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III· lises.. da situação· mundial
Sobre a situação mundial, '�Acb{} que a sttuaçãe mun- forç'i vital. como .se d� em

d. Carlos Carmelo assim se díal está melhorando' e será tod/J i (JS org1.nfSmOi vivos. A

e-xprimiu:
.

resolvida, não pela revoluç!1Q, educeção- é Cú'IDO .nm mets

:::-:------------...,.1- que destrõt, mas pela evoíu- b:1líSIllQ orgsnico, fiO pj;8�i)
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mario Matutino Irtlgos Elélrlcos que constrói. tal!!; �(rt�VO,,�l casos <du!' p!lfses c1vUtzadog

Ih ali retirlun l,IoandG j
.
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anual Cr' 60,00 I"st'ala t!ora' da çtio
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IJ g q Bev ...lução ê torça negabva. Uoidüs, por. exemplo _ eu.
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BJumenau Uma doença que mata o or-I que não há r�vOr«çÕ:eB. Efi!leS
O O,.cuUo das aSP!!l"@çÕêS �o VtU� do U�jal -��==::=:::::=����==�g�'Il::__:Il::Í:t>:ID:O:.:,.__:S::,:o:'__:tl:_:evoluc#lO é cónstltuem, 6empt:�, nma no-

- .'. t8 deprímente, qUt} anarqu!;l;6,
( m.UMmlAU· Sanado 22 de Junbo "e 19t;S - Dr. AchiUas Bals!ni Dir8tor Re,;p"!1S!<vel • Ano XXII '.' ,lS3:�.
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dentro e deprime no E&te-

h �II
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Ul� embora esteja ssndô mu-
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nos e
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d� d�putado
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A C�mj8siio organizadora tem ti máxima satfsfa.çllo e dada a fermá d{i gOVff{H)-

I' I .. . I

I enc",:�; rarl�e e e�l eu na subida honra de convidar o povo de Blutnenau. para 88 O que importa ê que eonn-.

I I
li!

.

a�:elmfb��a.� tranferen�la��a �- �8fas em banetíeto da construção. do Hospital MunIcipal, a nuará prevaieeenuo o eepl-
'�i '_ __ � � e era para o p ana to e

r, altzur-se nos dias 13 e 14 de Julho do corrente ano nos rito ertstão. A fOflDa do gõ·

I· ENOU-ANTO
.

oraz.
salões do Teatro Oarlus Gomes, gentilmente oedi.do. pela verno, nevo Cóbfes€81', não

','
.. , .... � �

se discute a oportunidade ou não da invocação -- 1
.

Ad' d fi
-

> D "US 8"a dtretorre.
.

nos' nCOffiúua,. es e que a-

f uo. nome oe,.1!. na promulgação da futur Constituição, pre- H J
... .. A 'f

• <'t �
.

I f, I d d D
'

O E A Comlssão apela dara o cora ...ao .bem fOf.mado dos ja moral. 19rf-J� D�C- sem

;',:< �._r mos pc, ". a proteção. e EU,S para a caminhada que amda'
Y.. I d

1 1 I
' Iilhos de Blumenau, par" o completo êxito da testa, em prerereueeas por ormas e

n�s eV.1:il ate ague e ummoso dia de democratização brasileira.
l ...n U

fi lU
E lESO, porque, nunca se mostrou tão vacilante e fragoil em

benetíelo dos pobres desamparados e ct'sprotegido8 da governos," saaa umas P8-

seu f ,.} 'I
� foi.sAada CAmnllllta sorte, como uma demoaatrecão núbllca de que o povo lavras prendem-se à sHuaçlio

.

.-." li �nvamentos a poute-pens: que nos vai conduzindo L',Ú ter- J �i !Ui U p"
\) <> .....

reno firme e topamos. mesferadamente, quando as Forças Ar-I
blumenauense suba ÓtH' li quem uecesslte. da Italla,

l,��Ja!i reaf�?deran: a 29 de Outubro de 45 o facho dos senti- a.ar aveu-Id'a Prollra.,a
--'------......_,----

���I;OS PO,ltlCOS dignos em contraposição dos mal.rbariatas eca-' O fi � Alterado 8 decrete sa...

Doemas. que nos deram fama dos morros no periodo da Ditadura, .' d J � d 19.1 b f'
..'

fi f
?

.

Ja uma Vt'Z em 19.35. inichmos esh illcidiosa viagem, mas Dia 22
.

e BRuO e ..8 re averes·' ··Isca S

i . u�� turma .df! .bem illtenc!onudos em lugar de nos largar nu Céo, firmas paulistas ex- Sessão eint>matog'láfica dedIcada. ti garotada.. no 8a�âo 8:: bltéls
, 1tt.a?ou pêrcrendo�nos .no mferno e para deste retirar nos le\'ou es�

I' "_d d' "I. do Colegio Santo AOlô,lio, gentilmente cedido. para. es&e

p�r<tndo apenas dez (mas afim de ql1e' o diabo cochilasse um C illuas a Ista fim, pelfi Direção daquele exemplar estabelecimento de RIO, 8 (C. J3) - O presiden.
rnmuto. negra" ensino, com o f8mo�o - ·Ume fafwest cO Oeste contra te da Republka assinou decreto-

.
• Ago;<i. não se i�ud: llinguem com outras aparencias. De . leste», lei dando a �guinte redaç,ito ao

n1�lhor. SQ temos o mstmto dos assustados. encamÍuhaüdo-nos RIO,.21 - Conforme despa- artigl)4, dó decret9�tei n•.1}7ÓJ

para uma união de pensamentos e v;gilancia comum inteiramente. cho de Washington foram eli- Dia i3 de Julho de 1946 de F de. julho de 1944, Que

l1ec�ssarias. que �ãO o preço de aO,ssa fl!tura liberdade. I wha?as da "lista n,egra" !l0rte No Teatro Carlos Gomes, Ct.m inicio às 20. hõrs$', dispõe sohre favores fisc:'lls a.

.

Mas, o camlllho iii. percor.re_r, alOda, e tão negro como nunca ame�tc�na as segumtes firmas hotéis! .

'.

e deve a iii :\IORIA d b 1 J
• b I C I G th d F grande concêl'to pela orquestra da SociediJde Dramátic6� p

..

•. '. !� t. . .

os �aSl elros pa ITlJlhl·lo com inteiro e5-1 ra_sl �Iras: _ar e. ar . urst,
Musical Carlos Gomes. regida pelr.. m:�eslro Heinz Oe..y.er,

"Art,4' - ara que �m
plf.to de sacflflclO e olhos fItos unicamente na Inz distante mas I Galena Pé.ut:sta de Modas Ltda.. gOZ-lf

"

das vatHag�fls prevurta.
eempre acessível, da felicidade de nossa Patria. 'Industria TextiI Santa Clara ,Dia 14 de Inlho de 1946 neste deerelo-leÍ 05 hQt-eis .� se·

".

Valha-uos J?EUS. deste vez, si cairmos no precipicio. Nao Ltda, Hugo R?àolfo Coepimg, rem cOllstrúidOl deverão -"-tu,

teremos nem m,us <� rnarga oportunidade de assistir por mi.is dez Peterson & Cla Schaedlich, Com inIcio ás 20 horas, grande Soirêe DO Teatro CarJ alem das p�ça. obrigatuf� e

a110$ um espetacuI ... de tranpoliuagem .. ,

Ober & Cia, e Afonso Sisig, to- osl Oomes, As mesas- poderão ser reservadas com o ze- norma.is �m. edjfi�ios, de.a fiª-"

Não! O mundo lnje é bem mais diferetlte que 00 ano de dos de São Paulo. lador do refertd� Testfo fi partir do dIa l' de Julho, tureza., .' -q
..u�.·_.·.f,tOS.CO..
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. Porto' Alegt�. CUritiha, Nituói..

Mall�ca "DIA'BOLO"
. Selá Horiztmte, �h..ador� R�·

li I IS"
cite. Natal. FQftàt�,_e: Selem.

I a emães 08 oiça
t
60 q.uartos.';.' ..

na

....•.. �.· ..
��m

..a.5s capitaill....
e no iottmor de. qual�ques Es-

Economistas bntafllcOSI •

tados. 40 quart� cem 20 �la.
none-americanos e franoe· de banho privativas;
ses discutem há varias me· Pa,ragrafo uuico � Para la$.

8es com're-presentantes �açõe� b�lnea�as � estancia.
'. , '. I l;udron1merais e chl1'latrcas, obser-hel,vetlcos, as qll6stões

_ re-!vai,.se-á () mínimo ,:<la 80 quaf-
Iamonadas .com os .fundos tos �am sala de barillópri'ifàtiva.
alemães na Suíça. Depo�s

.'.
.

.

de longos eotendimentosfoi dUNmH smtTB -OlARIa

f finalmente coneluido um
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,
.

.'
'

.

acordo.
.

No que diZ� respeito ao

O governo t-uiço 8stabe·louro :recebid.o �8.
. .Ale�a.

lecerá �gencia8, encarn,ga- nha, a. solução Bel'a dIfe-
I

i::;: :�
..

�i:&;=;��I�!:i��.:.�o.';.t;;��!��:de os resgatará. . ". de tr,�neo�...
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CRUZEIRO Prefiram a bHinha
��iii:.>-r-·--�_Ji4!li II_n fabiica1a pelo

MOINHO JOINVILLE

fstiõCôiüecinA�oHeiô :�: l
.)

O resultada da pri eira reiJnião
da

, :ça, �

issão de Preços local
. A. çOn1lssao �e Pr€?os local, nome,ada, semanas atraz, ao que

e�tamos l!lfor�ado�, reuolU-se pela pwnelra vez quarta-feira ul
tlm,a, no lUtenor da Prefeitura Municipal afim de diseutir os

�!rl0S prsb:emas, que estão, afligindo o nosso povo. A pós a ses

<!iI.C:. fic�u .eSúlvlds o segulllte: os membros da Comissão telegTa.
'{"u:lam a C:' C, P'f so!ic�ta�do informações sobre as atribuíçlh:�s :11::

Ct,d� UTn:,,1ilsto ,q:e amo a mg-nOJilVam este ponto,
Não ha dUVIda de estão começQodo bem, .•

requente

Desnatadeira SUECAS

I
Comercio e Industria

II
Germano SttCi n. SIA.

Rua 15 de Novembro, 4l
,----:
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I Anunciem neste Diário
"SILVEIRA"

Co�

Hu,! Maranhão
N' 27

Servico de orimciraI..�........ vr ," I l-ri. _ �,,;1

ordem

•

r- .

roto ·AfnAOOR (G.Scholz)
Competencia Prciliss!oual

Rua l5 de Novembro, j9ó
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ospreços cOllliuuam subindo!........

e-.;: _

Numa nota dis,tribuida á imprensa oito dias apôs a. data do
.
to, a secretaria da C. C. P. intimava todas I:S firmas do

�asil, salvo .as de categoria excetuada, a remeterem o referido.

lanço dentro do prazo de cinco dias.
c/. Como iI padronização dos balanços não é suficientemente

,�t!' �������6':cÍqri�O;:;o �o��: aexi:;���o��e:;�S���:f �jf��todi�':r��; i

�,,;
.

ramos de .atividade� econornícas, afinidades adequadas para uma

;'>, elaboração estatística e como, alem dessa falha, não estava a se

Sc/' cretal'ia da C. CP., aparelhada tecnicamente para seu exame e

'I 'C" ��:i:��b�����i-S6s�Jnt:���esu�na o:X������gr���O�i�,? i������:a�a� 9llMei!toj
firmas, em puro desperdício de trabalho e energia semqus isso mes- r

�':;" mo de forma ind!r:t� influísse .lia. �sta?íliàade dos preços. I BolosO art. 23 101 uma remcioencía em erros anteriores o de -{ . ,

;/ fix-ar pre�os legais em r:iveis j� superados, Esse artigo estabele-: mais macIos
jÚ,. ce qll�.· ficam sem ��elto .as majorações de preços de generos; . _. _

ou utilidades essencrais feitas a parur de I 5 de fevereiro do 1

corre.ll�e ano".
_

Isso em -t de abril, ou seja com ..j.8 dias de Fe-
I

troatlvldade. Não vamos, porem examinar outras lacunas e erros
do ctecreto.

q que dellen:os por honra do oficio, demonstrar é que os
. preços e os negocrantes se estão divertindo á custa das autorida
?D�. E isso 'implica um sofrimento atrós para a população assa

]al'l�da, cada vez �ais desiludida com DS nossos homens públicos.
"

E fl�amos _D(;!ste dilema: ou o governo não resol ve o problema I
de aüastecimento e preços porque não tem competencia ou não Esteve nesta cidasíe o sr. Dr.
re�BtY� p�rq�� há umaJorça politica que o impede de resolver, l!0/OS, �O�ul�? �iel�manrtF abws'!ado Rio, 21 (0 B) - Di�p.on"l Art. 4. - E�ta lei en-
l

..
"'s

.....•.........
c

.•.
a

u.s.,.al::i ,,:eiD de trás, mas. 0. que vem fa eendu para estancar ma.ls fÔfOS ��dllstdai 1 esíuente �a v;'smb.3 do sobre a responsabí lida- I tra em vigor na data de
. os. S�US, ef�lt�s _carec: d,e ?b)etl\'!dade � de ração Iogica. Sem I - j \'j CIdade �e B�usQW! e !f�gura .mUi- de de diretores de bancos I 1 r d.e?t,nl_Cé_ir a. jl)f.Iação nao e impossiva] evitar as suas coasequen-I'

.'

to relacionada naquele mero. e oasas bancarias o nresí- sua puu lcação) fI:,voga as
clas .• J;';(Da Folha da Manha de Sào Paulo). .-..-.-.-iO:-.-..........-:@_-:$'x -�-.-..-�-I\-:-..""'""!\l_".-.. dente da Rermblida as�jnou I as disposições em contrario".

:, :.'

d" V I
'.'
-_

.' -I Im
o segninte decreto-lei: ja.·.'.·nco • O r a e do Ita.J'aí S.A.11 I "Art. 1.) - R8F.PDOdem,'Faça teu Ar_:.lOcio

L.!I 0.1 E a" r:::; 8 koras
solidariamente pelas obriga- nesta Jornal

n - � ri ções qu.e ao sociedade hOll- •

"(Em Ornanizaça--n) Dom Ameche-Dana Andrews - WilHaID Eylhe - Charles ver assumido durante a suai
.

.

.

'

..� 'UI' Bicldord e R. Grane em
gestH,o, ou beus doI.'! dire.

Os infra assinados. fundadores do «Banco dó Vale do Ita-'Uma z e Uma tores dos bancos e casa8j"i S. A.», ein éonsHtuição nesta cidade de Blumenêlu, vem tra-l .

bancarias sujeitas à liqui.
ze.r.ao cqs.Re.c.iment.o púbiico, e, mui particularmente, aos senho- .dação extraJ-udícial regnla.res Sub5�Hores de ações, ao comercio, a industria e a lavoura, rece Em companhia de suas dis-
em resumo. o seguinte:

. da no decreto,lei n. fl2iS, finias filhas Doracy e HaIa, via�
l'}-em data de 12 do corrEnte se realizou, em Blumel1!lu Acomo. Comp. NaC'ional e fox Jornal de 8 de maio de t946, Oh jóu domingo com destino a

no edifido.do «Teatro (�ados Gomes", uma assembléIa gerai i Pla!éa 4.00-1!2 ê mil. 3 ao-Balcão 3,00 - H2 e mil. 2.00 que solicitarem concordata Cap�t�1 �eder8! o sr. Comàdo
cios subscntores do capital €lo Banco do Vale dlJ Hajú S. A, I ôP-........-+-.-.-.-.-+-(I X �-&I'.-.�-;..•......,._.-.

ou [Ol'em declarados faldas e:aISlIll. flgU!1i bastaníe r.�;ihe·presidida pelo fundador Ametico Stamm, e qUê contou com aBP' I i\" I 1 t d I cIda e relaCIOnada nesfa e:!�ede.
presetlça de grande mlmero de interessados. a nco opu a r e Jd 9 r I co a (eu ro _6 um ano, a eon- Desejando lhe boa viagem,2 )-a reunião teve com') objetivo pôr os senhores. sub�

d V I di·
II'

tE\r d.a v�genC1a deste decre,
i formulamos toks de breve. ectit<;,res _ inteham_e�f� a par do.a�damento dos trabalhos da ar· O a e o taJa I to-leJ, amda que o seu

ca-,'
feliz retorno ao no!';so mel?-ganlzaçao da SOCiedade; a· pOSlçao desta em face da aluaI crise pilai' seja constituido por Estes vo�os .. se estendem as

eeonomica. e financeira. que o país ora atravessa; e outros im- Cooperativa de Credito de Raspon- ações. . suas gentis fIlhas.
portantes aSsllntos. todos ele .. ligados a vida do futuro banco b"'d d Ltd

.

Art. 2. Em caso de 1- "

li
e que se lornára necessario fGssem tratados, antes da realiza sa III a e a.

I�Dntftt!' dll,\ iIIl' Dfii':'imr 1ft
ção da assembléia geral da sua constituição; Assembléia Geral Extr80rdinaria H=}uidação extra-judiciaL! �"1l11 Vil!' UIíii n� !ini�l", . '"'

. 3)-� assembléb. depois. d��dar P?f satisfafori..:s e aproo São convidados os senhores.cotistas para se l.'eu.nire.m compete á SUPErintendeu-I'" "... fril'-evados O'i trabalhos de orgumzaçao. delIberou fosse subslituída em 2a Convocaçilo da Assembleia Geral Extr&ordma1'la, cia da Moeda e do Credito ImpafdlçaO, nUiCana",
a denominação .Banco da Vale do Ilajaí S. A.r> por Banco no dia 27 do corrente, ás 15 horas, nos Bf>lões do Teatro d t

.

d -

I 'lftR;der_canw de SanIa Catarina S· A., bem assim, fixou o capital Carlos Gomes, sito á Rua 15 de Novembro, n�sta cidade,
e ermInar � .

arreca aça�. talbarim e CtUhi&10SOCIal· para Cr .. $ 12000000,00 (doze milhões de cruzeirosl i:lU� para deliberarem sobre a s{'guinte ordem do dIa: dos bens refendas no

al'tl-'t6rízando, /ilinda. os fundadores a abrir a sub�tlição imedi;ia da ]._Alteração dos Estatutos em seus artigos 34, letra go anterior, ou re�JLl.eter o O p�'esidenté d,a R�pubJi.parte restante, de vez Que jà se encontram subscritos Ct. $ . " "C" e 37 e letras A, B, C, D. E seu seque tro em JUIZO. ca aS15mou decreto· leI ;:lUS..

6.000.000,90; .

2'-Creaçllo rio cargo de Diretor. Secretario e Domea· Ar. 3. _ A Superinten. pender;.do pelo prazo de freis
4')-_,ficou, tambem, deliberado tivessem preferencia para ção de um membro para preenclllmaato da respectiva dencia da Moeda e do Ore- meses a. cobrança dos direi ..a subscrição as pessoas que já figllrat?am como subscritores; vaga. _ .

.

li }�as listas para a [lova subscrição de capital se encou- Blumeu!tu. 15 de Junho de 194ó ,dito, quando ã 1 qu dação tos de importação e demaIS
Icm a di:cposição dos interessados, para os devidos fins. na Oswaldo MoeHmaon-DIretor-Presidellte 3v2 se fizer extrajudicialmente. taxas aduaneiraa que in-
séde do ,\!Banco Popular e Agrícola do Vc;le do HajaÍ», em Blu· fixará o termo legal de cidem sobre o mRcar:rão e
menau,. 0.od1O poderão ser p.ocuradas, diariamente, durante o 17: O I T A L

� -;- liqnidaç'ão designando a talharim ou" �l'nteio emexpedien!edll Dle"mo, e pelo prazo de 30 (trinta) dhs. I Rosas de qualidades. 'data em q:18 b8 tenha Ca- grão ou em rarmba,Biumenau (Santa Ca talina) i 5 de junho de 1 94G Faço saber quoe plrerenden

ca..((a) O:.wa!do Moellmatlí1 8tH-se: Evilasiu José Mendüu- Entrega á Domicilio raderizado e.�se estado, a

I
?---il>-�""'�i#--��.�

ía) Americo Stamm FUNDADORES 3v21 Çll e Isaura dos Santos. Ele,
I

.

Moréi & Irmão fim de rermitir a revoga-
EiP-1i......-t'-.-[t.-.-..- ...__..., X .��-��-��-$��--� natural deste E�taào. nasci, Testo.; falto -. B!wnenau,

Çã.O. dos -atos dos

díretOl'.es I
CIUDD' (SPD.an'l, e.ll"SOCI·O pnra De o�· � ta d do aos 23 de aezembi'o de," pela forma e nos casosu . g ",,10 lucra IVO e e 1923, tecelão, solteiro, domi-i �-

;weviSLOs na Lei de :F'alen- confra"se â venda fta (8"
{'f d.i:! t ciliado e residente nesta ci- solteira domiciliada e resl- t'

I ii! �
...

'

'. �ran e I U tiro dada, filho de José M.endon- dente nesta cidad(', filha de
da!!!, graxrdaria rniRu

Moçüdé famHia distinta, com pratica comercial e ça e de D. Maria Zeferioa Antonio dos Santos e de D.othnas refersncias, admite-se como 8ucia. Mendonça. Ela, natural deste Clara dos Santos .

.
'. Tratar com FrancIsco MarHas Hennig - Rua Bom

I Estado,
lHIEcida 80S 14: de

Retiro n'; 31,
".

.

3v2 agosto de 1926, domestica,
Iiil���.-!l-a--lli-"�,é:-!!.< o t-'-�_.,-...•--!Il-§-.�1iW--& &.���>=.. -4>�-$õ-!it'->&� ...

•. �§_���m�mmW[ijE!1lte!ii�iiilJfli'l��_�.:12"'i.i!!i'§_E_a§il!!Emm!m1li��
..
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I

t conmva O tscidu da !ou�a P6rqoa Im facilmente a com J3:i��z
;::::;;;;;rJ:\i ii4ilF !i!lli ���Lj .1i!i'!\\IlI_MMzz:gz6"HdEa:�._� í� ra .,.,1,l&1I'_taIIIllÊilIi!'l!lJ!ii{lIlflllg((l!llliFBYIlI---••íai!�!iI,-__:111'111111••1111111. _

iI

I:nnm�naa, 22 de

JUNHO de UH� ,R44JiPAb
9J[edetltoJ

p*

Bolos
. I

mais cresctaos

o

Ircf'""='-Soêiãii Clube Nautícn America
I ;: � H•• _ •••••••-.;. ,-----------------.==Jiiii-__!ftQ!iiii!i-��

.

���"""'" -
�1lIi mi!' êi�

I.Anivers�rios. '., DIA 22 DIAI Decorre hOJE' a datif nalahc.'I3
.

do sr, Oswaldo Pereioa. f- Faz anos h,.je ,'3 menina
Wilma, filha do sr. Ardolfo Wa
Iendowskv,

; .•..{__.�·:r

22

Granile Baile de São Jeão
�

o Clube Nauttco Ame-rica. em comemoração fi teste
d� ��o_ JUã�. abtjrá seus 6llJões. para o

.

GRANDE BfílLEJOi\NINO que se realizará [H} dia 22 de Iuuho, com intetoás 2 t horas,
. Não íl'vIxpti,ndo esiorços para o malor brilhantismo dos
fesfers, a Diretoria conseguiu a vinda do trs(Hoiol1ni J A2ZELlTE de Coeupa (ex-Hsnsa Humboldt).

.

Traje de p.asseio- Pede-se não se fazer eccmpanherde pessoes exttanhas,�Ci.lnvites especiais. eom o se. 1'13-
soureíro á Cr, $ 100,00_ AI! mezas podem ser reservadaa
com � sr. Zel-!8dar do Clube. â er. $ 20,00. NAo serão re
servaolls fi eaas por teletoue.

! -- Ve passar h�i8 mais um

I ano :1e existencia o menino Luiz

I Carlos, filho do sr: Ca-los Kar-

Imarw.- Deflue &!:d<: () aniversario
I natalício da srta. Atiia Lauth.

-- Em Brusque, onde reside
será muito cumpeimentada hoje

1 pela p-qssagem do seu natalielo

I�. sra. D. Áurea Carneiro da
:)11va.

I Noivado I 'S O
Com a srta. Maria 1

da Silva, I

d"
ré

filha do sr.: Ap�lin"gdo Si�v? e I
. Ir! de D. Aurea S!IVat conto a'C',,1l

suas.�roxi�as. l1.upei�iS O jO\iem

I
Hercílio Teixeira.

; Viajantes e

ilid d
I

"VIR.G E!tJ E �.�P L'/""'1 I Â L I I)A'D E":··t':s . !.�jV _ _

.' :J
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Andreza Campos da Luz
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