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I
d Carlos Luz a reportagem da «Folha da

.

.Manhã}) inte)'pelou-odispositivos que seriam sugeri os a B. exa , o sr.

sobre a noticia propalada por um Jornal de que o sr.Luz, Ministro da .Iuatiça respondeu: _

_ «Com a elaboração da nova lei, é ponto pacifí- .I. C. de Macedo Soares iria ocupar importante cargo
1· t duvid nto á validade dos no extcríor abandonando em virtude disso a interven-co que não se evane UVl a qua . (". .' .'

'
.

titules ex ofício, Esses tit.ulos continuam fazendo te. As torta pauheta., '.

d
.

.J. t' � � deiessoas ue ainda nao ossuem títulos para exercer A este respeito, o míntstro a us l�a ree.i?on eup
. 9 . p. 1 ..v devem fa- que sabia apenas que o ar. Macedo Soares eontinuavaS. Paulo (O B) - Esclarecendo uma pergunta da seu dIreito. de voto nas. proxrmas e orcoes.

fi.' frente da interventoria em 8. Paulo, desem-«Folha da Manhã» sobre as duvidas Ievautadas ulti- se-Io aira.ves das repartições competen. tas». 1 <ln1he ad o brilho (lue lhe é peculiar1 S ti r ií
.

t si ti va do sr C3.1' 08 peu ao o o cargo com - .
. mamente pelos partidos políticos em re ação aos novos

.

a I1H€l a com a respos a p0
_'�, ,_,.� �._. '3::-iI>.----P.'"'�-!{-fl!:-'6!-fII-.-. XX "-9,-5i'EP.-�-9;-.-•.-"-•• ....;;..•-��:.-�-_•.".._._���.,..-� xx�-;t_-.•.-.'ii'-�-.E-�-�-9.-. !!i-11-1I-.....� X t:..........-� � � !ii D. .

IEmpleno 'uDcio"
a Aamento a Co-
IS missão

Na. sede da. União Demo slção que assuma DO can po
crattca Nacional declarou nOB Intemaclaonal, mesmo na

I
um distinto procer: O'lH:l'1'8 não deve ter cause-

h a do est;anhezfI. O comunismo regressou a esta capital,O cU"outo dQS as�iwG�õà5 de Vele dOI Itajai - "Para quem con e ce

I C' d t
v

ldeologla comunista, a desas- é internacionalista por sua pe o « -rllzmro",. o epu a.
BLUMENAU· rarç�-leh.'a 2 de Ahril da 19fs6 o Dr. Achmes n-a-ls-in-i-'D-ir-et-o-r-R-s"'sp-o-u-ea-v-el-.-A-n-o-X-X-I-.---N-.-1-38 trada declaração do sr. Luis propr!a natureza e não pode I do Horacío Lafer, que teve

Carlos Prestes, sustentando deseny01ver se .

dentro do I desembarque bastante con-F I
.. '"

d T ii lati b 'M
-

o seu apoio á Russta sovíe- conceíto de patr ía; tal como I,
ida ii o IIl1strít o rauamO so re Ixaçao liea em 'oda e qualquer po- �i;,oocebldo pela domoe,"ro��t:;pelado pela repor�a-de "reçR� e I ibF.ii!nais p"pulares C t" Onde quer que ele se rm-: gem da «Folha da Manhã»� UiJ r§ umii fi· v· I asamen o CD- plante, o sua tlnalldade é. li declarou o representanteRIO, (CB.) - Falando a08 de Uma, revelou aros seguin-líHeços da.a utilidades, .dBsl *1 t

..., .

de destruir aquele conceíto, pessedista que a Constituin-jÓl'nal1stas acreditados junto te s, �nlormações Mm. rele- mercadorIas. 8, do�
.
sery!ços VI gra 01.0 â���m�ri:�st� ga f�!�igf�:' o

te, ao .,contrario do, que seao B1'. Ministro o Sr, Negrão ren cra ao decreto de ttxacão em todo o terrltorlo nao Jual.j . -

da Colocado entre fi dileura tem afirmado, continua a
".,...----.......;.----�--,- de preço e trlbunaes popula- segunda parle trata da fiH- A SU�C?m18SaO �n(larrega

,

_� !

res: calização do vendedor pelos de redigir o capitulo sobre de servir á Patría ou á sua tratar com atenção de to-� "Esse anteprojeto foi pruprlos fregueses, e a ter. "Famtlta, educaÇãO e .C�ltu- doutrina, o chefe co�uuistft dos os problemas que lhedividido em três partes. IA eetra parle,. fin_almente.. esta- ra" já fi!mou, p.Of I1nmIDI.da devrla optar �eCeSal'lamente têm sido propostos sem des-prímeíra parte estabelece beh��e a crraçao do tr!?un�I, df' í]� tre� pontos de vista por esta. E fOI o que tez.
d 1 b 'ã duma comissão central e varí- que Julgará e desobedIenCJ6 seguíutes: Surpreendidos e abatidos C'.H"ar·E;B a e a oraç o a

as comissões estaduais e e a infração do tabelamento 1) que o casamento civil devem ter ficado somente os Carta Magna.
municipais, que rixarão os por parte do vendedor". ' seja Inteíramento g!'?tu.Ho,;. que sbraynrBill. tal causa, AdÍaDt�)n s. s. que traz���

Finalizado SUBS declara- 2) o casamento sera lndlS- seUl ex�ml.nal' ngorosame?te uma novldade, a de que ,la

...·I�-·
-=�_._---------

ções, o ministro do Trabalho aoJuveI isto é não õerá ad- i as ternve18_ consequenm8s se acha instalada e em ple-d·.e· al··r·-····1-·... .

e.. '··..r. esclareceu que a lei procu- mitido o di vorelD; fi 1 da sua ades!).!).
�. no f'tlncl'onarnento a /loml' CIo.

.,.
rará fixar preços-teto depen- 3) Que fique espresso qu.e I O Pais não deve ter dca-

_. .' d
v '"

dendo, naturalmente, dos es- os trábalhadores têm o dt- j tio, pois, estarrecido, como aRO de Inquer ltO 11 As-
g •.. tudos economicosdos proble- reito de participar dos IU'ltllo-uem o disse, diante da sembléíR que "aí estudarA Inglaterra_tem neceSSidade de aumenta� ,de, .50010 mas de cada região, crOR das empresas. ! afirmação do guia sovieHc�. todos os problemas refe.ren.as suas expartaçoes. do corrtffuio D,ão consi3gUlfa eVitar ,aI

Cl .10 que aconteceu, é qH,e brl-l tes á l::lÍtuação ecoDomÍcafaleucia. Os Estados Unidos, por sua vez, têm neces�idtHte "
O···S· 0·5·· nas !lhou á·lue da .lvldenc18 um

p. .. dde dobrar as suas vendas ao estraugeiro, do conlrarlO não . ..
. _ J lato que sempre existiu e d? ais .como o custo., apasaara de utopia () s.eu plano de "fui! employment". cujo .

! e que jamais iludiu 013 ver- Vida, mflação falta de pro.fraoasso importArá para eletl nas mais desastrosas

conse-l a . I dadeiros democratas. dução e outros.quenei8s, eaonam. iC.lls e sociai!? P?f isso. os ,Estados Uoi$ ti'a s·. ....

Cftmunllllsla·s I Agora nãv devemo� perder Indicado para relator-ge.dos e li Inglaterra sé preparam ativa ô febl'llmente para sao u OU: fi calma, e, na re!iç�o.. nos ral da Comissão, na 2a'uma das mais terri'ITeiã "gu�rras comerciais" ela historia
I esquecermos, dos prlllclpiüs

p p foi apresentadomoderna. Homens de negocios tiwques que estiveram re-

da co o sr C Presle� ! da democrama que nesta co- ..

. 1
o pro-••• temenle Da Grã-Bretanha mostraram-s. alarmados com concor

.

.•
.

"I mo em. qualquer outra a.veD- gl'an:H� dos tra ba.bos paraos prepà.rativos para esse lat'l por parte de Sf'US a::lllgos
tuaHdade, nos devém nortear 8el' estudado pelos mem.i:1g1eses. O governo de Londres fundou um organismo --

O Cal jil!!rallly Manalhães esclarece üma delll3i- Não levemos a nOB8� cole- bros da Comi13t!ão,a BETRO (British Export Trade Hesearch Organiztltion), lU v� .. II Ui:l
'"'' �"f .. � fB ao ponto de ateniarmoscujo aparelhamento é tido como um dos mais oompleto.6 claração que fez na Assembleia COnSf.hUU'he i eontr� o princ�pLo que é ��e perfeitos. Ele servirá, naS' lliãoB d08 estutos e experl-

"�. ! prOpna. essencm da noss.!}. I�menfados negociantes do Reino Unido, de instrumento de RIO 3 [ (E.C.) - A respeIto d� �tlLude do coron�l Jaracy i democraUca. O do reSpeIto apropBgantla para a conquista 16 mercados. Magalhães, otJtem na Constituinte, cnhcando o sr. LU1S Carlos
j liberdade de opiniões.Em materia do publicidade, os norte�ametic8nos sem- Prestes, um vespertino foi ouvi-lo, tendo o deputado da D.D.N. i Pafa salvar um moveI pre-pra levaram fi palma Boa lDgiesee. Eles a ir&llSformaram declarado o seguinte: .. 1 dOBO, não pOOhamQ8 togo ánuma. verdadeira art, uriiizando-a na mais larga escala, "gueto ini�ialmente recordar os ternos da minha.. declara-) casa.sem olhal' despesas. O comércio britanico, pelo contrario, ção ontem fia Constituinte a ptoposito deste aSSll�1t� Du;se eu.
-l . Carlos Prestes ou qualque\'sempre repudiou esses metodos, mantendo·se desse ponto "O que entendo que dc,,:a ser dCclarad? aqUi e que nem
i outro comunista deve serde vista, numa atitude possiva de adaÍ'lçã:� conformista á todos os anistiados são comunistas e CJ,u� mUlto menos coucor-! responsabilizado pelos sem',rotina. Tais processos causavam-ih", meSillO l'epugnaucia. den:� eles edm as ?eclatações do sr

..
LUIZ �a:los Pres�ê§, nasl atos de desrespíto á l�i i_ul.Alem dIsso, implicavam numa !orte inversão de capital, quaIs se prega a irrupção de uma guerra ClVII no BraSl� para o! gadí)!1J iJ claro, pela JUStlÇbsempre arrIsoada, embora proveitosa, conforme demonstrou não cumprimento de ordens emanados .de um �o�er legalmente I toga;:la. Está Das mãos doa pratica norte-americana. constituída. E' ,Preciso que a Asse��lelél. ConstItumte saiba: qu�! Governo vigiar e re�H1ir proA caída, porem, mudou agora 'lê figura. A Inglaterra todos nos desejamos ,votat pela a!llstla �lS que todos ptega�,�s 1 vas con!ra 08 ComUnIstas qIH':não é maIs nação credora, a Ciiy perde'o. para \VaH Street essa medida pacificadora na praça flubhca e queremos ser fIeIS

usam de meiog condea/lveiso seu cetro de. Capital fin�l1CBü'8: do mundo, ti Grã-Bretan- ao povo que nos elegeu.
. ", Dars impor o seu partido ou.ha está devendo os olhos dI! oara. 80S Domínios e ás co· Felizmente, o deputado Prado KeUy com o seu tlroCl�lO desfruir 88 institUIções qUElonias inclusiva ii Indi8, sem falar no que deve aos Estado parlamentar encontrou uma formula brilhante. q�e nos. pe,rmlte! tJ. lei criúu ou vier:a criaiUnidos. "Exportar ou mqrrer"; o dilema da Alemanha 1e distinguir os dois objetivos. Um voto .pela. amstla. eu darei se�, Mas não manchemos a deHliler, tornou'se, em consequel1CiH, pur ironia da sorte, no que com isso importe em qualquer sohdanedade com as decla-� mócracia, arrastanrJo-a pllfi2dHema tambem da Inglaterra de Mr.· Attlee. Ou ela recu- rações do sr. Luiz Carlos Prestes",

.

. los metodos de compres8ã,:pera os mercados que os ianques lhe tomaram, consolida O sr. J!lrac� Magalhães,exp?s. então o seu ponto de
L vu;t:�i politica; o que e pl'oprÍo dotSlla posição nos que ainda possui como. parte integrante "Sempre fUI favoravel a amsha. Acho mesmo que. eS",La d_

fascismo e congeneres. ; ,; �.BiI MI! iIll nf! �u
_"de suas zonas ds iufluencía Ij conquista' novos, ou desapa- ve ser completa, radical. sem qualq.ue,r delonga. � COIUl5sao ��s

..

A demõcracia vale quais- \=:Lw� '::::_. ...., � N a To , ,rece sob o aluvão das dividas que teve de con,traír para pedal. no;neada pelo d�cret? da �UlSt1a para exa,mmar a r:ver�ao quer sacrHicios.
' J'5r....-; .l� $l�w Wtoenfrentar o mais poderoso iílimigo que já se fatravessou dos atmgldos pela medida, mexpltcavelmente. ate ago�a nao d:u =....:::.::::..::..::.:..:::...:...__:_: --:=-�.---_em seu caminho: o imperialismo nazista. solução nem se pronunciou sobre um caso sequer EIS a razao

A
e

t f ··10-Os homens de negocias americanos estão iassustados porque, em prlncipio. estava de acordo ?om a .ilJdi�ação do m.eu OnDeiem nes a fi I· acom a concorl'eneia inglesa. A revista "Onronel!' publiCOU companheiro de pattido, o coronel EuclIdes FIgueiredo, sugerm- U .

as impressões de alguns del�s a respeito, ·'E' o diabo", do ao Executivo a supressão da referida comissão para que to
disseram

..
HOnde Chegám.os com �6 nossas mel'.PRd_orias já dos pu�essem rein_g!'�êl!l�I nas fileiras ou nos quadros adminis-1encontrámos os nossos bOIlS amIgos do otltro lad') do �;âtivo Imediatamente."Atlantico". .'; -I Acrescentou -então textualmente:

� Ame��ca �atina ae�,&. sêgu.ndo a 5 pré:Vlsões de�ses "Mudei de opinião entretanto, diante.�e atitude do. sr, Pr�s�autaflzados bU8Iness-men i: {} maIOr. campo d� batalha das- teso Não posso compreender que um ex-mllttat" tenha ferto aflr
sa guerra comerc�úi de yl�l! ou morte entre (} combalido, mações tão comprometedoras e. tão graves como .as que o sena
ma.s ainda pod.�rl[)so lmperio Britanico. apl)i�ilo no "Bloco dor carioca expediu tio orgao oficial de seu partIdo'i.da libra", e !'i} seu juve:n e possante rival, apoiado no elo- 1:}epois de outras éoi:isíd�raç(jes p.fosseguiu:. Ilar onipgt!;;nte e na, maior organiza.ção l'ndustrial do

.

"Diante das declarações do sr. Luis Catlos f'r�s,te. com
mundo;

.

_

. .

.

.

.
Ú"àBqi1éúí. aér'editó que ;;� !leva fazer um exame ngol'o�o .11jS IEssa, verdadeira guerra que se esta travando em atitudes d'as anistiaàos, pois o Exercíto, e refiro-me prmc!pa Q

silencio, na sombra, sem tiros; nem te!egrtupa a�arm'i�taB, mente ás For�as Arma�as, pois �

conheço bem o seu pens���n�� .nem a ONU para atrapa!har. Sem querer, estamos metIdos não pode ter em seu seJo Cldadaos que preguem a re. ç,nela, porque nes.sas CÕ!SB8 somos. Mr. Jourdaiu. fazemos civil na hora de sua patría ir para uma guerra. O Exerclto 50

prosa sem o saber: - esoreveu Osvaldo Gosta para. "folha pode acolher militares prefeitamente iotegra�os com os sens
da Ma1lhã",

.

.

.

deveres embuidOlJ no espirito de disciplina, Cl�SOS de suas res·

oonsabllHdades prontos a tudo sacrificar ;:: elo ldeal de sua pa-
t"·ia' .brasiÍe.·;"0; .q.ue Dão tenham com

.. promissos com nações es-
•

'... ".
.

.

. ... ' ...

...
.

d do poder su-trangeiras e que não disci+tam orde�s �m�na a$
.

premo da NMão e legalme9�e constltwdo' .

����.n.�.t.�!�n. àrmadas como em todo o selo do povo bra�
.....,

, .... ,
..

.•....
.

't fi a lfuerra ,ci�::;í1eiro. não há lugar paf&. Os que pregam e !UC.l a, b
•

t.,"
.

yil, e� d.eJ:Flrn13ut:Q' di �eguranç.a; e da '�o?erap�a dc.t patq,
,- -' J '"_- _' �

- --._-,
-

- -. ,_h

1--

fi
,.

I I

eflet
elar
arlo

na
.-

o
A virtUde e ii lêalda..

de se retiram quando
o crime. 9 a fraição
aio premiados.

Olaria Matutino
anual
!!lemeatrll.J
avulso

Cr$ 60}00
OrS 85,00
Cr8 0,60

Instalações
artigos Elétricos

histaladora de
Blumenau

I Fone:

�"7�·'81 .....•. � JtI...--��......;;t o ��"�jr�j,i'-'.1líf.---i'I!�-.��.

M...O.··.S.·.".·
·

..·.0.·i.to.·l.·. a

..
bsO.lUt..·.a�

..

e·ut.:...........••.iu.o.fe.ll._8.. I.·VO.'. par.!:}........
. .•........ 'IIIj1 >.. .•.•. ... pele EflClenL6 protey80 contra

elzel PiCAD!A8 DE MOSQUITOS' e
.

. .... outros msetOi,

de Inquerito da Issem..

bléia Constituinte
S# Paulo, 50 (OB)- Pro

cedente do Rio de Janeiro,

Serão Ouvidos Acusados e
AcU!�adoles

Prosseguindo, declarou o

sr. Horacio Lafer:
-«A tendencia é introdu",
zÍl' no Parh.mento o siste�
ma norte.a�ericano, SBm·

pra ouvindo 08 interessa
dos, os acusados e todas as

pe8B�as que possam escla
recer os problema� que in
tersfsam á vida do povo�
Nesse sentido, a Comis

são receberà todas as de·
nuncias e todos os fatos
que qualquer cidadão bra·
aBeiro queira ar-tiunlan.

--�-,-----=--------------

Lord Jnwett. Novo Lord Chanceler Britanico
.

e

Dr. Wanh Shih-Ctüeh, Ministro do Exteri!-H� da,

China, t:hega a. Lon��es para a ConterenQUi gQ6
Minj�t�g;la. (BNo)

,

.

-
�
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V,i 'ªO·-â 'tt:� � Novsrnb sa

L L i ;\Jch" mudança, a «Exposição: está queimando seu grande va
riado sorti,',er:lo dê F27,enchs pr'l geral, rtris, Riscados, Casemiras, Rou

pa:::1 Feitas, .0-_,Jgl'dü88, Linhos, Raions, Vollle», Guarda-chuvas, EtC.

Pr't?ç05 nunca Uist05
A PEDIDO DOS

EXOUTA1\1

URIN:� (completo

"1 l\.
g), ti_.

@f�� co

l",'1t�,. _,.

Vende-se easa de :Jllltkira,
em ótíme s condtçõss (8 mir.1
x 9), com terreno de 45 IDB

trns de frente per 4D de .hm.
do. InrGJ.'m5çÕ0� neste Jcrna!
com o dr. Achilles Balslnl.

_ {),:i!)
O,GO

�,�r.ai!� �r.d(}�
R�djf;s

II
I

N'Q Dali e M t.\iI
KNOll

�� .levfll fah:llllil

Empregado com reol successo nos -

TRAQUE<}í)1;OWliJiTES fl1 T(iD05 _o5
'SEUS GRAUS É. SUJ�'3 t'1!\tin'cSTI3-ÇTJE5
COMO SEJ,I.\�l: 1;;5:- ,�S,CJff�R�.' .S;
8Rt]fiçilmES s COÇ'liELUCII;:.

f:J!f;�1i •

CHniCR gentio E8peehiHata
em molesüas da gfl.Tgliiuta
nariz, auvídos e olhos.
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Imóveis
. Apol ices B (ibl'igRçõ;,s
Apofices E!'jtadua.iH
�"poliees �Iul1,�cipnis
Ações e Dcbcutnres

Outros valores
C ,- ImnbiUzíH!a
Edifícios de uso do B<lIlCO
Moveis e 1]t,msilios .

Mat..,ril11 de Expediente
Instal<u:;ões

I
j
i

2,�)9n.2ri7.7o'
�l)o.nn5) 1 o »:
52. 'l5U,Go·f

jl4',(lO

Valores em g"nmtia
'Vator.eH em custódia

i 'rHu:os
a receber de. CrAlheia

.

,·Outras cont as
.

I_,�.,._=-===""",�,-�"",>====="- �=='_�'''=="'''''''�'_,�",�''��_'=,_.,.

J AS, J49.82G,oo
.150.B{;]. j Gil.30
1D6.33�{_8:Ü.10

'1.0: G.ÓOO,O(l 486.161.413,"0 Outras coutas

�--="�0Jr�1
-==�:(lio��.:.!Qf����,"".��oW�··_"�

2.7.�2,15G 40 AP;CDCj[l� no Pniz '.
,

- j

IrCOl'rr�Spondentes
no PéUZ 1.

Ordens <te pagamento é, outros crel:litoEl

. Divid-udos a pagar \.

U364.83ii,ooIH . RasuHados f'eIl�N!�1il'3-'
Coutas do resultados

I - CUlltiiS de Com!,!9ilsiiç1ie
Depcsit.s. de vais. em g�lr. (4 em cnatódia

Denosítanrcs de títulos em cobrançar
llo raiz

do Exterior

19(\.3!G.31a,oo
---

1 7,6l J ;?o 19:3.3J3.�J24)'o
a--4J;':r��...

J
.<.'

D .- ResuHauos Pemienles
. Jaros e df!$Cúnto8

.

,

Impostos
Despesas Gerais

,.'
P<S,:l!)5,-10
ljól.1S·{Go

L257.o58,oo
r.;_. '--::C_·.',,":.:...:�_, � '-'

i.

VIC 'MALTEMA": 'NulriU-..o e delicioso
cu gerado.

.

CHOIvIALT I,1ALTB!'-tIA:-põ,k· ser ul'Gdo como Sôbl''&Dlet'ct

no pl"eporc de doces e eorvetes, díssolvldo no bit", quente
trIo ou 'gelado.

Pijurnl15, Combinações, etc

c it
pedidas de ilid�iflt3S Sué�
cos para Senhoras e Ho

mens Entl'EWa dentro. ses-
't ... ,"0

.

senta dias.
Vehw' nara automoveis e Oamihõee

6t;(;bam,ioD�'
todas as medida e!.u estoque

F.
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Coopere com o Serviço Nacional de Mataria derrubando suas matas alto pra de :F�

rerfiotestando a àrea com plantas que nao criam grÇlvatása leria I H,arte'"�,--'oijj'--�-�'=�-§:--!!ii-�'-<6 .......� 00 $_§_�_� :Oj_:._����-:� �'",,--��-�-�_..��-g, �--iIi).""'_'_§i-�":'l1l-�r",�:-"':,'ff-� Oci�,_A_§<--,.."""'�-":-i?-�-··&-""�,;-"�
,

,,,��'_��-%;�>"""!k'" �� I, ,ericano .� de
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'�)"1Nhlltar
Miata Bra5:nt·Esta-dr;; t-1J��\'l,;�"o�a1A!!H," �'l�"'��i!arua �íl.iill!!lJ:g n!lf4li�ii.;:g1)'; Imliji �.. �� , QUINTO .

, . . . . .' 195!4 � dos Unidos a respeito det?J",pl9i\li_ , r � if'� !!tI ,,� Agencia para os Estados do Paraná: e Sa.nto: C t ,.' a ��, .",
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_, ",,5 ":\í,;�(l1l��!1 reail�Z3Cla em �iI �e 1118rço ti' Rua rs de Novembro 11, 6.22 - (uRITnf4.Cf•m . ��ln:atenal t�sado norte-ame-
r.::� -ll9�,t�� <' ,I_ G{}rnSpOndl�ntíls em Bl�:menau - �ia. Co�erda! L,,�E�m����da:, "", __�ll, rl�ano, eXls:e�te e� �oss�_Aos vinte e nove ruas do mês de marco de mil novecentos �\�����_���'i#t,%.�"%--®����'1'��'5$�§�.;§'%í\�\"'1&{'�0��'<�;'C::;1�.t::", ...�ffi.�':t''''�'%-�''''%\;�it\l, paI:'!, e oferecido a venda.
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n parte
e quarenta e sers, pelas ezesseis horas, na seue da scciedade à í<;,�"fu;�*,1;_�� ", V" q..�n.t;;:;'/a.I-) '.../ 'r,�"'YRn DO L!J'�i�I'?/-..6'? .;"..)J;:"//-"",-"".b lL,�'fu1i)1<:�';: ao nosso governo, a12 R'
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rua __ som rc.euro. .,0. 2, pnrneiro an ar, nesta cidade de Blurne- I&����?\;"i�", Oé'.'

oL!1'ef'A"" (:::;;�' / .. l:? ,u • .t..:;&" - Pp ·,,<,"tz�,·:::t'%;'§,· que seja ue ln cresse o
.

'

�*�", ...."_"'-"',,,,,;:;: "'1�lA ;/ "'''''_, ..., r,'. ,,,,,',9 , ......'0 a...f-'..;(n::r/.-,,'/y,rof7_..{9� ""'i':"'Y"!
nau, rt:t1mfi1m-se em segunda convocaç3.o os associ�dos que as- !'à��{:R�"""�"( .-::. <-<.-" -..,.J'/ ..""... ,....:. � , -" '-"-"- \.4 V"J••<-<..-';._"....... .:r " :,,:;;'iz-;''''?<:;'�''� "j. "
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! � a.

�'�0�;��:-'��>���� I �������!t�.�Fª����f\.��� :�"X&�����*' ffiln181..6110.�ss:_:,"aram o l1_vro de pr�sença. Tomando a palavra o senhor Adol- ��>\�t:;��t��"",�'i-M��'�.f���1'L�t�'�,�����., '.''i:,���:i?��"''',;,�,�=",-:�.�,�'���':c.�:_:,:;_,;c:in-0,��
. _ -.�:,,��ht-r:�lz, dD:etor-Pfeçsld:�rte _�a sociedade,; �edarou instalada : I �::'�":':':'!l-����;';';':;;'_'_'3 X�_'<D-.-:�ifi___""""",(-,\-<8�-� XX Y�-�-38..--'1i--?ili-��Slm�'-��� ���-õl'_�--·�-�-lf-il.--íi-."!",,,�.,_�b1e.a, e, �m con.or,mdaCl" com o arLgo dez d.os .estatuto�, ._�_'_��_�_��!60<f-..��.�--ilIJ-1l1Ii-o-��.; I tlllil.

em :n$or, convidou os presentes a aclamarem u:n assoelado para I �
.

qJ; '. Irpre:mhr os trabalhos, propondo o nome do senhor Otto Hennings, ., lO
• ,

I Icujo indicação n�ereceu a apT,ovação un,tllime. A:ceita a indicaçã? � � Banco Popular e AgricolB do Vale. de Itaiéu 11 A.
. d M�.ndchurl"a;:: tL,mando asserho na cabecel,ra da mesa: usou ela pal�vra o elel- Jr ......,., ",,_sr _,_ _, """""'l'"

�

� I 'r,!n�s "�IS��S . ti millSi.0 para ag'radecer a !lua �scojha e. convidou, em ,seguida, os ,as- 1 '�1' 1l!íIIU
. �.l .

iJU, 'flOClados Ralph,Gr?ss ehgon FreItag p�r,a servlre�n respectiva- r Deposito ãdisposiçAo � O/O w I Chungkmg, 3J-(?B)- O

,governo. chm€z,
recebeumente, como pnmeu.'o e segundo, secretarIas. escollla que mere-

II Oeposito Popular 5 Oío � uma nota de "Yfoscou, In formanao o de que todas as iro·ceu., os apla�uiios dos pre,sen�es. F,orm;.�a assim. a mesa. pediu? .\ C/CttiJ, ('am 8V1SO de 30 dia;:,. 4 O/o I
pas soviéticas SeJ ão retir?ilas da Mandchuria, em fins��tlll:r presIdente ao pnmetr(�.§ecretar!O que procedesse a ven- li ",' "" 60 dia8 \) 0/0 '1 ,', ,',

'

tlcaç.aQ e o encerramento do lIvro de presença. constatando-se a � (l\ 010" I
de abllJ PI oxuno,

�'.' 'prezença de trinta e quatro associados e cujo número era consi- i ��:: :�:!: l�O ::i:: Õl ill� 0/0 J Ao mesmo tempo, o dr. \Vang-Sb-C hleh, mInIS-derado legal pa�;l a realizaçã? da assembléia, visto se trz:tar de �
CIOs. Pra�o FblO 6 mêseií.! � 512 Oj(l 11 tro das Helações Exterior�8, declar(�u �o (onselho _Po-:.i:�un�a �on;:oç�o. �l_n .S:gulO.'ô declarc:u � ,s;,Il�?r, pre�l?ente. �' Idem' toem 12 !J Ij O/O �·I1itico dos Povos que a (hma respeItara o. tf.at�do Sl�O.',\,,'3 s,� el�COncra\am ;:,.oblC a mesa os )On,alS Dlano OfiCIal do I �. : '!-' ._ f" ""ovas concf'.OCõeC a RU"lsla

.,.- > d d C' � • ,.

C'd d Bl
' . fi .e, 80The�lCO mas Que nao ala L.!, ·,C'O" � •

.[l,Sífl· o e ::Janta Catarm;1 e" .11 a e de umenau", das edlçôes
.. .., ' . . . _ _ .
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_ �-.-§Io-.--i!-�de dezenove e vinte e dezenove e vinte e um do mês corrente, Ii"""'��-!l'....�íli_'�,-�"""'_" .-�""'�-$i�-�""'-""�-�--1iI i
€>- -''''-,,�-,<lJ:--�.''-''' --4\'"",",'4>��;--$ o ti §- ....... ,

�,...' M
.

�e�?ectivame�lte.,. cont�lJ.d? o anúnci,? ,de convocação desta a�sem- Prudencia CC!lln. ;t�l;zara�o' t m!n�n�� $lIe, C�Bt�nl� Prado do RIO, ,�a .

enor
oleia e pediU ao prImeiro secretarIO que procedesse a leitura. I UI"".I "11 � ;1 iI=�l'u!.� � UI�I1l{llI'iI e Rapsodla8ündo dO"seg:1Íl:�e te,�r:, "�,Iutua Catarinense dê S_cguros ?erais-:-, .

.

I E 'lI E II. encontra-se,ii 'lenda. nasAssemblc:lcl :-;er,dt,ordmana -, segunda convoc�çao - sao con�,l- A
..

t· ...

de 30 d Março de 1946 I ., I farmacias e Drogarias.�a�:s :: ,as;s�claao� �;:ta s�cled;,ade a 3e reUl1lrl'?1 em assembleia mor 1zaçao e
" ! 'fj-���:-�-�-,,-�_"ji!-�-'it o�-�.-:?-.,-.-..-.-.-..-.:5?:!dUA�ma.;a. �a seu ... �oclal,., rua Bom Retiro No. 2 1: an- No Sorteio de ,Amortização reaUzado na s'éde da Companhi.a com{ p ,

. d' II . d?"r. (\e",t� cldal,e. .no dJa 29 �de março do, corrente ano, as 16
a assiste.n.ciO' do Fiscal Fedcial. na pr�sen,!a de portadores I reç, ft nO afil.ucar no IVlerca ohoraz, afim de dehbe!afelD sobres os seguintes assuntos: L -

.l t"f I d ".1-1: �o"a"" a's' """gul'nt"'C: � \ii Y.' - -,

dI" d d'
.

1 ue 1 ti os e o pUSJJ.!CO. i • ..... ...'" • "".,

P I'" t
mscuss:!.o e apr-ovaçao o re ataria a ll:etona, ba anço geral e ' ""

• � ,
' ll!IlHI! iS �pancer do CClllselho F:stal, referentes ao exercício financeiro de CO!1lbu10çoes Sorteadas:! aq !ii' ft1,91-5;.,,2.

- ekição do� rr!e,mbros efetivos e suplentes .do consc- '·"P L A NO' (CAl> 1 São Paulo, 31 (C B) - Nesta data vigoram 08 8e-�;.:O }:scal,�p�ra o exerClCiO de 1946; ,3. - assuntos dlv�rsos de
'.. o-nintes precos de açucal� em sacas de 60 quilos:JI!tcre:;s.s SuCJa1. Blumemül, r6 de março de lÇi46. Os dIretores: B K U ".... D' T\J V·' H R N B' 'IR I

b �' .Adolfo Schmalz � Adolfo \Voilstein. Terminada a leitura do ,-\ '. r,. .!t De atacado ao vareJo:anúncio em' apreço, informou o senhor presidente que ° pri- ". l !tefinado, filtrado, do Estado - cr.�� 140,00, Idem domeiro assul,lto; a sef, �ratado., conf�rme a ordem estabele�i�a no A L Y C 1�, E L/',Q B 1\1 O Ej� Norte - 158,00, ciástal do Estado-l�S,oo, Idem do Nor-11:2smo. anunciO, consIstIa na dlscussao eaprovaçàodorelatono da . ,/

te-13D 00 Demerara (do NOl'te)-1�2oo Somenos (docllretona, balanço geral, demonstraçãu da conta "Lucros e Perdas" P L '\.A N./Q ('B)} t-J ·t \ '13\� 11,4" (d N' t 1 '126' 00.' d C Ih F' , l' ,.

f'
,

I .' ....,01 e)- _,,00 e Lnascavo o or Gr- , .

e parecer [I onse o lSCa!, re atIVOS ao exercIClo manceIro
..

. .
.

."... '. . . 'de mil novecentos � quarent;'l e cinco, encontrando-se sôbre a Do 1.0 CI'j 6.0 " /: Do 7.0 ao 12.0 :--"'.�<i!>-","""�-ot>:.,-.-+""",,. O +-�-�i�1b' 4i;D.·U·-S·CH"'_';�-·mesa todos os papeis com relaç.ão ao assunto em questão. Ao . \ >,'
.

I n �kr!iid�IiP�ft a bl�L u·s�r ilúc,iada a leitura desses pap�is. pelo prjm�iro secret�rio, pe- BT 7 UZ22 Vf ,1.4 RM4 AI 28 YO 34l1}� I-S� u u�uu � HOJE - ás 8,15 - HOJEdm e, o�)tevf' a palavra o aSSOCiado senhor lngo Henng, que
.

: I
e' t

....

n"", "ai dfi:il (.\i�nnl!lla�Llg('rlU a d�sp�,nsa da leitura que se i� procéder, visto o teo� da
I NB35 D"1

:

XY30 �X 2 SP 91 loor açao �t!h!a �� �Üllil�lil!� •tt:c�me:'taçaop ser de con�eClmento dos presentes pela _pubhca- KQ 5 . w 24 lL II , h, h I!t\ ",..
�,O �rog��. -�. C��L NaCIonal

'cao nuvn:Ja. Posta em votaçao a proposta apres.entada, fOI a mes. �a tidlrraCIg8 �rasl eira e contmuaçao d::, verte�D: "aprovad� sem vot.o dificordante, tendo deixado �e, ma?ifes- Vintem Poupado· - Vinteln Ganho I RI?, I (c",B) � Reuniram·l OS PERIGO::, DE NYOKA,
��.l ;:.e, os dU'etores e os. membros do C?llselho �dmmlst:atlvo e �_-�-:tl!-�-:§-§-it 1....'Ií-§-�X �-� :D:-:'-'�-liil--e-�<i;-·{> I se hOJe, n� Mllllsteno. da Fazen-l ..-�-e--I}-:�-,"_:f-�-�--íIx\li;Cal, p,reseu.tes, A segUir o senhor presIdente pos em dlSCUSSã?

. UrÉa industrial do interior (lo 1 d,a,
a convIte �o presidente doos refer,dos GO,CT\1mentos. concede,ndo a palavra quem d�la se qUi- Importante. Muoiclpio de Rio do Sul, PROCU- bane? de CredIto de Borracha,���::;e ��ervir; ,.Nmguem "se maDlfestando, pr��edeu,se. a v�t:lção, RA UMA PESSOA DE CONFIAi'olQ,A de preferencía Gue

sr, Flrm� D�tra. as bancadas r�>: <;;;:,t!lt"üdo Gal a aprovaç"o plena dos relatorIo da dlretona ba- t h h' t d 't i
-

d
1
t 1 preseatatlvas.do Amazonas, Para,];:-;,<180 gei'al, d�monstracão da conta': "Lucros' e Perdas" t' de' to- ao a cOb�l"decdlmen os e escri. 8, para Uflçoes e ce! a I l\iato Grosso e Terrítorio do,.: ii' d' .. .'

'd '. responl:la 111 a e. '. I A d
ctn", os �e.maIs atos a mmlstratlvoS pratIca os durante o exerCl-

C t .. f O nde da 80
.

Escritor' I) de (;0 t, era, e os repro-õsentantes ascio financeiro de mil novecentos e quarenta e cinco, inclusive o b'1'Ó �6.r 1�.I)OS' t 8L'V, ir, eR. re1'5çade N "e br -�r d nd.J
II

8-1 entidades :Ruober Development".rn , �

11 .... 1 d b 'd . 111 sue \.lO Ui Ll B ua r o, m o �, li o f€- C
. -

d CId A
..,-:;adoce. (lO Cnnse,_lO 1.' Isca, ten o se a ati o de votar os

aSSOCia-\ Í
.

t
-

I

6 1 I
omlssao e ontro,e os cor-(108 impedidos por lei. Dando prosseguimento aos t.rabalhos, o

ereOCl3 e pl'€ Bnçoes.
. __:.' v. dos de VVashington,Conselho de��nh�r_ pre§id�nte ,cOGvidou a asssn;..bléia a pro�eder a eleição do,!! de seguros ,diretos' rea�isadQ,s pelos mesmos no _exercicio tra�lsato. ! Imigração, Comissà� de," Marinha I!.l"en'lb.os efetIVOS e suplentes do con.selho, FIscal para o exerCI- E como m�guem maIS qUlzesse f�zer �so da palavra, fOi pelo Il\I:.rcante, ,<?rgamzaçi;l.o Lage,(lQ (,e m!l noventos e quarenta e selS, Obtendo a pal,,-vra ma' sen hor prestdente suspensa a reUnIão afim de ser lavrada ii pre-l Lorde BrasIleiro, Fundação Bra- Inifestou.se o associado HercHio Deeke apresentando uma lista sente ata. Reaberta a sessão, foi procedida a leitura da atil; que. I sil-Central e Serviço de Nave-

cl:n� :": nomes dos �enh_O!."�s; Dr. Luiz de Freitas Meiro. �eopol- achada de actjrdo; v�i assinad� pela mesa e demais �s.ifociad�s I ga�ão da Bacia d� Prata,
,

dv cc1m e Dr. JUllO H. L.adwzny, para membros efetIVOS do presentes. Otto Hennmgs. presidente -:- Ralph Grosa/l. secreta-I. Durante a reumão o sr. FlrConselho Fiscal e d03 i:ienhor��s: Ingo Bering, Guilherme Jensen! rio _ E. Freitag, 2. secretário -- Adolfo Ha.sa 7":Baoco lnd.l mo Dutra fez urna exposição doE: \Villy Belz, p�ra suplentes áo mesmo Conselho, todos bra- e Comércio de '3ta. Catarina S. A., H. Deeke -::- /l-Iercilio Deeke \ seu programa à frente daquela.sileiros, re:?identes e domicili2.dos 'nesta cidúle. Deante a proposta _ Malaria Btumenau S. A'I RalpJl Gross. F. Stéinbach - Jngo! inst.ituiçi3.o, sendo debatidos os f
apre2entada, o senhor presidence sl1bmeteu-a à apreciação c,a as- Hering - Indústria Textil Çompànhia .. Bering', Felix Hering'l vanas as pectos,; da produção.g'õmbiéia, e ninQ'uem be manifestando, pôs-a a votação, resultando logo Heriog _ Felix. Heriog - Inç1{istrias Metálicas Tupa-n industriaUzaç�o e e:x.portação daa aprovaç�w, por aclamação, de todc.s os nomes indicados, e sem Limitada, Julio H, Z3.drozny _' Julio,.·JI. Zadrozny - Livoníus .& Ibanocha. A conferencia visouvoto em contrúrío, não t.endo votado os associados lecralmente Cia. Erich D. Brandt - Empre�!Í Indu stdal García S. A" Er- \

sobretudo o estabelecimento daj::p�dido",. Passand�. para o último ponto da ordem do bdia, ofe- Deste: Stodiek Jr., Erich Gaertner \. Corturne 9swaldo Otte S. A .• estnitl!r�ção do ?rohlema no f�L:e�l _0 senhor presLden.te a Apalavra. aos pres,:lltes, para que apre· Ralf Otte Ot�e - ,Ralf Otte - Hl;)rm�nn D�ste] - Emp. For; I turo, pOIS, dentr� de_ pouco malS3cüt,\S;iem assunt.os de mteresse SOCial para d\scussão. Com a pa- ça e Luz S. Catba:ma S. A., M. p'uetterí A, Campos - Jose I de um ano, termmarao os nossosli.1Wét, o. s0nl�or Adc:lfo .Wolls�ein" chat?0u a ateD!ãodos senhorES Ri�ejro de Carvalho �. Frederi::o ,Kl)jan _' Otto Abry - _Fellx,' a.cordos DOm os Estados ,UnidosassocIados sobre a lmpoftancla dlSpOt11vel e destlOada ao retôrno Stembach - Max Hertel - h..!eme ':,& Metzker - L Cohn - para compra dos soldos oe nossaaos sócios-segurados. Disse mais, que as disponibilidades, exig-, Emp. Auto Viaç, Cathse. S. A .• L. Colin - A. Schmalz - A. i produção,!:ez:tes par� ú .�!to !im especi,aI habilitavam ': soCiedadeA a, dístri- \Voilsteín - Sebald Otte - Roland 9?tte - Miguel Ratachesck I -------------�----�--bUi? uma oOl1mcaçao de qmDze por ceoto sobre 05 premlOs pa- - vVerner Eberhad - Oswaldo Metzl.::er.

E Ig?S n� e:"1ereí,cio findo, percentag'em essa que o Conselho Admi- A presente CÓpiá. datilografada, lconfere com o original e . ".;,..;J.lstr",t\vo _,a\"la .aprovado, deante da proposta feita pela diretoria. que se encontra lavrado, em livro competl'nte, às folhas trinta ePosta pelo senhor presidente em cliscussao é votação o assunto cinco, verso, a trinta e sete, verso. ' :
e:n lide, foi ap!'ovada, por unanimidade, a distribuiç�o de quinze Blumenau, 30 de março de 1946.por <:eo1:.o de bonificação aos socios�segurados sôbre os prêmios Egou Freitag 2. Secretário

� � w� fi\ll' .,,�.� ..1,�W' "" � &aii3i � WJI, 1lL",. �
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�»A�O A'J.r.C.A o ESTDr�'.AGO.OS tH��.NE.M o COQAÇÃO}.
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