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ífi/J.. o sr. Oswaldo Aranha na' Presídencía do
Aranha assumirá, ainda. este mês, a Presidenela
ONU dentro do Principio de rotatividade

, ' ��--�--��--------------- -------�------�--------��--------�--�--��--� ..

o sr, Oswaldo
Segurança da

De�;coberta uma or anização clandestina.
1\;5. Dõ e UóD. �. e::�:;:���� . .. .' nazista _.

.. ..� .re u�:s ::n�dalos eleitos Os ch!eles dt !"ov�mento ameat:avam lançar maus .de !errlveIS.
armas caso Dali tossem atendidos em suas asplraçoes :'_ ,12

"

Circulando n03. meios politicas, a noticia' de

h.omen·s de�'lr'ouI-r''I-am' t·.en.dresque o Partido Bonial Democrático e.8.
_

União Democrática Nao onal haviam entrado com um O correBloonrmnte .0 "Daily Mail" em Hamburgo horriens poderiam .destrutr Lond- es inteira; que 60 ho-
recurso perante o 'I'rrbuna l Regional Eleíuorat r;o seu- informou �: que a orga.nraação clan iestina nazista mens poderiam destruir toda a população da Grà"Bre.
tiôo de s-erem revisadas as apnrações de ultimo pleito, descoberta cujos mrmbros estão sendo presos, plane- tanha e qae, com 100 homens, poderiam o tranformar
procuramos ouvir do dr. A'feu de Araujo Fiares, se- java matnr 0'8 ingleaes mediante o uso de prHgas dI-" os Estcldott Unidos num deserto, Para destrmr 'Londres,
eretário geral elo TRE, o que lealmente havia em bacilo, a manos que as reivtndicaçõee da dita organi- Elsman diz em sua carta qlle algumas 'pessoas sériaúi
torno do assu. t1, f.,w( IS informados de que as notícias z.ação aos al'jados ocvdentaís contra 8 Russia fossem euvtad- s à lnglaterra com pequenos pacotes contendo
pareciam absolutameuté de fundamento, poi- nada até atendi las. Acrescen tou que essa rev elação foi conse- os bacilos e agentes alemães conduzíndo bengala'f; em

.

o momento dera entrada. no. T! ibunat nesae sentido. gutda por interrnedío do antigo perito em bacteriologia' cujo interior aer iam guar�a.dos os bacilos da destruição.'
Sabemos, porem. que tanto o P�D como a UDN GeCleg �i8U1au e E' eu ajudante, Karl Rcsembcrg, ama 'I' ,a9 po::.tariam .

nas estaçõe� sHbterr,étP
... e.a..

8; praças e oultos
preparav-am ativamente .recurso denunciando as chama- bos detidos,

, o'

lUgares pl�bhcQ.8 de Londrea." Es�� agentes seriam prp·,
das "sobras" de legenda. on J", 'procuram provar a in- t{e�elou-�€\ ain-da que Eisman, e R_OSf �bel'g "havI-1 viamer>Je: HliU�lZad()s contra. as mole8ti�s que os bac,!:Os .

conetrtucí- nal.dade daquele dispo itivo da nossa Lei am BD viado cartas ao governo mrlitar lDgles, ameaçan-j propaghnam. Ao mesmo tempo, cartas ínfstadas se rrarn
.

Eleitoral. do entregar seus I regrados com respeito a08 germes à enviadas aos membros do, Governo e aos padamelltar�8
RU8flÍa se a' Tnglr J.terra não concordaese em restaurar brii ânieos.
a AhIDanha. mili tial'ista. 1\urna dessas cartas,

A INCONSTITUCIONALIDADE DA S �'��OBR�

.

Trans.lorma as vias flú�'
bUcas ·�m pistas' de

corridas

i

Decidida secretamente a dis- Perante à Justica
tribuiçã ftafi: neas q uadra O Si. Benjamin, Vargâs

_).-

Teme-se que a sabotagem venha
comprometer o acordo dos

Quatros Grandes
,",: mann

no

Bor
estaria

·Bras'il

RIO, 4 (C B.) - As ultimas urnas apuradas no S,io Gran
ele do Norte trouxeram uma surpresa. O c andidato do P. S. D
a govtrnador. Sr, José Varela, que havia. alcançado o prirnein
lugar com uma grande 1iferença do candidato desembargador
Floriano Calvilcdnti da colig rção dos partidos U, D. N. e o P.
S. Progreasista, foi tendo essa diferença diminuída, até quI'
se viu ultrapassado pelo antagonista Dor 17 votos

A legenda part idaeia da coligação para a representação n a

Camara estadual também subrepujou :J. do P. S. D. por 43Z votos

Declarou o sr. José Augusto. ontem, na sede da U. D. N ..

que- nas urnas a serem apuradas. muitas de Natal. mas ainda �I

há de acentuar a vitória do candidato da coligação. esperando o

deputa'co norte rio-grandense -:}ue a dit- rença atinja a 2.00u '-0-
'05 aproxirnadament:e.

Nãohaverá mais
elevação de pre,·
ços 'na França
PARIS. 3 (C.�B.) - o pri

meiro mlnístro Ramadlur e o

gabinete reafirmaram li posi
ção do governo. no sentido
de não se r permitido nenhum
aumento de preços 13 de sall!�
rlos.

.

O gabtuete divulgou um COe

rnunteado depois da reunião
realizada para' examlnar a

situação economtca do
.

país.
O goveroõ pretende . levar 8

efeito uma flerte de reuniões o corrente ano, com a sugestrva

com os represeütantea dos estampa acima reproduzida.

trabalha.,dOi',es, ..

o�' Um de ex:u'l Confessamtl-ll.o.5 gratQ� !leIa
minaJ;' a sitvsção, oferta,

BATERIAS fORD
As mais afamadas

D.�de c- $ 225.00
{ASA DO AffiER·!CfiOO 5. A.

Mercado de automóveis
BLUMENAU

ROSSI DIViSa E' SERVIR
t'

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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SEJA qual rÓr' o sistema de ar51";v�.
l mento necess�rio f�m s�.� escritório..

.
.

. D-IST'RIBUIDORES---
para OS ,Estados do Paraná e .Santa Catarina

'Pros'docimo & Cia Ltda.
.

-
-

'-_"
.

.
._ .,�

.

: leil,Ue - CURITIBa - ,Blumenau .

\
i !",:<

.

Escola E.�p�cipH�ada "

-. ....
"

,
. Edilal e:J:Ie::�rti: �t:··1

.

Edital..

. 1.1, .�,"
"
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C'
."

d
• ,\ Faço saber que pretendemca- d,igo Civil. sob ns. 1, 2. e 4 Pelo presente. convido todas as firmas regititrada pR. por orres.pon enCJa SaN'le' Karl KuestEir" e Ema sr8Iguemj:tv.ero1lahec.·hn�Jlto�"11) comArclo,de 8r�fi� e �u�içõe.8. aqutstção. usa e emprêMatriculas abertas.,,-Cursor: Ginosio em um ano. {pala maiores d� Muudstock, ex1etti' nIgwi1lmpedlmento loegal. t go de produtos sujeítos a Ilscaltzação, bem corno as que17 anos), Quiniica prat, industrioUà profisilão de futuro), Dssanho Ele, natural da Alemanba; acUlIe o pára os filos-de direito: rse adam Jlcenctadae para manterem depósitos com ta smeco

.

níco, Ele!r.lc,i.t!.c:t��.J..
M

..
ete.zr.. aI.

ice,
..
'lOQUigrufta,

..

Ccmercinl, Lin.'. '\ nascid.o a. os.,. 5 de j.u.J.. ho de 19°4, RI l..ara -::-..:.�ll e chegrr 8:0 CC produtos. a cemnarecerem nesta 28. Região de ArllDHs e
.

gua3 etc. E:ns�o elefente· ?,rOBpectos groba: Dr. J. ClenlE!E-te Fer- eomorciar io, solteiro, domicili- n.R�J'.:me1l.w de rodo., lavro o Munições, no "c érrente mê� de fevereiro,' atlm-üe provt-az Caix(;t,p90S:};}.t3':I?JPnc,� gp llbreu. ahl-Tel. 1093-,50:0 Pculo ado If. residente nésta cidade presente ara ser aftxlJo ltO Jo. denclarern sobre li revs lldação dcs respectivos registros
.. • � •-,Si';;.'i)� j� • x� � - '0.. �'�-'I��:r. �;HrU::::eeE::a:: f:'�r.:i-:: � ,pW:�:� ;1:i.�Jr��;:: e:!:�i:�J�::i:�O:m:Jl�iC!��ü��l�i���:ld!,�.-' .fi D I T A L .nascida aos. 24 de. junho de VIcto:rf:lla Braga Policias,

Edl·'·�1 19'5. domestica, solteira, domí, Oficial �. �t1lII Civil findo o prazo acima citado, serão ás taxas acrescidas.... Faço saber que pH-tOOllde'n c.n. ciliada e residente nésta cidadf' ---,---'------'- de 30.(" • de scôrdo com a regularnenrn em vij:!ôr'sar-se: Erich Krueger e \VaJly filha de Paulo Mundatock e dé Faça seu anuncio 2a' Região de Armas e Munições. em Btumeasu, 20.;- r� ·.tie,{q_ P-tete:od.m 0Ih RueJiger. '._ D. Anna Hass Mundstock, neste Jornal de fevereiro de 1947,!3al".:.se:
.

Er\vitr Tiê'dt ·.e Lucla Ele, uaturrl deste Estado. nas- Amaro da Síl 1a PachecoTribess. '
.

cido no dia 26 de abril de fiscal Regtonal.Ele, natural deste Estado. 1925. solteíro.vmecanico, dorníci- ��-§-iE-�§-,-. -"x .-.-Jl ....-. ..

nascido aos 7 de julho de 1918, liado.e residente' nésta cidade,

E
....

1\'
.

lavrador, I."soIt�iro. domiciliado e filho legitimo de Ct..rlos Krue-
..

·x'" ort·udora de', : a del- r'a"8 S. AIresidente 'leste 'Distrito, ·filho ger:e de sua mulher Addia
.

U ..' f'- H.de Cristiano Tiedt'e=de D. Ber- Krueger.· . .

�

tai;;�dt�atur:l;_,' �este' Estado. cid�la'n�at��:I �e��e������ó narls�'I'�' St('Ck permanenfe de:
nascida aos. 12 ,cJ�, mH.çt;t de 19,16, solteira, de profissão do.!, 9< •

.

'

_I��6, dometticf,,�ol�f!ira," pOl1li- mts:ic?.' iomjc�liada e ,r,esidente V .íV'ladeiras de cons truçao em geral,c!hada e resíd

.... ,.ent.�. �,e;;t� ....C.Id�.de. nell.ld cldad.e... filha -lego.ltlma .d.er; Forr.os SOa.lh.OS Mold·uras etcfilha ce Otto Tríbess e dtl D Juho Ruedíger e de sua mulher'. , ' ••

Lid�a Tríbess; .•
'

"...

-, �ildegard Ruediger. Telefone 1337 .

�Ilrelentazam o. dltmmmI.1 Ap.r.ese'lita:raTI,l 08 cocruneotm.. .

S
.

,e:rlgl]o I?e!iI tJ1'jJgo ISO � Co., �:dllldo. I?Jelo artigo 180 do Ctf

I' B L U M E NAU.. anta CatannadIgo Civil.. sob n� 1, 2,';;, e 4. dIgo CIvil sob n. I, 2, 3 e 4
.

.

.

.

SI a:lpem tfqf .çôJ\a�clJ;u.J1tQ d." ,sI· algl:'em tiveJ. conhecimeotO dt ..�..�--..,-�-a-.-§�.-. x .,-�-�-"_'*--II-,,-.-ji--'
exlatf. alaam' friI�1tfíllento' lelál, existll!l algum fmped1ffiento iegal}
t!C'II'. 8 paM"OI

.

tina' 'de' �diréli. .ru:;ue o' para O� fins de direito .' �--{l-�- -íl:-�-&-.��-t o,��;:-pm��t!--�-�-�-.:-.B. para Clnlfai I CBe�1I ao CG!< E. p8l'a, constaD e chegár ao 00.

�:
..

:
..

:::.&la
..

to

-=.r-::.·a�8.I:a.V.. �.�I:.. "��
..

Sei!l t.:O.:.-r:.�e�e����ia.aoll'í::!.o�.· ,--=-�I d I.PI do� • 11lbl1�q IW gar d. OOg� e pTJbtlCA�lIt oe.' ' ica orla Imp'.ml_· . '. ,. la Imprensa. ... \
_'.....,.........,.,._,-=���= ...,..,.._< ..___..Blumen8U. Ir-l.ia947 • Blumenau, 12-2-194j \ ..:< �t«d.n((J.cB�a.. :' VI�,,rfne Sr.1JI l ...• Uftc1aJ ISo Rqbfr. CIvil. � , Oflclal de He�stNl Civil. .,

�U/;"DIO está falhando?I �."'-"';.. �.lt.·...e.:V.'e.-o imediatamente na oficina
, '

......... -:.:..r ..-.+:-.-'.IIIE!+-_�-__• o ..-.�-�-t€-"-!l:-...--JJ.-.-.
'"J' 'ff:RAD10'-BLOHM I

; \

e será prontam�i1,te aÚmçlido . ,I
.� Equipa:m�ni:o .moderno de alta precisão,' técr.iço i

, forro'ado e diplomado em São Paulo- J Competencia Profissional
..

I
....

Alameda RiQ Branco, 10 .11 .

Rua 15 de Novembro,596
.
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fabriêa de Tintas E RN I TBlumenau -Ljda. :t
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Verni:Ees'--,�aterialpara' E�E1c Ht·A P,;iS. O.N.D.UHLADAS..
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.

G' '. . 1!
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t n feSta na ora

'ó ,ln u,,:a.s el� era9, o.' >" Casa dó Americano S_ A."as �01 ,bIsnagas parfi ,ar hstas J
. .' -- B I. li M fi. U

B]jTJM�NAU - STA. C�Ti�HI�JA
'.

. .I·,�.• ,�, N. os S A. D I �li AI! R'
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S E R V I R
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I Dr. Affonso 8alsini

I Medico Especialistél em,
doenças de Crianças

1 e da Péle
I CODsultorio -. Travessa 4
! de fevereiro EdU. Peite r

1---- ,=-�-----

I Dr. Fausto Bt'asiJ
1 Medico1 .

! Ex-Diretor do Hcspital Evan�

" gelico de Hansa.Humboldt.
.

Ex-P.ediatra do Hospital Stct.
I' Teresioha de Erechim

(R. G do Sul)

I ES'l'Je.Cialista. em. Doenças de
Clanças .

, Cliuic é.Geral CirurgiJ.I Travessa 4 fevereiro (2a. quadra)
1--

-

IL��'" .(��fre?o liõss
, '..li., edlco
I ',,
r

UR. ACHlllES BALSINI
ADVOGADO

Rua Paraná. 31-A-Tel. 1436
BLUMENAU

, '�1_Causas civis, comerciais, criminais
e trabalhista. -Cobranças e contra·
tos. - Con:J'litu 'p.ão de Sociedades

Anônim�s etc.

Dr. fRANCISCO Of}TTARm
ÂDVOGADO

Escritório: Praça Nerêu Ramo:o. 8U
Tel. 21 - Resid. Hotel PONTO CHIO

RIO DO SUL

Dr. Paulo. Mayerle
Medi�o assistente do

HQSPITAL SA,NrA IZABEL
Clinica Medica e das creSD
cas. partos e operações ......;.

Radiodiagnosticos
-0- BLUMENAU -0-

�<--'Slll 'a! Sta. IzabeJ
-;�eraçõ�s
CL.!NICA GERAl

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

Z· Tabelliao NOBREGA
!edificlo da P,efeituraDr. Arão Rebello

.,

!
.'

. Escripturalil. contractos. procu�
raçÕes. protestos de leto:as

Compra e venda,de Immoveia•

confisSões de' dl'rida. etc.
.

Advogado
Esc; .1-;.: ,do·

A lamed ,. L. _ •. D. >lDCO

., li

Med, HDr Pape
eHnjca geral. Especta.lista 1em motestias da garganta
nariL.. ouvid()s e olhos.

CODsliÍtas�IO-'2 bs•. a 15-17 bs.
,BLUMENáU - RUA PIAUI, 2

foiá AmADOR (G.SGholz)

Negocios oportunos
_ para pronta entres:-

I -� Conjunto er.mpleto pai a. a Ibb�lCB/ão de L.QOP Kg.
de AMIDO em 24 horas.

Motores a gasolina
eilia

!

Marca: - BRIGaS & STRATTOH - 5 a 7 Hp. de
dro vetical - -1 tempos - resfriurnento a Ar.

Motores Setr i·Diesel
Marca: - FAIRBANKS-MO ('SE - 6/7, 10/12 e ISO Bp. de
1 cIlindro irurizodtal -

.

!
L .t res·Diesel

Marca: - WITTE - 9 e 12 Hp. - cilindro vertical e hc-.
rizontal.

,
.

Htírc1l, CHRvSLER - 37 fi 620V. - 6 cíliodros verticais
palrtida avtoruática - dutado de radiudor e lnstrurnentod
de cuntróle.

� INFOSMAÇÕES: - F. G. Buach Jr.
A�[\meda Riu Branco - I - OBixa Postal - 33 - Te!. 1388
..L.-.-.-.-.-�-�-.-. x "-·II-..-.-.-.-.�!Ii-Qj€' .

Dr=-- Jorge ]asper•

l
;

.

! Ci.rurgião Dentista
Odonto-ped4UIti,ii!.;&I - Dentaduras

ànafomicas
Rua 15 de Novembro. 16c"-- BLUMEN

fé;;-d;=M;;R�;;kLilt.
'

<#(.
O

.,. .,

"I{: or nlltOrlOS :
3

"

Salas de Jantar �\
i�, rv óveis EstofaGGS �t
�� Serviço bem .Jerfeito e bem acabado �j
li Brande estoque de Topetes �
�� Ru Dr. Amadeu Luz, 11 �1�: _

"' ••• c •••• & •• _ 0. •••• :.;: ••0 •.::." •••• ,: ••• :: ...��!.;. ,�.....,._".._,_� ................._ �..."._�� '��

MíTA IICAfr CO
Sempre foi e continúa a ser

O Melhor

CAL
Cal Concha - Cal de Peóra - Cai escura

'.

Cal derretida
Dep: sito: Rua Júãú Pessôa (Velha) I

�rijckheimer - Merten

!1lNTAS para tingir OVOS
pacotes com 5 diferentes côrentcs

CerrEntes para BicIcletas

Ir F. Domning. caixa postal, 10 TimLó \

I
�:�lM... r..E-II!l__e!l..IQ__•••I..III.JJII.e.... ,..QI!tIii�ti... J

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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.
. l�lLABORATORIO DE ANALISE� ELLINGER'-&-·.-C-.·-IA-·.

.... \.� Procura �. Ruo 15 c,,t:) N(,v�·nb. 588 • Fone', 1901 - Btumenuu

!.,:;""'" _

� . :::::=:-·�--:o:.�a·nlllulllnllllc·illlom···�ê;;a;.�allilll·m�a:.:.d�O"::'':::�::''::- -,.' �'. EXAMES DE URINÁ: aímpus (assuear e albumina) de eedímento, qualttaclvo completo. com dosagem
.

negocio eJ ehlorstos. íosíatos; acido uríco, urf!a etc;, EXAMES DE FEZES: completo. pesquíza de amebas, flegoladcs

I
.

IV E 'N' O·
OVo., de vermos (Metonos de enriquecimento) digestão:'carne, vt',getaitl; pesquizas de puz, sangue oculto. etc.

'j." .

'. '.

.'

..

E

..·. -.'
S E. I r

.• r.o.curam-Si:l
um ofír:ial.dé f( EXAME DE SANGUE: MALARIA- Pesqrriza de Hematozoario de Laveran, fo,rmas agudas e croní-

__

Vende-se .Vpnde-se uma casa D0 rua Olinc
Tr:ltar na Ierraria Jm.é Cat5. LUES (sífilis): ret'ç,iio de KII.hn, Klin«, Meinecke etc. TIF0: r8l\yãn 'de Vidal. Dosagem De: glicose, acido uri

I
" .. O ng I."

co, hemuglobina. Contagem
de globulos vermelhos e brancos, fermula Leuoqcítaría, Hemograma de Shiling, Tem

MIDas Geraís nr. I J5, toda de A1e. d
po de coagulação d ue sangzia, Curvagltcemica. EXAME DE SECREÇAO: Pesquíza de germeDa (Gono.)

VENDE-QE '.
.

material coostruçl!1} recente f
ame a Rio Brr nco n.o 2.'i. eepermatoaoídss, etc•• trichomonas vaginais, etc. ,EXAME DE ESCARRO: Pesquisa de bacilo de Koéh e

rnudlioça
.

� por �O�lvo. de I
e bem situada.. .', .._,_._._._ _._._._._

outros germens, pneumococos
ate. EXAME DO LIQUIDO

CEREBRO:-ESPINHAL: Exame citobae-

Radio com ��ta I�ldaife um A tratar li qualquer hora na . ;
teríoecoplco, reação de Kahn, Pandy, Nonue Appelt, etc. EXAME DO MUCO NASAL: pesquíza de bacio

uma gaita Ri! a;e
o El€t:(lla, me�m8 cusa core,) proprts- Dr. Angelo De Caetâno

los alcool 8 acido resisbantes (Hausen) etc. EXAME DE SUCO GASTRICO: Exame completo, dosngem

apionada
.. � -r, 3, regIstro táeio urgente meuvo tIs vta.

de acido latico, acidez livre o combinada em HCI-Pesqu!zas de sangue oculto, piocitos, hemáceas. EXAME

• G CIi.VaJuS. u.m.a car- gem

! Médico DE U CER
.

. d
.

h T
'

fi
..

roca IH!}'A
.

...

.

.' .

'.L.J.
s

. L A: Tllramicrcscopia em campo escuro: peS'lUlza e eeprroc etas reponema Palida (si hs].

I �

6· .rauha uma vaca. '_.-6_6-e_._.,_.__.__• Dqenças d S h =r»: O L b t
. '

- .

t l d
#' li 'd' t

.

.

-

un r 1)8 çoes Rua A. _

.

e en oras >- •...Ilfurgia. a ora orio se aentnns a a o para I azer cu ura e quoquer germen e au o vamna.1il

Das nO 7(,'
.

IDIlZL IVE.NDE-SE i Partos Apedido dos srs. Médicos fazemos colheta, de matzzíal á domicilio,'

.

.._§
.i'

.

, "",-i-
aVi: ,i Consultas das 8 39 � 1,30

Porneoemos laminas e recipientesçrut uiamente

V E NO f�· S E ���:�J��!:l:!�A;:��::1!�� RÓa '5ea!�:�:�1�fo junto O' r-�.:A·ff�o:n·s'o·-·B7Is·;n·fiJxJ.U·}·Z·0·;8' !IIIID·l'-r-e"l'to·{a'·.CXom
..lII ...

alll·r...tc·
...

a·
-1·..

·d
...

:I-tIBII
...

l·uil�m···B'-n·�a·-uiil
:FORD v s 1834 LIMO- em ��tilO €stbdo. Preço de

(I
I U U

.
SINE

.

?C8S1BO. _tratar á RUa 15 de
. ;r.eIdone 1:)63 provisorio

. Estado de Santa Catarina

Informações Fone 11.46.
Novembro nr. 1314. "- Borner-

í .Residencía Cf" i E

[

cíal Ltds. 2V2 '1
Rua São Paulo

'R ea snecializada de EDI1'AI DE CI'I'AçAo DE HERDEIRA AUSENTE '�

...

VEND"E
.

--c-
Entrada da Vila Nova

Crianças (Com o prazo de 60 dias)

}i ..
'

'.' -SE uma' ...._.�
>!

v'
A Doutor Oscar leilão, JuiZ d.e Direito da Comarca de

f 'madeira, em Mim
CRB'! de .. "'-....- -.-._:- , ........

Dauoclla diJi Péle - Mataria

macho 1050 x
o eEtado, ta L

CIOA
II • :.A-ti • ..... .._.......__..

Blumenau, Estado de Santa Calarina, na forma da lei. efc: .•

terren"
S Inetros. cnrn

v', .

DE Dt'" Bl'UMEHAU" I
Cursos especializados da Mt::di· FAZ SABER aos que o' presente edital de citação de her�

I�form�c.�(�rsp:of'CO de ocasião,

.

.

cina Infantil e alimentação das deira aUsenta, C( 111 o pjazo de !>Essenia di?s, trirem oU dele no�

t� AloÍz �d
v !!' o negociar.- O Arauto da.s a.spirac;.ões do Vale

;;-:.� : -.�,,:,,:,: criancinhas. - Medico-Chefe das lidas tiverem e inlere�S3r po�sa qúe, fstando-se procedendu

J
...

vão Pcs:oae.....uHer, r.a Hill!
"

do Itajai f
.

S
seções de Higiene Infantil e Co- ne�tl' Juizo € P-e.!b cflltoriu do. escrivão que este i;,ubscnve, ao

LV I .,.:- FUNDADO EM 192, _: ngor é ab. zinha Dietética do Centro de inventário do� bens deixados por fafecimento de lESE STEIN-

Dll"cwr-HespoIlsavel:' .

<

Saude .

...:.... Estagio de 2 anos no BACH foi descrito pelo inventariante Erich Steinbach. entre

�-'�-.-,�-.�.-._.-.--. . .

DII". AchUES BolSf"i

I O· M'"
. serviçq de Péle e Sifilis da Sa 1- outros herdeiros a herdeira El SE HERMINE STEINBACH.

Dlretur,pro.p.rietario: . _

as an.telgas a· Fina floftr ta Casa de Misericordia do Rio bra5ileira. divorciada, a qm!l se acha atisetlle. atualmente na

Ed"'t I
.
Dr. Afonso Balslni

a a Redação e Admistraçào
'

,

Janeiro, - Especia1izario em Ma- A�emanha, na zona de ocupação russa. dia e chama-a, para, no

Faço sáàer que pretendem
RU_U DE FEVEHEIRO rx:_''!.'� :':':-:'"0:.:.; ::.:.:::.:

laria pelo Departamento' Nac..o- prazo de. sessenta dias, contados da primeira publicação deste

r.a.sa_r.se: Edmund Rate) e Er-

nal de Saude Publica. - Ex- na imprensa, dizer subre as primeiras declarações do tnveríta-

mIma Mara nggoni.

Chefe, durante 2 anos. do Servi- riante e descrição de bens. ticando desde logo citada rpaFa to-

.' Ele,natur�1 deste Esta
..

uo, Da
..s-. E X P E O I E N T E' ,

•.•••••••••••..,...._j(.....q ço de Malaria de Blumendu, dos os demais atos do inventáriô e pártilha, até final 'sentença

Cldo 00 dIa LI -d ,
1

oh as penas tia lei. E. para que chegue ao seu conhecimento

1922, solteiro Iàvra'de m..adrço .d.e Dird\'[lo, Tel. 1436, 10\J'� - Gerencia ; 5atx.. ·.�a. e 8x:eiJuU1.?-
Moderolssimo aparelho de Loz e de qnem mais inleH'ssaí possa, m'lndrü passar o presente

}. d
'.'

or

OmlCl-!
lO!)') A' 1

I
Ultra Vi'olela

la ° e reside.ata, no 'log'.a"l.'" Itou'
'

- sSlUaturas, 09\:1 V
edital que será afixado no l!lgar do costume e publicado peta

Publicidade, 10U!}.
acinação preventiva das cri- . E

q��a; neste. distrito. fllh'o le-

Imprensa Incal e Diario Oficia! do slado. na fOlma da lej; Da-

t

'.aoças. contra
a Coqueluche (qual. d d

',. d d BI' d 'd f

gl Imo de Hi'rmano Hertel e de

O e passa o nesta Clua e e umen3U. aos f'zenove'· e eve-

sua mulher AtI
.

H 1

iquer Idade) e Difteria (a p:;.rtir reiro de mi( novecentos e quarenta e sete. Eu. Frederico KiUam,

Ela
ana erte. VendJ avulsa - Dias 'uteis Cr$

Imo recurso
- 'de 10 mêses) sem reação alguma escrivão o escrevi, Blumenan. em 19 de fevereiro de' 1947.

nascid'a �atu�á.l deste. Estado, 0,40 - Atrazados, Cf. $ 0,50.
Da consultas, todos os;asdz- AssJ Oscar leilão. - Juiz ·de Direito. _

o .�la 23 de Junho de Assinaturas; ;. Ao I, Cr. $ 60,00
;
.............� Ed

C RT
.

I 91�. soltel.r�,. de profisSãa do- Serneslre: -'. Cr$ 00 00
�..-_._..,:,"",--......-.-._.

no iflcio Peiter, (em (l'/3nte E IFICADO que está conforme, o original que neS-

rnestlca, donllcllIado e li resirle.. _..
'

.
,

ao Hotel Vitoria), das lO,3U
ta data foi afixado no lUgar do costume; do que doa fé.

t� em Itoupava, n&-ste Distrito
Este é o seu JORNAL á812 e das 14.,RO ás 17 horas,

Blumenau. em 19 de fevereiro do 1947.

fIlh� Ieg tima de J05é M'lran� Af1N1ção: - A direção não se

O escrivão FREDERICO KILIAN

gOIJI e ,de sua mulher Lucia Ta� r�sponsahiliza por opiniões emi-
.-._.-.-.-�-.-.-.-. x

.---.-.---.-�:_lIiI-.-.
tl-.�.' __6--.-. . x�. li-II-�-,'_•. II '.

rangom.
tidas em artigos assin.ados. mes E 11'

,

F L S":
A_Vl'GtleDtaramOB deCDmeote. exl-

mo que seja com iniciais. Ad

. m reza orça e Dl ao a'

g!dos pelo artigo 180 do Co- ��r1e, tambem, que originais re-

11" t" S"
dIgo Civil, sub DR!. 2, -94

btdos e não aproveitaoos não Hemorroidas �a arlna /...
Si algaem tf'VleJ oooheoimeoto di

serão devolvidos. Ou1rosim a

erlstb.' alg:1m1 wpedhn_ent'D legAl, serviço leleglafico. nada tem a
-- Dssembéia Geral Ordinaria

aCUle o para tIS fins do direito,
haver com a ol1.entação do jOl- Varizes (veias dilatadas)

Ei para �llSta� e chega" ao 00.
nal e somente é reproduzido a' e úlceras das

PRIMEIRA CONVOCAÇL�O

!Ohecl:nento da todos.. lavro '6
litulo informativo para nossos e sem dor

pernas, sua cura sem operação São convidados os Snrs. Acionistas desta Emplêsa fi

pre!ent.e P4M §er afixadG 0.8 lo.
eitares.

se reunirem e:n Assemblé,ia Geral Ordinária, a realizar·se'

gar do oostt:nne e oublkado oe. A.
no dia vinte e nove (29) de março do corrente ano,' ás

do COst'lllU. Ii publ1cadQ p.e!a i.a.J..
0..�.1•.•_._•.•�.:.ru_.••••,. Dr T A '8. O' R D A

quatorze e meia hora (14,30), na sMe. social. á Alamêda

premIa.
-'-.�,.. ._�

-
Duque de CaxiRs, no. 7. desta cidade l e Blumenau, afim de

,

;Blumenau. r2 _ 3-1947
iii

Médico Especialista
ddHberarem süb:-e li seguinte

� Vlcto!.1oe Brag3' H' O' I"'·
� BLUMENAU

orWEM DO DIA

I OfIC1al do Re2fltre C5vIl, : I
.

fa ..,·m··m'erm'a'no
lo.) - Aprovação de Relatório, Balanço e Contas da Dire-

I
ITOUPAVA - SECA I

torlu e do reElpEi'ctivo Parflcer do Conselho Fiscal, 'téferen-

tes 80 exerciclo de 1946;
�o.) - Eleição dos membros da Diretoria;

.-.-__.-.-.-. .-f x
.-....:-.-.-.-If.:_�-.�_.

30.) - Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conse-

lho FIRcal;
40.) - Assúntos diverso�.

AVISO IMPORTANTE:- Consoante, o estabelecido llô'

artigo 38, di,s Estatutos SocillÍtol as nes�ôas press,ntes ;:á

Ae;st>mbléía Oe"a! dev�rão provar a aúa qualida16 de acio

nis:u, exibindo documêo!o habillje sua ide.ntidade.
.

Blumenau, 21 de fevereiro de 1947.

Guilherme Renaux - Diretor Presiden te

Curt He1'ing - DIretor Vice Presidente

Celso León Saltes· Diretor Gerêote

'�

Cirúrgião Dentista

Raios X
Rua 15 ,Nov. 595 1.0 And.

.�
I

'$. I
_. ,
--

Consumidor
Exija Mao,teles fRIGOS.
Exista Qualidade que fâr
Mas não é, fRIGÔR

50cfe.dade Benfliciadora de

Madeiras L_da.Curso de sete meses para t za ..

me de lineI1ça ginasial
InjCio no dia 5 de ma.rço,

ás 19,30 hóras, no nédio dv
Escola de Comérciq do Colé

gio Sànto Antonio.

Infl'rmnçõi'B Com Francisco

Pu!t, DR secretaria do Colégio.
Forro Poulista, E}ncantonl3iras de Qualquer Eiipécie

,

Altnhamento, elc. etc.'

Galto fURme
.

! Telefone 1248 ..

-' Rua 7 de Setembro
,

'

.

I �DVOGADOS!

'-Dr,'Max
lavares d'Amaral

.

Dr. ftrthur 6alsini
.'

II Esoecialidade: Soalho Marca Strubd /111.
Escritório: }tua B��n��t�r�50��'I��

I' andar, sala

-;;;;;=--;;;;;;;;----iiiiiiiiii �;:;;;;iiiWi;..iiiiiiõit ;;.;;._� _.__

EDIFica0 MUTnAo CATARINENSE

Fornecedores de Madeir as em Geral
........�.......-

�'-� viço deprimeira
ordem .... tI!f. 'II-�-.,........ III •

R {( Jornal de' Noticias»
.� São FauIo -

com 'suplem�nto em lingua
alemã

«Deut�che Na�hrichten»
Assinatura anual:Cr.$ 120 no

. Age,7te; OTTO WILLE
Bl1lmenáu - Caixa Postal's6

Rua J5 d<! Nov. 366
.
i

.....,-.-.----.-'--..__._._ .. Ilssembléia Geral Ordinária

Rua MaH1LUlo
N' 27

• -.. • • • • ..... III -;tX � • II .-êJ-.-�-. �_�

Oficina Mecanicil Confiança S.II.

��resa Intermediária de MT. Araujo-
(Matriz em Florianópolis,

Titulos Decfaratorios - Natúralizacões

,�ncarr:eg�_se do quaisquer aSsuntos junto ás repar:
tlçQe� publIcas de HluIllenau, Florianópolis, Rio de

Janelro, São PaulQ e Porto Alegra.
,Aasistlmcia técnica. de {'onhecidos advogados _ Abso

luta s,,&,urallya e rapidez, asseguradas por tre$ anos

de funCIOnamento.

São covvldad08 08 SrR. ucionistas para � assembleia

geral or i Daria qce deverá JeUliZ8r-�e ás nove hfJr8 do

dili 23 de março ('o corrente aDO, ns aéde doEspOrle Crulla

InterDneiofial, iletlta cidade, afim de tomarem conhecime,D

to do ralatóriD da diretoria e parecer .do conselbo fiscal,

b"m como delib rarem sôhre li seguinte ordem dO dia�

l' - Aprovação das contas da administrBcão, relativas

ao exercício tlodo em 31 de Dezembro de I 94(i;

2' - Efejção dos membro da diretoril! para 08 exerci

cios de 1947 ã 1948;
3' - Eleição dos membros efetivos· e suplentes do

conselho liscal para o exerci�to de 1947;
.

4' - lIssu.Qtos diversos_

NUTA - Os acidnhstas deverão comparecer munidos

de suas aCõf;>S, visto que são todos' "ao portadar",

InduisJ. em 26 de fevereiro de 1947.-

Alfredo schr:oc�er, DJretor�preBident.e.

OficinM RADIO fJHII

··M.edica{�(lo auxiliar
!'ln tratamento do cf/i/is,

IIi: ". . .

ADVOGADO:
!III

Dr. Ayr8s-(JOnçalves
Rua IS Le. Novembro, 415

2' andar-Sala I

(Altos d'A CAP1TAL) _

1111
'.

.

UfI

tknde. todoi oa; lier.,lçol d.

Rad!ol receptore.

69"vlcol 81iDflloi '.

8
. Garantido.

TfiL�FON8 1395

PrecoB módicos-Consultas sem cornt)romIsBo.

LADRILHOS Escritórlo para o·VALE DO ITAJA]':

Q M8teriais de CODstruç&ü
Rua 1[j de Nove_'o n' 415- 26 andar sala 1

Werner Garni Ullos d'l aPITai) ..

'

� BJumenau

H a Plaui.. 11 li 15 -Fone, 11231
Endereço télegranco - INT.ER

.'.
B L li M; EN A U,,'. .. �--__--iiiiiiiiM--iiiiiiiiiiiiii iiiiiiõõiiii__iiiiãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�__;;;;;;;1

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Prdiram a tanl1i'ia faoncàda
pelo �miAHÓ IOnUVUE

------'-�--�c O RI P a n h i a lO:fl se n ���EJ?�§:(:an:�5
s

A'
·

It" " J" 't'· "C'
" "

Instituto dos Comerciarias"

gT1CU Ufa: ' nuus lI8, e
.

omer_clo t��i��rt� �:P!�i��:ttÍárics
" RelatÓtio da Dlretorla ;:r:r��:sa�t;;:càrios"Senbores AcIonistas

.

DIvidendos Não Reclamados
, Em: cumpf1m1!llto das disposições estatutàrias desta socieda- Perc:�1:ageos a l'agar'de, a Diretoria te�. () ,grato prazer de, vos, apresentar o Relatório

I G�a�lf�caç?,és a Pa,�arreferente aoexerclC1() de 1946..
"

"

" ," ,

,', .j Dívídendcs a Pagar,

"

Pelo Balanço Geral e a Demonstração da conta de Lucres
e Perdas. pod�rels inteirar-vos da: situaçao ecouomico-finauceira;

, bem como, do resultado a!cançado, do .exercfcio encerrado em .3 I
de dezembro de' 1.946. '., '

'

'"

'

,Convem-nos desdobrar (las contas mencionadas no ativo do
Balancó :Geral sob .o :titufo de AçÕes de Companhias. representa-
'tiva de 60 ações da' Companhia Matadouro Limitada de mil cru
zeiro. cada uma;' 10 ações do Banco Nadon�l do Comércio �;A;
de duzentos cruzei,ros cada uma e duas ações da Mutua Catari-
cense de Seguros, Gerais de mil cruzeiros cada uma. ,Contas de Compensação,,

De acordo com os estatutos sociais deverá a próxima As� Endossos para Descontos
,

• sembléiá Geral Ordinaria eleger o novo Oonselho Fiscal a atuar Depósito da Diretoria
'êurante o exercido de 1.947. " ,,', .' "

'

: ' Este. pois, Senhores Acionistas,' o Relatório que jalgamos,
oportuno submeter à proxim� ,Assembleia' Geral Ordinária.ipara
a sua devida .aprovação, que se realizará em data de oito de rnar
<;0 de 1947, esperamos o seu.inteiro apoio na aprovação de to-
"''(Js' 65 documentos que apresentaremos a 'seu arbítrio.

Blumenau, 30
.

de j<,tueiro de ,,1947.
,(a.�i) Guilherme jensen. - Diretor Comercial

,

Fritz Egli ,',' -, Diretor Gerente
Henrique Stoltz - Diretor Gerente
Alwin Hardt -o' Diretor -Gerente
Wil1y:Hinsching '---, DiretorSub-Gerente

.

W:>lfgang IenSf n ';- Diretor .sub�Gerente l Despesas'DiversasVictor Zoschke - Dirl?tor Sub·Gerente I Fundo de Res€rva Legal,'Df!tnon$tração do Ativo e Passivo em ����� �: �:����:aç���eclal,

3r de dezembro de 1940 Fundopara Devedores Duvidósos
"

,
, Percer:tagen� a Pagar

"A'" T' I V O I G:a�ifica:ções a Pagar
" ,', Drvldendos a Pagar

� V O

.J':�

ij��� r-;!UII!IIi3I.• ile -,II MIRGO de 1941 '

I

2.598 337,06
987'93'J,iO
775,458,90

1737,80
1O·54i,6o,

I.200.000,OO
24°.000,00
34·6'P,20
1.520,00

29°·000.00
210.000.00

de

I1

l)isponivel

6576.179;20 o SNR. DR. PAULO M.\LTA'FFRRAZ. Deleg'l.d� Re-
IJíonal 'íe Po!ícía dos muníclptos de B!�me?1iU •

e
, Gas���:

'

�om sére em Bíumenau, Esttldo de S'.UL3 Cuturm'i na o

ma da lei, etc...
"Tt<ND'!7NUO '1 neceeEitLdc de descongesHcioDsf o
.� �l., c

15 d novembro:tráfego de v 'ícu!n »ut l!nüt Ires pets rua e
"

ATENDU�DO, rsmo. rn, ti. qrw o estacionamento o e

an!or:!uuinbõe� de Ctirgn na rua 15 d� ,no�ernbro, apesar d.�--"-6Ó0(10 '

, I r' .. " ..1" • 'U,jlf"'> ,u' torna comaj'i'1:J ','
3'H' apeuas em um (lOS 1:1"0,, u u <lI ut!!�-" tros eí-i}p.rl1Vdmênie exiqu . ti ESp ,ço p,�rti \fCHlêlHo dos «u ros v

euros; "' .

de algunsATENl)I<�NDO f.ir.dl:l. li que a experlenCl3
I 0'1'30,

� U., _'"' fi "j'''' QURtoleravao55,000,00 -tu .,),)) meses revelou a lilcunVeu!l'OCIB a me,!.u:", .

_,.,..............

Cr$ 13·í2� 153.4L e stacionamemo (j.- v. lculos [H;queIH reft'rldti rua ,'m i>0si-
_._�.*""'""'"

ção de contra mão de direção; . .

�Itoupava-Ilentral, 3 I de dezembro de 1946, ATENDE�DU ru- ts a que se acham loca!J�aaOlS ,�BqU�-ass, Guilherme Jensen.� Diretor Comcrci:tl
la rus os �lriocip,is pstsbp!t>cimt'ntof., Ct meretulB desta �l.» Fritz Egli � Diretor Gerente
dad e, urge ser t-8thbeiecido horár i« especial p.ara elet_?8Q3o) Ralph Duwe -- Conto reg. noDEC sob n.0.51 948 do servico ile c'ngl l' Oe�Glifg1:l de mercadoria em treate

D' ,�. UCROC::;: aos men(�l{'fjHd".!',�-Htljh'l,c:men!ns; "" _,emonstração da conta L li - ATr:�HlENUO, (;UtrU8HIll, a que seno?;", �U.,a 15 de no

a!
.

X'H o llml-E,', P'E,RDAS" em 31 de dez. de 194f-, vemt r« vi;,! IH'eh,rpncia!. tufiw-:�e necess: r (.) iJ, I

.' •. .�� I to máximo de vel,cidade para {JS ve iculos que uI!. transi-

O É BIT O tara;
RESOLV[� baixar as s guintes ordens, que v:gorarão}, 5.I!:HJ:86g,6ü ft partir d<,s!a data:

�r.,,'PIUMEIR.\: fica proibido o f'5tacionamento e. o �r a ,1Li\ito de &ull,-caminhõss de earg!:l em todo percurs.) a

,i6 novembro l1eF.ta. cirhH!e.
.. de.�· IRRC'u�n \. fica nrdbído ' êst" clOnuIDt'ote e :'�ICI.l �s'-'�ll • L,·· !.., _

, ,'" .- "t' fi �xteD�aona pDSI<�ão de COYitra-uw'J di} {lÍlf,çaO eill OCHl
210000,00 da rua 15 de !1í,'{'emb o.
�.'i6.ooo.oo 1.586 25_� TL'1.'c'FF{A· fi 5e�,.,i(.�o oe carga e descargl'l de merCli--- ., - I':'Ü _- , , ." 1,' ,,' d '. . 15 t�e 00-Cr$ b ót'7.1Z,f.3L doria para (iS t·.>:;tf.be!E'ü'illPIilC sl!UU .tJ.. lia rüa. I

A'.� "ilTl 1,'1'(\ S(\ n.(lerá 5el" erduac!o dect' () 110 fH'gmme h�:lFUrlt(l:I
� -. ':' "

,

.
.

. r.<> 14 e mela ti e'�a" 8 e "lei'" . t e "to' li e meHl hf.ras e uu'"
_ _

1 '" ti ...... J .....�
• .'

, " I. es oElverao!iS t6 f' mei1l. lluíHs. Nessa hlpotBtlP, 09 callimuo
.

0n/'f"r e IHd�'·1 ,I filO. !:; Je novembro pelas rURa transversaIs�. l._, . "" •• UL _'-' dJ
,

• f� efel:uüf o5.9ü8.453,4' mais prõxh..Jfil31 do �,�,!libelectmento tê m que or

ti·7 i5;11 c,Hr('g;Hn,�nto 011 dí:t:C:lfffJ�flmpnf(). l'
-

d áxima
'

149626,3, OU!' HTA: Fixa Pn1 DO kilometrü8 ave celaa em" ..130404,80 petmllíl�i: aOl\ nutomóveis. Iluto-cl!minhone.tes e auiú·ombas

23.12I,3olque lruI1sHl-lffi p':'lti rua 15 de IlovembrD,
,"

_122.802 Q(j De-"e c''''hPCl'ffiento da presente aos guardas de traa-t •. "'JO "
,

-. ".-' igor DUCr!l1; -6-6t)-·7-,-1�2_-l.-3�o ,. sito em serviço, recc-mend'!B?o-se:lheH o rn3XlillO r

d' t ,_
'

_-- -' , -

. -

d 'i
. 'Ii""l ('8") "'es r:reseotes e er__ aphcacao estas I,lfí ens. 1\ HJ c'Y 'u t'

"'Itoupava;Central. 31 de dezembro de 1946 ! mi08çôes ::ujeita o infrator às mulas feg?ltlmemares e. �u,

asso G�i1herm: Jcnse? .-

Direto,r COIDfrI::iai I caso r;e reie�id8[!é�!i; li fipl'eenS�!�. do vtlclllo, suspensao
ass: FrItz Egh - DIretor Gerente

"

motorH,fB e CHSS1H;d.'J de SUB Car.t Ira_
I 1 desiaoeass, Ral}Jh Duw.; - Cont. reg. no DEC sob DiO ,519-\8 r o sargêoto .�nma!JdHflte do destacame�to ;,.oca t:>

,

,

'

, j !i10IdBdos pl:l1'a pf>:,uHneceraffi dura!lte a nOIte a enl��d& d�Parecer do Conselho Fiscal u salda, Ja rua F) de ooverubl'o 8:'" .as 23 hOl.'tlo, li Im J

,
'

Que sejam ;espelladtls estaR ueteulllll8Ço8S.
�

Bluwenull, 28 de levereiro de 1947
Pau.lo Malta Ferras

Delegado R'iC'giond de policia

Não Exigível
Capital

'

Fundo, de Reserva Legal
Fundo de Reserva Especial;
FunGO de Depreciações
FULdo para Devedores Duvídósos
Fundo de Previsão'

3,200.000,00
254:14T.7°
650.921,10

1.131,398,10
499200,cO
10.000,00

1.345.313.30

79,312.7°
317.310.40
358.331,60
75,300,00

29°'()OO,OO

,Imobizado
{m6veis e Benfeitorias

" Estàvel'
Maquinismos, • i

Motores e In$talações
:Móveis e Utftnsilios
Veiculo:J
Sem'3ventes '

CRÉDiTO
"

27467(',60
69.657,70

237.563.80
1.108 845.pO
59.°72.50

, I Mercadorias
'"

' ,I ConSigoaçõe,S d� Conta Pr6pria.1.749.810,20 CriaçÕes '

,

, Filial Ribeirão Gusbvo
Plantaçôe') .L:'·;"F� ;;_�"',T ,182.089,10 Rendrs DiversasCaixa

R,ealizàvel
'Mercadoria" "

,

Contas Correnteer'
Títalos a, Receb.er
Titulas em Caução
Titulos em Cobrança
Consignações de Conta Própria
Cria'ções'

,
,

Contratos de Cambio
Depósitos -E!lpeciais
Almoxarifado '

Participaç�es e Titulas·
AçCies de Companhias,
Obrigações de Guerra

,
Coutas de Cómpensação

.

Titulo", Endossados
'

Ações eti. Caução

"

4.945.19.2,3,0
1:°47637.7°
1842.7&5,20

, 54.2.659.90'
214.424.(10
6;poo,oo
227.,105.00
152,515,20
4,657.20

201.85°,oP

,-'

64,000,00
536oo.qo

e Comercio
S.lt

(Em Organização}
Aviso aos Subscritores

1
,
, _

} .:

:�"
'

�:. .{�
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