Espe-ran'ça'e , ,,- .. ,. que havia citações de decla •

x, , r lI!! R '1
.'

l' t o, seja permitido inspecionar os E t d U " �
i !\ l � t

circu os económicos pau IS as, COl12 rado nos s a os ill -, _ caçõüJ desapareceu mistferoio-O sr. Gastão Braga, presiden� destroços d'O rrvião .britanico dcs. Ambos consideram ab-
-

d' b
samente. '

-

(io Sinidicato dos Distribuido- caido esta noite na' zona rus-

_!'>__..._ll'/:._t__f_l_n�_oda firma SuiGa ,'Possl"vel um aeor o so re ores de Combustíveis, ouvido sa. Até agora não foi. recebi- _ .

1 pel!1 reportagem declarou qu-e da nenhuma resposta. I TT -I I d A
seriam .inumeras as vantagens AU:\IEN O DOS MARUJOS

t -

' ..

t
..

que proporcionaria a São Pau-
--.---�

RIO, 25 <Meridional) - Já es- con ro e l a er:aerg1o a omiCO
lo a instalação duma refina- CaJ�rosa" receplla

....

o. tá concluído os estudos do DASP CHICAGO, 25 (UP) _. fi rtergia atômica: Anteriormen-
ria de petroler,. pois qUe POS-

U "referente ao. aumento dós salados representa.nte francês em c'" te. Rose tinha prO'Posto quê a

sibilitaria sem-\ivel baraba- RIO, �J) (Medd.) � De- I dos ,marinheiras, o qual deyerá, xercíeio na., Cómiss-ão de Ener- Comissão suspendesse suas a·
mento de combustivel. A- zenas de aviões dt) Aéro-Clu- 'I

Sl'f encaminhado ao presidente Dl.l- gia Atomica das_ Nações Uni- tividades ante a impossibili -

cre�centon que as vantagens, be do Rio de Janeiro irão re- 1ra' ainda hO,je, esperando-se a das,8r. Fr:::nçoís de Ros�, �e- dade de qualquer entendi-

I sE.ba�. llaC1Qna!s,. porquantb, I t',c-ber I) avião "Anjo das Cri-
I
solução difinIIl.iva do assunto para '. C13]"!JU lw.w ter um:). hgelra mento.

l' ..�nefIcIant]o-se 0- 'fimior cen- anças" nas .alturas de Ara.fU9-: breves dias. .

.•
,

; é�3[JfJru.ll!;H th chcI;ltr, a 1.l111 a,
----:_��

i tr� industrial e _aJ'ricoIa. do na até o aéropado de Santos
I

,--.--:-�--,- _.' '. I cordo COl,H a 'H,1.!:�!",j;J, 8o�.re tJ

I palS, toda a naçao lucrana. I Dumond!,
. ,j ;C:L'l}TE E1 [) SEU JORNAL* COIltr"Jle mU2nncwEul na €-

podf'ro!"o C-I :JI1I1-

lant;, .In llfwlite c

.Ia� �f���rt"4:il("g a.:iis
tl"if'�lS:'1�) h.a S� de:

Um produto do

li'[ljf(HÓ!l1ft LICOR
DE G,M�!í!_! J.;WlLH S.A.

J, y, .

E:::;,!T T: 'o' '-�CU JOEr.; ,,:,,,L
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EXTRAORDINÁRiA
DEr CONVOCA(!ÃO

. Pelo presente fiCUIIl. conv ceados '0;:; ,só�ios desta socie- : por toda parte, com veemen
dade para a assembléla ger.al extrncrdínár.ía QUE'. S8 rea-· eia, Ainda agora, 17 milhões
lÍzar{i, no' próximo dia �1 (seg'unda-l'€lra) ás- vtnt� 110- de operarios vão deixar a Fe-

no Clube Nuut ico Amé rica, com P. seguihte deracão Mundial dos Gremios
,

ORDEI'.'! DO, :OlA Opera<1'ios� POT\' terem perce-
l°.) - Eleiçãg do Conselho Delfuerntívo hid.o, com a atitude assumi -

2°.) -"- Outros assuntos de ínteresso social. da pelos russos, que essa orga-
Nu- ;-loA Eleit C Ih' D' l' 't' ti st níz: cão estava na realidade duzida enJIH,ra, uma l)âgill:l lJeque-':,-- "êj'OO onse O enneranvo.veste prDC€� j ii .... �;:)" ..t, ·t.l «I,

derá imediatamerd l� a eleie áo da nova Dtretoría.
.

fi: di;'posit:ào do Komínform.: IHl de um -livrinho· apaixonado e (:halrnr os pássm:03, como um éco

Bluman, 22 de Janeiro
•

de 1. }J4i·) I Assim; fOS delegados oeídenta- apaixon:mle, que uiua palavr-a a- das ondas
..
Irescas esparsas nas

Mar'tlnhr, C. da Veig-a is dessa organizacão, j ustif'I-. ruiga de miru exige. E, 11m dc.s cem I
míuhas veurs, to lias e:llltiga:; �l1c-

Presidente do Conselho Deliberativo
.

caudo a. repulsa, af�l'ma2n que I)eqUp�lOS
.

po('m,:�s-elil-lll'(Jsa que gres que ,c,�,nl..�il:l !l.os. meus, (Ju�·jJ·.Js:--...,.....,--�..:....._---;_,.--"..:.....-:-.-�---�- - ��
-

. realmente a F,l\1.(f.\J, nao mu- compoem aquela ja quase r-squecrd« Eu quer Ia dIZI'! u-, !O!.1iH que·
O :vr;0g':r-e!lo de um pai� 'I gllllll!l.I!!llIliiliiilim�miímllllililmn!. is representa os interesses do "Le Livre PnL1r 'foi"' da muito fe- f'at-Ialharn, aos frutos que es!ul'llm,

estâ na razão ::Hi'I<ta da :i? Tenha Um estomago forte � I' proletariado, sendo apenas mir;ina '\(argucrit .. Burna t-Provinsõ ás nuvens que \'Ogllm Jlalan'us de
cultura de seu povoI Co-- i ª �u5ando BITER AGUIA ª um porta-voz" eh Kominf'orm "Há, dentro do meu peito, f:S- tprnuru que I)S fizessem cstrerne-
Operee , para a gra.ndéza I � pui�o. ':: e 'dó Polítíburo. . ta mn nhâ, uma enorme felicidade cer ; CU quer-in beijar as pei!ra'; ar-
de nossa Pátria ajudando' I ª E ...,.. � que sobe, Ioda batida de sol, co- dentes' e cerrú.Ias cnnun o meu'

.

a Campanha. de Edueaçãe

(' =milllllí'lliliIJlmr�lIiíiímili(l.mmllmn ESTE B' O SEU JORIYAL Orno uma cotovia . deslumbrada. coração ; eu quer in \.er uma hon-
de adulto,. e AdoleÉjceni.e$ dade infinila e 'lS[,S ime;lslIs que
Analfa-betos. ESTE.E o SEU JOR�ÀL Impres_ionante trí1ledla a le�i:�:l(lOl�l�)Sun��;�:���1;,�.:!0�hS'�lr_

il�}��::;:::::::,�.

�'�'.�-��z._��';::::::;::_�.�
...

����.�_��;:::::::;:;:- lMorreram âtôgallos
I de lama três.

:\ Aten�ãu Ferrmros I

um livro de
doce 01'01:'111 •. , !

No meu sangue florescem ro-

I: aqui 61ú·:i minha inevíta'' sas vermelhas: ttio vermelhas e

velodediell;:i'l,-,-\ qui ° r-,,;; mal tl'a, tão clH"irl)�:ls!

Ouço .

r.'smilngar :is roní e , .·e

Dum poço
meninos'

vem com extase o cl:Jrãü deSte dia

Iriufal. - POI' que'!

RIO ,25 (Meridionalj - -Emocío-
Devo repartir L'0lJ] lodu a na

da margem, extendeu .a .mão a seu turczn a embri:!.guez qu � de.xaste

Porque lu viesl c,

'}_nante 'tr-agedín ocorreu na estação companheir-o pr-ocurnndn 'al\':1-10. em m�" ...
. k:leiCa\'a1canti onde três garotos, Mas não cstnva firme e rarnnern ( G. de A.
o mais velho de 1.1 anos, perderam caiu a se debater. Diante da aJ'li-1
a vida afogados num poço de 1:1- ç:lo já :1gora de 2 cornjjanheiros ANI\'ERSA 'RIOS
ma, Ionir Anlonio Bosa, de 1:-1 a- que pareci�llll afundara menor D,' TECLA HE1NHOLD

nos; Paulo José, de 10 anos e E- dos garotos Paulo .lnsé também Cornemorn, hoje, "l_Plnsr-urs:)
milio Fernandes Dezoni, d(' 1;� a- quis ser altruísta emhora sem de ;:U:1 dal.a natalícia a sn. rI,
nos, encontravam-se brincando nos I saber .ao que se ul'risca\'a, E rs- Tecla H('inllOld, esposa do' ;,1'. !I..

terrenos da OJaria Siío .Jorge 011- i tendeu a mão.,in·ha aos dois ar1i- Reinholó propl'ie!ário do Hult'l Ja_

de existe uma rnorme ca<'in;h:l es. tos comp:lnheiros qur na ansia de

I raglül,
11;1 cidade do mesm,J 1111-

pede de l:lgoa de agua (' lama salvarem_se puxaram-no :para o Dlp.

com mpll'O e meio dI? profundida- poço. Cm quarto garoto não i- Cumprimpnt!lJl1o·l:! resj)piti)';n-
.. dr. .dentifieado coneu enlão a dar a- mente.

Em datia ul0men!o, nuyil'am-se ·viso. do sucedido, mas quando um.a
gritos de - socorro, Emílio h:lyia turma da Olaria .chegou, já as 3 ALOlSIO SCH'W,-\BE

. caido na lama e sr de)�alja afli-I'crianças haviam morrido afogadas Aniversari:l_sl? nesta rlao:.a, o 'r,

tivameI:I�e, Nl�m impulso geuer,o" (I e!11rel:l\:adas nm;n ultimo e angl1s- A Inisio Schwake. oUl'h'es {'om on-

so de fraternidade o.menor Ibmr, t1050 llhra�o, .

ci Dli nesta cidad(',
-------------,- -� :\OSSOS 11arahen:-:;.

'IC 1-=''N�:�E��''-'---- B·· U·- S .. cIllll'''' n\r./�";�;'/O OH

I I 4R• fpira, 2(, r!e .Jan::oi1'O de H)!I)
. .

.

!! A tarde {_. benerieiarla pôr Lua e

QUARTA� FEIRA ás S,{5: _ AL\TS LA[A SE.:\SAC10:-\,\L SESSl'ó' ÍJO Saturno que I'('gem alimentos, n

griel1l1ura, ppcuárias, ;I.errus, 1113_
':I}I;\';(RT:\-SE GANHA:-\DO" agonl eo me!';:; 4H(J,(!(l em mprcadorias�

N AT'ELA: . :GLABYS G'EOHGE - CAl' :\IELSC;,\; _ fiL"rH 1)().'\.'\ELU nas, propriedades, cm'lodos, t· .tu

do que se deslina a longa Yirl�,

l\Iollllmento<;, eSl'ulllll':1, ('!;I.atnilria,
conslruçDes, bens legitimos.
OS N :\scmos Hn.fE - São ('ren

tps e ]abol'Ío;;os. Seu dominio e o

d:l w';!'icllltn:r:l. T'priio riqueza.

('om 11m nÜ\'[J tO SPlls:1L'iunal pro.�rail1a IlHe rielié:ll- :·(.'alldades em ';rlos -' A AfOnA DE OrTi):\lO

.1 os. co, ra�:,-,:'.("; bll,m.I·('nali.. l.'l1.S,.':,�! _,�" .e •

• '-1'- , .'.'.' ..'
-

,. .

..
- I "Ih:>l;t:dicline" é (J !lO me(lado llorPIaié'a (.,.- 1 fI,U(,·. 1\fe;l'lJ t·" L,;ro. ",(II) Uü,':lO (.l.c, .),.iO ,

____ ' ._ seu el'pador a ('slt' IIloddo de _'�lll-

In�lístriHS. �e Fécula �O:J1�anhla �ur�nz \1Blumenou .

iASSEMBLE'L\. GEH:\L OHDl.NA'HlA
Silo cOl1\'idados os senhores acioni"-ias desla sociedade para a assem

bléia gel'al ordinária, a l'palizar-se pelas o'l;,o (8) horas dn dia de mar

'ço do ano em curso, na ,séde social, (l ·rua São Paulo s/n.o, bairro de 1-

ioüpava Seea, Pi,}';! deliberarem sôbre a seguinte;
ORDEM DO UU

-.

j-

111·I)'flIA

Pontas: de barras de aço paraC!�DULAS:
do Tesouro Np{�.:Inal):

.PEDJW IL\ Y:>.IL·.'\DU

�B,B') ·oices, . facões, enxadas e

ferrámentas Manuais'

outras

(

oferecemos a cr.�$ 3,00 o
..

kilo10$000 - t,,�ampa 14a, '.

.

18000 - estampa 9tl, - Hln. - ·lf2.. � l�'" _. 1,-"
2$000 - estámpa 11a. - 12a. - 1:j .... -- Ua. - 15�.

"5$600 --estampa Na,
20$000 - esta,npa 131lo •

....;... 14�. Elec·tro·" ArfO Alto'n� T�tda'
'

1{3 5Q$006 - estam�a 13a.�,- 14a. -,

"'2f
�

,

,

- � . .LI I
H3 100$'{lOO - estampa 14a, \�==��". .

':::: III:Rs 200�Ô(l - estampá 13a, - 14�,
j'115 .... 50Q$OOO - e3ta'fi'!lpa 148..... .et:l�U��&O.c.o&('6'ct:�.<:'I.() ..U...L'.U.O.-:..C'�':).o.G.oCI(�.f).�.otII0.�r>.O�1).r........... '-''OOO'O.0'O'OS0�.a.r:-���::ió.,:,.'_'.D*O.o"o.o .. l.c.c.caC.f)*wG06011::."_&(.6UC0.G.OftOO'-·c.U1ioO.O_I!).' · ...·-.0'••o.o.G.o.G*o.tJ.o.o.Olto ..c.c..o.o.o.o.J.v�"ó�Ih 1.ÓÓO$OOO - estamp� 18,. II�·,· .�.

.

,
.. ,In,icio do recoThíne�to c.0n:- <iescon: ') em �ua';lI_, de 19'!!}' � �i"Í-1 �� H II'

.,;p'
.

O; S T
.' íi.'[leh·o�,iLmeses -:-- 5%; dOIS S<:�Ul';lte;;: lO'},,; mms dOI<s: 15%; - outros

iii
.

��
,1"is::20%' - quatro rneses-segtúdo.s'mais 5'� ao mez' - Il Spg"',, IHlÍs �� C· -_

Dentista ��

:;;jç �ú JJie� ati: fi perda 10laI no r��pecti�'o valor, . ii .

I ru r9Ulo �.�
�i Á ALAMEDA·RIO BRANCO, Nro. 8 ��
:� AO LADO DO COR xEIO E TELEGF-AFO. �
� �� N

��óJ,c������i'��!���!!�����';'i���� fi;�$���iõ���.�'�t',����!��,:Cõ����:��§�,1r����� � ii!"���.�!�'��!'�!:i)!=�!.��������� �

lis

PAUL: CA:\rPBELL e m

"RE;-.,'C\'Cl.\."

CÊ'DULAS FO'RJ. DE CiRCtJI,AÇ'AO .H�E:M·\ ,�- Ült.i'

0\ drama "'", rlJUlcu,o da 1Il0cid:tt[e de hojl" :iO lado de um gr�,ndr
arilOl' IlIa!unfJ! :\ .lwli:'ula «II etuJos apt.: .... · lr:in! 1':Il1(1('Íonante, !"Opletl'
de. {orça dram:'diea!

NO PALCO: _ DESPEDlDA DO C();'\;��,\C1L\U() ,\finST.\

ns
B-s
T5

Hs.
Ps.
E::

19 DE

1.0 - Exame,disl'uss5.o f' \'otac;:10 dI) JJ:llnW_:(J, ,'onlas, l'C!it.;)I'llI
da �liret:t)l'in e parecei' do conselho fiscal, relativos ao p_

xercicio de 1948; .. ;,,"··��tI ';, I
2.0 - Eleição· do conselho fiscal e seus suplentes para o exerci- .1

da,de HJ4!J; I3.Q .. Assurr.�il diversos,
A:vjso - Acham-se á disposição dos senhores acionistas, na séde so-

cial, os documen\i;2s a que se refere o artigo !HJ, 1e'tra a,

11 e c, do decreto-lei 11.0 2.1i27, de �(i 'de selr,mbro de l!HIJ,
Blumeriaü, 25 de Janeiro de 1!J.H1

(ftss.> FRITZ LOH.EJ:Z'

Diretor Presidente
AO CABO DE 'ITDO, Ql'E E' l':\IA COA1PANHIA DE NA \'1:_

GA,CÃÜ AE'HEA 'I

Uma rêde de linhas, 'crll�ando o paIs'! - Uma frota ue aviões�
a movimeI!t.ar·se apoiada nas li limas facilidades de lerra'l - Um

serviço que oferece conduções l'úJlidas, frequentes e econômicas. rso o--EMA!.I.

I I
�Vende-se:

1 SERRARIA -com mut1s, ternmos, plantaçô€s,
SUE; .de mora.dia, CHl'I'9tÕ':lS, animais etc,

1 CAlVIlNHÃO "VOLVO", 4 tom�lada;:;,

1 LI'MOUSINE "FORD 36", c(lm J T>ortns, rm óti� :
-:t

mo estado. •
,.':'�'"�4 :'

A T E N ç A O: Conc€de-s·e. 10 % ·de descon-

to' sobre os prêços de tabela para toda a -espccie de 111a-

deira comprada durante o mês de fev�reiro.

Sociedade Geral de
,Madeiras Ltda ..

Rua S, Paulo S'_N°, - Te!. 1189,

i· s i ·:ã:
o Vitiiis:;.úor Elétri�o \i\rr",'cm.SI i"l::staurando a" energia elétrica ll11ma.na, põe iodo!! OI

�'. :-:-ã.os -ctn perfeito funcionamento .......:.. E.ncnmiI{de� no _Rio._ I N 5 TI T 13 T O \7 I '1.' A L I··

c i,. D O R W O R}\'i S. - I?! RUA ALCTNpO GUANABARA - Sah, � "'- 6·, :andar
'"

. ,.,:_ Rio -.-. :Em S;'(I P:a'4io; Demol'lst:a·s5$5 ;. dmnicii"':J .

_' ..

..

\
.

. \

ó

'(OBO lanç':ldo por Linski Dresses.
Tem saia pregueada e gol;a dra
peada em ronna de capuz e é con

leccionado cm :crepe" de lã,
(Fr.i:_;; B. X. S.l

ALUGL4 ..SE
ALl'G,LSE :l ('asa n,o i da Rua Pa
raiba. Traf:lr na nH'sma (}U no nr,

8 - fundos, na llW3ma nw,
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bricas da Inglaterra e da Fran
ça. As correntes desse tipo de ' to,

.

as comissões t,êcnicas A
trabalhador deverão desse dúiam' dar vasão' li materias no- I meningite perdeu muito do seu

modo ser ellcaminll"il.(las para vãs. f! expediente contínuou com I car�ter ameaçad01' diz nUl� rt'Ja-
a Argentina. "

I
um discurso do sr. Damasco R,o- l;';,')rlo o sr. tWl'l·th B. Daniels, do

Rá em tudo .ísto' uma adver- cha sobre o problema do trigo, di- j corpo medico de) exercito .los E�-
tenda séI"ia' aos bvasileiros , 2end,n que '? l'l; chegada ao Rio do! tados Unidos. Esta doença foi
que obstruem, de maneira de-! - --- - !___ ..:..

'

•••

,0

primeiro" carregamento do produ- um verdadeiro flagelo' que fustí-
plor�vel, os imigrantes dei' Fortifiqúe o seu estoma- '1':,0 gancho marca o inicio de l.V".a gou os exércitos' em luta, na pri-qualidade que nos procuram. go, usando diáriamente dOI. nova era economica para o pais. meíra grande guerra, 14.500 sc1da-Embora sem ferramenta para .

ca.lrx de BITTER A ....UIA Concluiu apresentando um requc- dos foram por ela at:,ilcados, oca-mdul",trializa:r:-sB em grande .... ,..'� .

-

l
r'ímento de congratulações com o sionado a morte de �{ por .-ento,estilo, o .gOve.. rno a.nxentin.o puro.

'

presidente Dutra, pelo auxilio que' A snlradiazima e a penicilina de-
consegue msprrar mais confi-

. I
ança ao t"abalhador especial! .. �,,...._ --- o' rarn provas de ef'iciencía no domi-

zado da Europa do que o'· Escrito rio d � íUTTER AG�IA se

-. �lío .�esta doen.ça. L'm díagn')SI�(Oe \

I carreza de cuidae do "eu imediato e rápido uso das drenaso seu parque -"

leves e pesa- ,Arquitetura e estomago.
r-rn questão portem deter a infect%J
antes que eln se instale- na t"'!rlula.

.

E·lenharia. --A d _.

-

r espinal
e no cer-ebro.

FRANZ VON
� S oenças sao .ma';,s, nu-

KNOB meroszrs no ambjente em
. ,. LAy�1{ j que predomina o analfabe� j BOA UÇAG -- Adriana Nichri.snn,

Caixa. Postal. 6� _ �ru-'! ti�mo. t.ste � o t_:taior mal: de 90 anos de idade. viuvn, d('�-

menau _ R. são' Paulo, 91" ajude a extIngUI-lo, coope- posou em Los Angeles. seu moto-

_ Projetos _ Orçamentos _ rando_ na Campa.nha de E· rista e eozinhei,ro, Alley Woo��,
Cálculos d Est't' ) 1 d�ca�ao de Adultos.

,
de 21\ anos de Idade. A sr-n, "'ll-

• e a ica, ! 4"!'2i" eM rI;ã-;CUU:i#-.l.�m1�J� I, elrolson flue é parnlttlca, compu ..

.� ..o -. _

Cimento A d �� �,.....
�

P I
�* I r-eceu no a�:I. sentada em sua I'a-

.

.

_
rma O I n.l.l 9 O 9 U O \\ �� dcir-a de rodas. O casamento foi

I
- Físcalfzação e Direção i!" U U f,.� celebrado por um pastor negro,

1 de Obras. Informnçõ�s. I �� �� pmoq\H' três outros brauros ha-

Iro
CIA NACIONAL DE 0'0

!� SEGUROS DE VIDA �� viam se rcr.nsado :1 unir o estra,

·�:::::::�z::::::::;::::::::::=::::::z::::::::���za::��....:;_�.:-� --__ , �i SUCURSAL: CURITIBA �t nho par. De fato, a sra, Nichclson

__ I r..o""eeeeeeee.,..�.J".......eeeeeeeeeJ'"..I"'� f�� ESTADO DO PARANA i� declarou que' nün era um casa-
� 1 R

I
.� ,;l� mrrJ.) por amor. Decidira apenas

l §Cooper�,com a tua l.oa venta- I!I felixAltemburg l� casar-se ,'('111 'v�ioods por.qus há

§ de para a desenvolvimento. S �� �� sele anos estava a seu serviço e

8 Reforce Sl1:1S finanças subserc-

SI � -- A g e n t c -- �� se portara com dignidade e corre-

I
vendo fH:ii"� 110 HOTEL e C, s- �� '- B L U lVI E NAU -�; cão. "Assim elc' se tornará, meu

SINO _\TL \�'T'TC, a s"r

COTIS'I
�'"'D.o.".or'G,o.'.-'L'r,.,�O""o",,"".-'-!CO".'�� herdeiro" - terlninou a senhora,

.. ri-.�.�.r.-.- �.,., . ..., "-'45 ••••• 6_.

fruído na prab d� Crtmborlú. cujo ge��o é lligno de aplausos.
Sta. ratarina "

� ,-,..:_�.....,_.:::� Pejo menos serv� deJição !l muita

§ Socios fnnda:forps g'ls�riio 'lo § I DR.
E II grnle,

idesconto d.:- 20% nas desp{'i;a�; S§ !
AYRES GONQALV ....S ,

8 jnternfls.. S Advog'tdo AR:\fAS SECRE'l AS DE PEROI" _:_

§pe:-a iniormnç':in 11(>;(' mO�m(\ á § l','?'siJencia e f'�"l'�rór:io AliJa Arnova é bailarina do teatro

I gf:!lIxa Postal, 1 (J'3 'IT\.lt\.t § nUa B(Usql:e S. n.. Colon, de Buenos Ail·es. Tem um

13 . � BLU1!/lENAU, corpo alucinante e um' 1alento ma

QJ".......r..F�J"'."....r..F���.J"/....... rayilhoso para a dnnsa. Como não

t .'��_ . � _
�

, .

't!yesse lugar piil'a fazer seu exc!"-

fi) Fr�a'n"c', I�SC'O' : T··.. �e's'k',a ! I r�::::::"r:��w",� ;::�:�i�:;�:�.·��l:i:;::�:.';':�I,

I �� TER1{ENO �t que a cUl"Íosidade ê tambem uma

Junior ti . i; virtude inglesa. Então: a hailarina,
�i compra-se. �egocio direto. �� ,tlem de sua ,plastca, exibiu aos
� .�r.';f Oferfas' Caixa Postal ')í! • '�lllOOSOS nada menos de 30 pares de

H '.'

li ,. • . , ,- ;! sapatos de ballet. Será eSSa uma

lt �9$o� ........._,.".o.n.t"J.o.,')�O.t:40�:"I.O..Cl.Üil:Q.r.�O.r:-.;::J.D50!· das.' arnlas secre�js de Peron?
�__�.::;s:::::�� ......:;.·.· .. -: .. '.::-.-.ji.-."6-.;:;i .·_��=.·-'''·�·.:'IJ-.-.:-.-.-.• -·.-&

, _. �_ I tiY"..FJ""'''''''fJ.r�7'';;;':-�_-::OC:':::�J''.r'J"'J.:;-7/J''J'''''''''�JJJ'''�''�''.,FJ'''�SI� _ 8

II Banco· Sul do Brasil S/A �
: 8 Fllndado no ano dr 1!120 "
IS \1

II BLUMJ.:NAU
'''- I

! U DEPOSITOS Cf C GARANTIDAS

�I COBRANÇAS - DESCONTOS - ORDENS

§ 'Consultem nossas taxas �-:i# S

�

j
�J"J".r"""'�J...rJ"""""'J"/"""''''''''.J'''..r..rJ.;'''''f.''&'''''��...e;_�.................... :�""",..r..r..,F��.AY"..,cog.Q ,

Pau I.f)
procu ra representações e agencias ou

exclusiva de
. " .

.

M.ATERIAJS PA RA INDlSST-RBS
MANUF ATURAS

SECOS E MOLHA DOS (estivas)

CERE AIS

para as praças de S ão Paulo e siu"40s.
Ofertas a Bacb & Co. Lta, .' �""'�

.Fábrica. de,Maquinas
FundiÇão Itajaí,

E. HOFFM' Nr
12 - End, lelegr.: HOffmann

ltajaí, Sla. Catarina

melai (,lll nlima cf.:.:.lidade.

a (1lI.ima p!lJavra no trat.llmf'nlo das BRON

TRAQUEITES, CONGESTõES PUL-

MONARES, BRONQUITES ASMA'TICA E BNFI:·n';l\IATOS.\,
• SINUSITES, ETC,,;

Dr. A.I Taborda
Médico _ Especialista

H E l\I O R R O' 1 DAS. VARIZES E (TL/CERAS
.

NAS PER-

�-'-_� , NAS (Cura sem operação), Dl'L

fEPSIAS, COLITES, PRISÃO DE V:ENTRE, AMEBTANA, FISF\tL
RAS, COCEIRAS NO ANUS, F.TC.

CORAÇÃO, PULMõES, RINS UEXfGA, ETC,
Clínica' Gl'ral de Homens, mulheres e crian�as.

ITOUPAVA SECA: 8 às 11 e 15 às . .17 horas. -- HLUJ\fENAll

"__�_iIiiIIIIIr"_iiiiiiiiiiiilllllliiiiililiiiiliil'�'liiiiiiiiIiiiiililiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllllililoa_�l

....4IiiiIiIIII'>� .........�.........................�� ...........�.........�.......� ....................... r

I Augusto W. lierndt· ! I
t ENCERADur{- I_l'STRADOH DE SOALHOS E PAHQt'ETE, t".• PORTAS. ESCADAS, PAlmu õES E TETO.

COMPETENTE E DE liHA;,\OE PRA'TICA FAZ TODúS OS tt TRABAI:MOS QUE' PEHTE;'\CE''[ A ESTE RAMO, CmiO CALA- •

• FETAR As FENDAS - 1\l\'E LAR - R:\SPAR _ APLAINAR - • !
"

LIXAR - ENCERAR - EN\'EH NIZAll ,E OL:�AR �

_

A' OLEO ti
DE ,BRILHO, SOALHOS NOVO S, VELHOS E ESTRAt,ADOS. '_I\- ! I

t CElTA LIMPEZAS t�EHA1S: ,'1DHOS - GLOBOS - PLACAS -f

• LUSTRES.. LAVA U{UHIL!1(_) S DE CASAS P,\RTICl'1;AHES t
. E COMERCIAIS COMO lAMBE':\{ U�[PA TAPETES'E LUSTH:\

It � MO'VEIS -

NOVOS E VELHO S. D1SPõE T ..\:\lBE'l\{ ,D,� ,0''1'1-
• -Jíim APARELHO' ELE'TRICO P A APLICAÇõES DE :\1A 1 EH1AL

t A', BASE DE D, D. T.. .

. PHEÇOS MO'DIÇOS:, t
':_...a.;;..:.....,�......._ ..__� ...,.... ..:1

,

�- -......----.,;

EMprela Ltml (!f Moreira
.

LINHA DE ONIBUS IJiál1a ii ,PRAIA DE CAMBO-
.

RIÚ�.':':"_ Partidà do BLA_BLU, agência em Blu:menaú ás

7 .horas dá' manhã e volta da PRAIA ás .13 h'Õ.ras,
dia).

'.

Aos. Domingos e Feri�dos ii" PRATA as partIaas l}8�
:rão de tarde, .'

lCr$ .. 30,OO rUA R VOL1'A -- Telf'fnne Nro. ]266
.

.. I agora? . O radio fãffiou!J i
A' QU.EM PODEMOS CONFIAR O CONSER'J'O ?,

NATURALMENTE SÓ' A' OFICINA "RADIO FUNKE"

. ESPECIALISTA EM CONCERTOS DE APÂRELRÓS
EUROPEUS E AMERICANOS. \_'

EstlLbeleciM8 desde 1.?.'J,2 nesta, praça
BLUME

Advertencia!

Dr II 6ebhardt Hromada
Avísa que se acha em f erias até o dia 4-2_-19.

Das Faculdades de Viena, Áustria e Rio de .Ianelro )
CIRURGIA, OPERAÇÃO DO BACIA, ESTOlVIAGO,
VIAS BILIARES, UTERO ETC. �-- Nenrocirurgt a, .

Moléstias de senhoras alta Cirurgia
Consultas no Hospital: das 9 ás 11 e das 15 ás 17 horas

Blumenau:
e Hospital SANTA CATARINA -

FLORTANO'POLIS-ESTREITO. RETA DOS BARREIROS

Caixa 'Postal no. 33, _- ender. tclegr.: "SAPESA"

FUB�içãO em ueraI �e ferro e melai
mediante modêlos ou desenllOs, em hruto ou acabado.

Fabricação eln série
•

DE BPMBAS, MANCAIS,. CHAPAS- PAH:\ FOGõES, CALDE]-

R'ÕES, l\lA'QUINAS DE CORTAR VOJÜL\(iE:vf, Bt:ZIN.\S PA
RA CARHOS ETC. i·." 4i,

ENTREGAS RA'FIDAS -:- PREÇOS CONVENmNTE� - ORÇA
MENTOS 'A IH8POSIÇ}"O nos 8I'11Rs. INTERESSADO.:;;,

·Dr. Aldo Jen e9
. CUUiRGIAO-DENTISTA

... 'Com consuí'tório mode;rua mente instalado li

de Fevereiro
cnnica� Diul" na e Noturna

�--���-�--��--------------------

I{"
...

.'

r

Engenheiro -' Arqu1této
Rua Piaúi, SIN°.

Prh (/11(':::(//, /'111 Geral

""..lINHO CREOSO

TADO't
(Silveira)

;:"..

V't2WMÍfd
,NÃO HÁ PIRTOS DIFICEIS

COM

PARTOS dificeis são. muitas vezes. I) r�liul�·
tado de uma. saude precária. Prepare-se,

para um "bôm sucesso", tomando ,9ravid�nlih
Gravidina fortalece .0 organismo e prepara-o!
para ;""s partos rápidos e felizes. GraVidÜla
fornece i'Ís mãesinhas os principais elementós ''1:'
de que necessitam antes e depois da �hegada "

da cegonha. A maior prova do v�l�r d:�
Gnwidina �;ão os st:'m: 30 anos de éxiíiitênl?ia•

t UM PRODUTO DO LAEOilA rÓRIO HCOIl DE CACAU ��Y,li'''_ S.Ao'�'

..

---.;� ...:..---_:_:__ .

Seus SOfrimentos Não Vêm
'" da Velhice, Mas Sim (t

da Má Função dos Rins
Não d�ixe que substAncias ver;eno- ! las �I"si, que :- norm�Uzando !iii

illSSl'acurnulememSl'll'!:l,'gamsmo. funçol's dos nns - Impedem (I

.�Ponha,se li salvo dos ma!es oca· i acúmulo de substância.!! venenos,.!
·.i'onados pelo mau funcior.amento i no orgamsmoo Não descuide de
do') rins. Ufe o remédio que mio sua saúde, deixando seu organismo
Ihares de pessoas usam: as Pílulas sofrer &$ conseq'.lências do msu
Ursi. Feita. à base de poderosas funcionamento dos rins. Use sem

plantas diuréticas, d��:nfetantes demora as Pílulas Uni.
e dissolventes do Acido Urico, as
Pílulas Ursi Cr.f1stituem o mais
eficaz tratamento das molé�tias
enais e da bexIga. defendendo,
'lsim. seu organismo contra as

iI tOT;cações proveniente$ ,do mau

fü IClonamento dos rins. Não se

t�, lJI·ca de Que seus rins precb.Jm
fLU 'IOnar d0r�tm"Ure para que
-=[1& �aúde s;jà"-p�rfeita. Qualquer
irreg 1l1aridadF nesse funcionaml'n
to, ,<"VI: s('r combatida !em de.
Alar. com as farno3as Pílula" Ursi.

As Pílulc.s Ursi são fejtCl�
com 6 poderosas pl<IJntat

medicinais
A grande eficácia das PíluJu Urd';
já comprovada por milhares de
pessoas, deve·se à sua fórmula nll<

qual foram a,sociadas de uma ma

neira feJj;1: e científica, (} precio;;ail
plantas de grar.de valor terap�u
tico e à 5;ua moderníssima técnicli
de fabricação. Graças ao.proces8111
de cO!l�ntração à baixa tCIhpera.
tura, as Pílulas Uni mantém in�
tegrais os princípios ativOlI dali
'plantas que as compõem. nar
�erem as Pílulas Uni um remEdio

Entre o� muitos rna;es provenien- de inconte$tável valor no tratilí
tes do acúmulo de toxinas no ar· menta da .. moléstias do rin. (; cbl.
f'·nismo em consequência ao mau bexill'<i_ Use-as e comprov& tam�
func:"namento dos rins, os mais bém os benéficos resultadOIl d&llil
fr!"qu' ntes são: ..: reumatismo, ótimo produto do' Laborat6ri@
il.rtritismo, dores di!l cabeça, Licor de CacauXavier. As. plantlilil
ronteÍT,:,"'. dore� nas cadeiras, I que compõem as Pílulas Ur5i sãa\

• r1esámmo,junt(f!l inchadas, in- r - Uva Ursi, Abacateiro, QU6Q
.dnia ., nervosismo. Livre-se, I bra Pedra, Cipó Ciib"li.i'ii�

'"i'�:"'Pil'ülas'�ü' MUsr c

Evite istes males causados
pelo mau funcianamento

dos rins

'w{JI remédio $o.berunÓ para os ..hu
�---,----�'--�----�----

-----�------------��,......,
tF ót O B a u m g-a r t e n I

.

t j{E§peelalida em I\mpliaçlies de Fotos .velh@§I'i , ..... f'�tolrafta5 ..... Revelações : .. FUmes G Nblquii1i1I.
II �tia 1� d� NÜVêHib��� �425 -�����;��tIIIItt.. . -
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locutores da Guaíracâ,
por considerar injurioso al �

15 uns conceitos emitidos pelo
mesmo, quando do jogo CDn-

era o Améi icH,- mineiro, Mas
li Diretoria da emissora apoio

d

(ausa extranheza
RIO, 25 (M erid.) - O pre-: ta], () Brasil se fês. represen

sídente da Fcderacão dos 'I'ra- tar, O Conselho Admmistratí .

uamauores du C�;rrjs Urba -; vo voltará ii. reunir-se na prí
nos Leste e Sul do Brasil, en- meira quinzena de marco, E

f t b' I d tregou ao Ministro do 'íraba- em 25 dê ;tbril l't unir-s(:-ú em
e '

. segu in!«, U e o ama, or lho um relatório sobre a reu- Montevidéo a Couferenci l In-chegaram as informações ueccssá- quar-entag e oito<1948}, ás quatorze seja dia 5;' os alví-celestcs farão "..."p mão do Conselho Administra- te.r-Amer'icana do 'I'raburho,mesmas con\3ram com o concorde (14) horas, na séde social á Rua suá segunda, exibição ,desla vez lUO, (Mel'icJionall _ _:_ A Fedem- tivo do Bureau Internacional SUi)Lndo-se que o Brasil 't�S-
da direção florestina que assentou São /_(}aul0· n.o 26!!" nesta cidade, c()J-;':;-a o Taubaté E. C, da NlpitnI ção: de Futebol pretende realivar o do Trabalho, realizado em t. "f.z. se faça rapr-escnt.ar €m

llcfi_nit.ivamenle a ViS.l.� dos víee-I ,presentes os acionistas assinados catarlnense. l'tlmpeon"to sul-nmcrí cuno (1(> fu- Bruxelas. O rererído doeu- ambas reuniões.
no "Livro ele Presença", represen- Descansando no dia 'fi, eftlllln- '�'b()1 rimador, tendo prop(',sln li CBl) mento salienta qu-e tem cau- __ ,_.__ .

.

íando mais. de quatro 'quintos rão' sua ,nro,'avel partida dé (ks- a realiwJ:.ão do, c('I'lame para ,2,U fado extranheza a ausencía do
I ' JJ '- ---- DEIXOr C C.\RGO - -

(4/51 do capital soéial, reatizou-. pedirta no dia 7, com o Carava-f (:�. f(,\·l'l'(IIl·(),.:ll<:, :,) dr' 1l1:lJ't;O 1:�O- Brasil {Is varias conferencias.
I se a Assembléia Geral Extraordi-! na do Ar. Entrementes st'l'iio es- xuno ('m Sunl iaao , tendo, 1<1" principalmente a Conferencia lHO, 2;; Meridional i - Auesntou-
narIai dn S'. A, ui\. �ação', c�n,:o-' tudadas as pi"CP0s".U5 que ohjet i- con\'i�adns a ,\I'.'.wnlina c' L'ru- rntcrnacionn l elos Trabalha-

S(' do cargo de naturalista ao J,[i-
cada por edital publicado no . DiU-

variam.ia prorrogaçâo da estadia guru.:\ ída.le lj)uile fui fixa- dures de petrote o, reansaua ni �":I'io da Educação o cientista
I rio Oficial" do Estado

,

de Santa
dos Ilcr-cstinos, nnqueJe Estado, por- {!fJ em 22 anos, hit três mêses em Genebra,

! Catarínn i10S dias 28 e 3n de no-
.. quanto, segundo fomos ínformn- \�. __ __ 1)01' tratar-se dum assunto que

h 'I..l d h d cor

O d vem preocupando as autorida-vem 1'0 e '" ne ezem
_

ro �" �

dos mostram-se ha;�';:nte interes-

P'a'S'S�'
'

Dl
rente ano de 1!H8, e no Jornal I do em jOfl'al' com os vice-cam-u _

"'" .... des brasileiras. Tumbem na
n. N?\Ç-O" r '2� :in d

sa s "" \ . ,

conf'crencin partídaria mariti- ----�---------

\ "'lo. ,"" 'A
"

nos mas rz. ('. o, peões paulista as citlnlh-s tIl' Join-] M."riDl REI"'\'I"'''Ti'' 'l"'-E'-lT"h 2 d d h do i , ma, rr-nlisadn na mesma cap- '." ....u I.A 1� ., :.., I,
novem 1'0 e ('" ezem 1'0 o l vill« (' Blumenau. Se essns jJni-
corrente an,o de 1948. D,e ncor:lo

I po,tas forem atraentes e niin prc- HIO, �H, r::\leri:!il!nall Sl"'UI1-
1
.----- -- A CLASSE -- -

.

':' VALIOSAS DESCOBERTAS
c,om o.s .e:O',ntutos,

. a��tlmIU . ti p1'e-! judic.arpm os futul'OS compromisso'; dQ infOl'ma�'f)(',,; aqui pllblil',lllas t,
'Id d 's hI o snr Ed I' HlO, i 2\Iel'idio'lll11 -- O Sindica-SI encw a '�. sem. ew

'.. e- ;. (jo Florc�b, : em noss�r enrilai, FlumineI1�l' !lã., l'stú (lsposlll li. (Coruinuaçã() da la. p ..._;.»)n:mndo :\lonlelro dlrelor presldent 'como (. do conhecimenlo <te-I v('nder o passe dt' :\!irim para II
J

cobert.as tal tasa já tinha 111. to dos Po,�" úrios rle llhéos, Bahi!l,
b Ih POIS" .

I "1'
.

T bdecla�an(lo abel'to Os Ira a os " -

I'
"

P 1 il 1 "t'e ll'(' t"'l'" "",." l11'�".tO'1'I·CO. dnVI'ào o fa. ,<mcaIll1ll10U ao li' Jl1Jtro do 1'a a·'." , '_ " nll., dever'l end'Clllal' I) (,<l!1lpeao, )angu e SI!1l para li (J _ h' a L ,:: ,�.: 1 -:: L
L

cOllvldando-me a mlm Joa(� Nap07
carioca no proximo dia 11, sel':'1 , Dl'!'pÜr:()s de Siill ['aulo. (J Flumi- to de t(;r é·.J dado ali:) 3f'SaS; lho urna copin do memorial que di'

'leão de Cal'valho, para serVIl' como
cerla a rHl!izaçj'ío di, J1lai, doi,.:

.

l1el1Sl' acha (jt:c \'l'I1,knd(J 11i.-im· ;jJ1jo, em l-oS!), do duqu€ ele rigiu ao l'\!ini,tro da "ação, rein-
t 'o Da el l'I1'C' aos 1 �a ' I , ,

I' 'B l' 'h' "J'I1flicando o imedi',llo aumento desecre Ul'l, ,TI () I 10 .•
-

. .!lll'nV'III .. fi oul,'" I llllrâ um duhe t':lriol':l, \'II',í 01'-1 II nng' am, atnJgo e COllH'nr'I Jogos, um em L '"

I I
I
halho,�, após ter verifícndo o com-

em Blumenau. lal('('l'l' um Sl'U a,!versill'iu. sal de Carlo;� primeiro, {'el,:e aumento do cnsto ,de vida,

parecimento de numero legal .de -, ,- -------.- ------'-�--_,_-..,.....,---------

acionis1as com direito ele voio, o Temp-''Ora"a --i-u-to-mob,'jliltica�em IDterla-ol
Slll'. prE'siden\·.e disf.e que de acor- \ ""...

. .!p
do com a conVocação, tinha a As-,
sembl{\ia por fim tomar conheci-:

,mE'nto da renuncia de um (lire�pr.;
e pl'Ocede1'em, á eleição de 11m no

vo direlor, Em seguida ,pediu-me
,I o snr. presidente a mim, secre�,a

rio, qlle procedesse á leitura da

seguinte carla dirigida á sociedade
. pelo' snr .. Adelino Cunha, diretor
gerente da sociedade: ".Joinvile, 23

de novembro de 1948. � llmos.

Snrs. Acioni!>�,�3 e ;<,I(>mhros do

Conselho' Fiscal da S. A, "A

ção" _ Blumennu - Sta. Catarina

�================'==============-'l Prezados Senhores: Estou me diri-

I gindo
a' Vv. S5, para solicitar-lhes,

��::=:;:::::::::�����::=:;:::z:'::=Sz�::=:;::��::::::::::;:::z�::=;:��::=:;::�����1 em carater irrevogavel, a 'minha r-

I', demls 'ão dÓ cargo de Dire(or7Ge- �
,

• d S A .. , N -" I
I
rer..e a,., . 1'- 1 açao, «E'Ss�
Cidade, cargo para qlwl fui eleI

to em Assemhlfja Geral Exlraor

diníü'ia de 16 de se lembro de

1917, DeSCia tíssegnrar'-Ihes mais,
as minhas sinceras expl'essõE's de

(
agradecimenlo pelas gentilezas de

que' fui alvo por parte de Vy,. Ss;,
duran·,e a minha gE'sl fio e apre-

sentar-lhes as minhas corcliais

saudações - S. A. "A Nação" (as)
Adelino Cunha _ Diretor,". Tomou Ientão a palavra ;) acionista snr,

Francisco de Assis Cltate:mbriand

f_Bandeira de Melo e disse que. a
.

vista. dos f.,ermos da carta que a- f
cabav:! dfj ser lida, propunhn fi

Assembléia que allúisse .. ao ,pcdido
de I'('nuncia feito pejo sr. A{{(>lino

Cunha, o que foi unanimeute a

provado. Com a palavra o sn. pI'C
sidente, por ele foi dito que a As
sembléia deverá passar a E'leger (l

novo diretor-geren�;c da sacieou··

de, função que acabava de se va

gar, ein virtude da deliberação cl:i

Assembléia. 'Entiío pelo aeionista

snr, Franc.isco de A.'sis Chaleall
briand Bandeil'a de Mela foi

p:r_:opOS!o o nome do sr. Armando
IOlivei ra para' o cargo de direlor
g('rent'e. Submetida a votação fui

[nl' proposta a,provada por unani

midade. E, como se achassê prc
sc�te (} S11r. Armando, Oliveira,
brasileiro; casado, jornalb",a, re

sidente e domiciliado na capilal
d,e São Paulo, á rua

.

GroelalHl-ia

� n,o 319, deu-lhe posse ,imediata,

�� Nada mais hayeudo a tratar e nin

*� guem desejando se manifeslar s?-

1+ I
broe qualquer' assun�,o de interesse

social, o S11r, presidente -mandou {
que fosse suspensa a sessão para

�� que fosse lavrada esta ata, perma

� necendo os, senhores acionistas uo

i�' recinto .. l\r{andada lavrar esta a
li�
i� l",a por' mim secretario loi' ela }j-

li -d� e �'eha-da conforme', ir:rlo pür II'I lodos assinada, Blumenau, ... , .. f".

� ,

Blumenan, 11 de Dezembro de

I11l
' 1948, ,

;'.! (as) Edmundo :\Jonteiro, Presi-

À
t, "

.delfle . da m,esa
f Joã:o Napoleão de Carvalho,
r� SecrefarIo da mêsa
C\

t� Francis�o de Assis de Cha-

.� teaul�rialld Bandeira de Me
lo

Annundq Qlh�eira

micro-

Cálculos di \Tcrsos

ESCARRO
a-cido-alcool-resístente,3 (Ko ,:í1) e

dívérsos, com prova micl'Ofn-

U R I N A

OU 5€U funcíonárío, tendo o

Ferrnvíârio•. em revíde, proi
bido a entrada de qualquer
representante da' Guairacá ..
Agora OF. cronistas paranaen
clf.r; vão tomar eonhccímento
of'icial do incidente.

, ,

Edgar HO'luE'le Pnlo, ser-do prorno-
virlo para sua vaga a professora
Berta Luz,

cionais ..A

J 111enâgos,

(, a prova, fazpnd" {'Oll1 qti(, l'e.1 uzido nUlller., tle peS50�!.'i ('o 111JJl'I' eeSSi'm ao

da pro\':! prinl'ipal (we fui veH,' id:t, pelo v()1aul� 'nafael lla,'�(ÍlllJ').
-. -'\:

1777

no

o exagêro e a e:o::travag&n.:ia cansriruirJm as noras

predominantes da moda nos fins do século dezoitO,
O modêlo "Robe a 'Paniers" surgido em 1777,
foi o que melhor represenrou. aquele gosm. Nele
a "saia balão", os gr�ndes decotes e a "cimura de

vespa" atingiram os limites pl;Íximos, /\ complex,l
armaç�o de junco e barbatall.1s que m�lltillhJ.
dezenas de metl·os de tecidos e rendas n50 'pesa,,:!
poucos quilos, e o corpete de tal forma compri
mia o busto e dificultava a respirJ�ão que !l

mul!.er só por vaidade o suportava.

,

'

....

Nem só .1.15 modas incômod.ls libertou-sE a

Illldher d(' hojt'. m.I, tambt-Ifl de c�;'r�s Illal�,
�flgl)r:l pt."'-t'lci[.1,lnente evitáveis grJ,';ly-aO liSO JiárilJ
d," ("".oJalllllt>, pdu seu grande poder Jfll!5S�plÍL0.
aStlc'ttJl<a pedçir.� ld�t.:nç fUIHHa J� nl�lhcL

em

'zembrl)td'C 1948, e:x"taida .40 11

,com;pe�ente e por nós devidamen
te conferida.

Blumenuu, 11 de Dezembro

10,18,
Ed!mundo lfonteirc.

João Napoleão de Carvalho.

I! 1!1 p'l1d- T,O (/r)

La!_,ü(�tério Lit..ur Lle '. acau ����yi.;,r 5� A,�

. ----�--�-:--------' �

,

I

1., quc' a lillhn ldefônira mais

Hlmpl'ida (lu lIlundo -é a que

liga Moscou a Khabarovsk, na

Sibi ria, que 3.2M quilômetros
til' l'xtensiio.

2" (Jur o lemlw de inslrurúo mi

l:?ar mais curlo do mundo é

riu- exercito suiço (guarda ter�

riloriaD, riois [;sle E'xige de

seus re('l'ulns tlpenas 103 dias

d(' s('r\'i�'n nas ('asel'nas,

�.. ({IH' rês quartas partes da SUo

perfirle hahit:1YE'1 da Tena se

encont�'ram nas mãos (le �eis
,

na\,'ôcs apenas; e que na quar_
ta parte que subra E'llContram

se o� sessentas paises restan-

4.. que, num reeelltE' 411' "barbas

compridas", levado a efeito na

f:hin:! ganhou o primeiro lu

gar um ca,'allwiro de Chung-
ldn, com !l:3 aum dE' idade,
que aprE'sE'lllo1J umn harha com

di)is mCI'tos de ('omprimento.

qU(' recenl';:� ex]wl'Íl'l1cias 1'ei
la,; na t:nivC'I'sidade de Kansas,
no, Est'ldos Unidos, revelaram,
(!l'e grãos maduros {' secos po
r't'nl g('rminnr depois de te

rem suportndo uma tempera_
I��a de aD graus de zero pe
lo espaço de vinte dins.

fj., {f1w, com II J))'óxima erE'ção
duma estú[Ua de Franklin De
I:mo Roosevelt em Londres,
seriío Irês' os 'presirtcn�es dos
Estados rnidos que merece�

l'nm lal homenagem da me_

1njh· brit:1nica, pois ,há uma
,

e�jl {dua de \Vnshington em

Frafalgar Square e autra de
o

Linioln E'm Padinment SqUa
)'('.

Gya'fide numero de pes_
fôaB se CUi"lll'am do estu-.

lriages, u-Sfmcto Bite:;' Agnia
1 . puro.
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