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Espetacul(l verdadeiram'ente· desolador na Assembleia Constituinte

Inconstitucional D alistamento ex-oficio
---------,--�----------------

«Sem justificativa alguma;. sem outro ar-
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E, por mais que se pêdisse e protestasse,
gumenro que não, o peso do numero, amaibria, e jornal oficial nem os atos da Assembleb pu·
na votaçar, (lo ato das dispmiçõ,es trai1sitorias. blir ava. O resumo dos trabalhos, tirado em s> i
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a se rnani-
e, dos serventuarios de justiça, ê outra, sobre pelo peso co numero, da rrraiorra, num sad iarno ex-mimstro na justiça no g'O- testara nesse sentido.

Equiparação de vantagens .acs operarias do Es- inacreditavel, . verno José Liuhares, tern pron- A petição em apreço está da-
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uma

Pc.,.ti!;ãO., 'para., s�r ap� ,e ,tada de 9 jo corrente,
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livremente, �m ponto que se tornou necessária

tage�, nos meIOS pohtlC?S maIS I velou ao sr, Nereu Ran:;os um nome do �.?,D, e em p:ovelto uma definição. os que estiverem

autorIzados. oS entendImentos novo aspecto do caso. E' que (1 Je sua pohtlca pessoal. com o queremismo deverão se

entre (l) P.S.D, e. D.D.N, díreta..: vice presidente da RepubIí cr, Segundo nos .",velou presti- parar�se dos pessedistas
mente superintendido pelo .. pre- 'vem perdendo á medida que vão I gioso

.

procer pesseqista, o vice. que apoiam (j presidente Dutra.
sideDfe da ReplÍblica, ainda não sendo conhecidos os Beus pro prEsidente da República na ul- O que não é f1ossivel, e a con-

chegaram a éonclt!são. pósitos'; a autoridade sobre o::; tima reunião da Comissão Exe- ti nuação desse coulüio». Não procede'm IS eleições do
A reunião da Comissão Exe� seus correlegionário's. Ficou ci- cutiva, sentiu claramente que os I' P.S.D.

liJutiva do �.S.D"
.. co.n\<oca?aJI�-.. e�te o sr.

,

Nereu Ramos 9ue me;nbr?s do partido não estão O H, Cirilo Junior chefia a
"'0 seu pre,ndente para dlscutlr nao contata com seu partIdo maIS dISpostos a endossar as

'Ir-I'
..; D Os 'argumentos do sr. Nereu

a posíção do. partido .em face. I.·para as manobras que até agora bitrariedades do seu presidente,' conente pro- utra
� Râmos, efetivamente não con�

q'CIe se lançou a uma �ampanha ,'E prossegue: vencem. O sr. Agamem.non M.a-
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aberta contra os propositos de '" .
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paciíicação do general Eurico
- O própria lideI' da maioris.,. ',p'alhães, procer, C)� mats

. e� a·
,

na ::::-amara dos Deputados,' sr. cados na agremlaç�o maJonta-
Dutra.,

'írilo Junior, é quem está lide- r�a, em plena ComIssão d? Jus- '

Movimento de P 5.0. contra
rando a corrente pró-coalizàõ, tlça. declarou-se. c_?ntrano .ao
de acô,do com O pensamento do parecer da «ComlSsao. dos Ctn-

o sr. Nereu Ramos gal. Eurico Dutra. Na reunião co» .aleg�ndo q�e os seus �or-
T d I #f.

. ... .• da Comissão Executiva fo: o sr. rehg,lOnanos ha.vlam se eqUiVo-

.- O' OS nossos . eh,OreS Jel pescaram um peuce E acentuou o nosso informante Cirilo Junio. que rr:interpretou o eado,
'_

.

1m"! anzol? Viram já (omo' se debate ao sentir-se ..-' o que se deprc;nde da. nê· ç,ensairíento da corrente pró- ,Partindo do raclOcinio do
. gativa que o sr, Nereu Ramos co�Jjzação que, s2gun..iO seu 51". Ner�u H.amos desmoraU-

fisgado ? rece�eu de aIgun� membros da pensamento tinha por objetivo �adrs Já se e_nconJraram ,08
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e" 1 Comlssã') Executiva, ao plropOf IJUriSlBS pessedlstas pelo seu
_;". um porco. . ii viram um porco mau I •

que como condição es�encial pa- '.

��� pfJprlo partiil.o. :

Diz-se Que dos animais é o que .tem morte ma· ra a ,coa.lizão, a U.D,N, dev,eria" Dr. Arthur Balsirsi li Contudo, t: o.pinião
de quem

.....
, � adotar as conclusões dos CinCO • quer que seJa, ou mel3mo de

is agoniada. Grita desde, que e seguro ate qt e juristas do P,S;D .• revela um
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uma agremilição pomica, Dão
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e.xiat�.n.t.e DOI
Escritório:
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�iIutlla Catati� .

d,e.�morB�iza. conC.lus.ões j.U!'f�selO do seu propno partIdo, con- ner.se, S",!i! la - lll!!e, 1150
• l'idwllS, Já que DO t�rrreno

linal da agonia. . .
,

tra a o�ieGta��o que. ele vem Residenci.a:, A!a�E:eda ,f-io Bran-, da interpretação
. �as lei�•

.... ; .•... ·Ja�·. ft u\.'II.d.e.. ir.o "'.U. pomba te.m morte ·mais deiie.a- dando a polmca naClona.t Os. co, �l - F.:!:: 1..:75 enmo no campo pohtIco, 8 dI-

., v '"VI
.
v acontecimentos chegaram a um vargt'ncia traz Bt"IDpr� n;tsior

aà para os sentidos. Um e Olltro soltam apenas Rã' amadurecimento das IdeHis e
. . ,

Ih I d
� . n ..!l' t d consequentemente, maior se-

(OS· gemidos.Não ofendem nem na morte o que
•
as e�eva,ão o espuita e o a(nsoua�nento �as ,n u es.

gUl'fiDça na decisão final.

v�lêu predileção para servir nos si!efifidos dos ai Em sentido contrario § poreml db:�se que um de?t��� t��;Ú�liC:l�e-g�:8�
tares divinos. ttUilCc) que poderia ter sorte igual renegado ou um� ladrão tem mortes chocantesl �ua candidatura seja quel-

P()f(q�
.

Não ba que ver t... .

'
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o primeiro, pelas b!aslemhlS q6.H2 profere, e o. se" �o�d:J:!O;:�r��i�erP���:
(om refereQcla á e!pêd� humana, existem tam· gundos> porqlu�' espernelfrn �lesijrsie�(flldiUiiente"... "ada. E é isso, efetjvamente

b I' � que se vem observando.

�JD. e�pre$Sõ!s para �istingtJir-se pela sensB hda· Dii.�s�1 ain��1 que são houiveis '�sta:i mort�5 e sã� A Opinião do' Gal. Dutra
,i�� as.' IMr\.re.ISOS ..que delxarrt 50.a mortoe.

. asSistidas tao. So�ente peleS l"'5ue tem doloroSa obrl-
....v i'" -. segundo fOinoS informados,

A morte' de 11111 JUsto - for exemplo -. desperta ,gação, no desenlace.. • lConclO" pa ultima pagina)
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Ce!110 perguntaseemos quais
as razões que apresentava o sr,

Nerêu Ramos, para mostrar-se
cLlniraria á coalízação, disse,nos
[) lider pesBedista;

_ As razões apresentadas pe·
lo presiden.e do partido sã� as

mais sem fundamento POS&lvel:
la,) que a U D.N •• sempre qu�

se aproxima do governo, �re
tende chamar para si todas as

:vantagens, deixando para o

PSD ú desprestig'io publico; 2a.)
que se o PSD aceitar a Coalil
zõo com a UDN. para a t_ese dEi

que os mannatos d9s comunis

tas são extll1tos, tacitamente eSq

tô.ria o partido áesmoraJízando
a conclusão a· que chegaram os

seus juristc1s, E, fínalmente;!.""que
no PSD existem elementos ca .

nases de conduzirem a náu da

República ao seu destino, desde

que o general Eurico Dutra I?r�s�
, ügie a ação dos seus corrt>lIglo�

�terp,ei8nUI! D pensamente �O gene!al Oe!r; O soro Girbo ��lii�r �i��.lHr�oam da pülitica na�o��ncluind? afirmou:

'do vn:e-presnlenle da Renubllca - DISli80sbl (I chefe da r��2tf�ao a i'ta:umliillr @ ;clfd� com � r:e tudo l�SO dDe:duz-se 9ne
iii Illl y

: o Partido Socml emcaratH:o,
a UON para. clmbater 9S IluerenDislas e coou.Dlstas '" Oes;ília�eceria I PSD? completamente bpuotizado pela

mag'a queremista e orientado de

açordo com. as ambições politi
cao do sr. Nereu Ramos, se es

quece dos ccmpromissos. q.ue
assumiu com ° povo bralil�elrQ
e com o chefe da Nação.

JnIbo de 19�1 • Dr. AI;hm88 Bi!llIlni Dire 'm

tados por aquele processo indi·
viduos que n5.o pode.:! ser elei
to:res ou que, pJra o serem de,
'vdiam ter Dtendido a requisito�
lcgélis que não for.ifl1 ob::;erva
dos.

.Tá �l12ndo na pasta da Justi
ça. h'go após a realiiaçrlO da�

......_�......_. �_�__���_-==_��. clei(,:ôes err. del-embro de I9-+5
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l\las, a!C'n deste, acrescenta

ele oiltros de carater diferente,
LiÍs com') o::; de terem sidú alis- ,\'5 razões do sr. Nereu Ramos

no

os
�------------����----------�---

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



LASdRÁIORIO DEANALISf:S' ELLINtGER elA.&
.-

Rua J5 dp N(.,vs"nb. 588 ... Fone. 1901 Bturnerrou
EXAMES, DE, URJNA: simpies, (aséuear e albumína) de afldíme�t�), qualitativo completo com dosagem
JOIai os ; !osíaio:;; •.aeJÔo lida0, ui'l!a etc:1 EXAMES DE FEZES: COD rpleto, peequiza de amebas, flageladç::

ovos de vermos (Métodos de onrIgueeimento) digestão: carne, veg6ltais; persquizas de PIlZ. BRIgue ocnlto etc.

EXAME DE SANGUE: l\·lALARIA-,--2Pesquiza de Hsruatozoar-lo de Laveran, formas agudas e oroni,

caso LUES (sifilis,): re.�ção de Kahn, Kline e
.

lI'l:einecke etc. TIFO: reação ;de Vidal. Dosagem De: glicose, acido mi

co, henlOglobinJ:' Contagem. de glohulos V�rmeJhos e brancos, .Formula Lenç.ocitllx-ia. H�!ll0grama de Shiling. Tem
po de (:'.oagJl1aç�Cl e ne sangrra. Curva ghcemíca, EXAME DE SECR"EÇAO: Pesquiza tle germens (Gono,:

esparmatozcídes, stc.,' trichomonas vaginais, etc. EXAME DE ESC1�RO: Pesquiza de bacilo de Koch.e

outros germens, pneumococos stc, EXAME DO LIQUIDQ CERl'LBRQ:�ESPINHAL: Exame cltobae

Lerio8copicó;'reação de :Kabn, Pandy, Nonne Appelt, etc.
""

EXAME DO MUCO NASAL; pesquiza de baci

los alcool. e aeido resístenteE (Hansen} etc. EXAME DE SUCO GASTRICO; Exame ccmpleto, dos'igem
ªe'íllacido latico, acidez livra e combinada em RCI-Pesquizall de sangue oculto, píocitos, hemáceas. EX

DE ,ULCERA: Ulrarnicroscopia em campo escuro: pesquisa de espírochetas Treponema Palida �sifihs),
O Laboratorio se achainstalado para lazer cultura de quaquer germen e auto vacina'�

L� Apedido ÔOS SJS. Médicos fazemos colhera, de mattZial á domicilio

l C' Fornecemos laminas e recipientesgr€.ft uiamenie

rocura�
o u·nuncio é a alma do negocio

"P''RECISASE. (i,,,, um padéifÊl------,.-'-----------------.' ,

'., e de um ajnrhUlte tratar ------

com Afonso Lang. Iedajal
.

prédsaÍt$e pmf!�$ionais .

Á1el>l'ica de caíçades Ar
noldo Físeher. a rua -Jo ão
PeBBOtr� precisa} sapatelros,
ehlaeletros e tamanuuelroa'
Paga se bem õrq'eotúio.

E�P:ÇO�O?';Ó�O:'-Sl; mtrs. Banco Popular e Asri(ola do Vale do Itajai
por 1, .lf2.mtl'li.·Es({uíns. rua

15 e .P�liça Dácios Gomes.

-.
OUmD: ponto .' para gsra-

peíra, oficina ouríepóeíto. .. A' disposição Bem llmlte
'e •

Informações 'Ça{� wrll v A' dísp, conte Especial, com deposito
, �iewer�:'

. �

Inteíalue Cr.$ 100.000,00
'�:��':'

I
"':�:'�:':

_"

.
, .: A' dlsp, conta Especial, com deposito

..

'", ,Vend�....�e. I
inicial de cr.s 50.00.000

.. � ..

{Retiradas semanais sem prevío
.OtiIDO te.rr.e1H\ sítuado ilf 'Piso até Cr.S 20.COO,000.l
vila· de Pel'imbó. contendo- a Depósitos COM AVISO PREVIO

.a..•
.r

..

ea

..

d�d-U
... ten.tú.s.....•. Jrii� '.Ul.uee..2 •.1' Para retirada diária até Cr.$ 1.000.00

Junto, a uma tonta ue agua .

Para retiradas com aviso previo de

mineral. ,
: .

'.
. .: 30 dias

.

IDformações com o' nropríe- 60'dtas
tarío Jleúrlque . .Saehtleben. 90 dias
RIo.do .Sul,ou Hermsú. S�� 180 dias .

cbtieliem' Blumeúau-
'

.

DEPOSITas A PRAzO FIXO
Por (seis) 6 meses :; fi 112 ;, »

.'

. PROCURA,SE, .' POf (doze) 12 meses. 7 » 1)

B

..o.m.•.•...
-

.••.urg
..
e.n

..
Ci.?! I lu�tr.ndo? ;�

..I. '. ..�:.. i:ü.�.s.��•.C;.o�u... ���:smeses para. levantamento da conta,

�!m6n;gJ�:: na marc.enarttA '.. LÍmi��. de Cr.t 1O.OO�.OO. (�epÓ8lto inicial de Cr.$

.R.U.8J.O. ã.·Ó. P... es.8.0 n....'·t3·". {V
.. ·lh"')·120�OO.. , � .�.v... bl'ad.as B.emal1alS ateCr.$.1.0�O,OO 5112 por cento

"

.'
'. . a. a � e· U '.. limIte de Cr.f; 50.0000,00 (deposito mi-

_ , .

.

.'

.'
.

.

'. eial de Cr.f;. 10.000,00 retiradas semanais

.até Cr,$ 5.000,00 6 � li

DEPOSITOS UMITADOS
Limite de C<:'.$ 50.000.00, depósito inIoia!

.de er.S 20.000,00, eom retiradas semanais
Mé Cr·S 3,000,00

DEPOSrTOS ESPECIAIS
.

L!nlite de Cr.1S 100;000,00 (deposito ini-
cial de Cll',$ Sa.ooo,OO. com retiradas se

niansis áté Cr.ít 5·000,00
.

.

'.�
"

'.

c· f;:<U<;ot '.' B·el' ..... 'H r,'.��,'�."
"" t •.... "

U!lIh pe)J'ue ... : u� ..•
·

Casa fHi;)epck8, at7 !?< C8$,aJ'Peite:r,:fi. ·iIDpar��mclt:l. tit} oito
centó8 c{!Qzefros. pedfJ onca-J
·1eeidament-e a·, pessoa que
BCB.OUii:.{(;ntregar nést<ll Reda
ç�oque!i8er� bem gratiiíGod�,
ag-<no�as::BãW: irma. da 500,

.

, uma de., 200 t} àuas de 50
.

"',c
Cf IJ'zeiros.

...

<
.

Dr. Affonso 8alsini Dr. Pauloi Mayerle
.Medi�o assistente do

Medico Especialisth em HOSPiTAL SANTA IZABEL
doenças de Crianças CBnica Medica e das crean-

e da PéJe ças, p�rtos e operações -
. .... Consult0rio � Travessa 4 .... >R.adiodiágnosticos

. 8"" ..Of.....1-.· ...8
• de Fevereiro Edil. cPeiter --::,cô-i' BLUlriENAU -0-

.

---��---- Dr .. Fausto Brasil
Dr. Anlea� I?e Caetano '.,

..

'

Medico'
Medec:c Ex-Diretor do Hcsoital Evan-

Doenças de Senhoras -- Cirurgia gelico de Hólnsa"Humboldt.
(.:....�(.'Partos

Ex-Pediatra do Hospital Sta.:�.

Te:esinha de Erechim
'.

(R. G' do Sul)
. ES'lJecialista em Doenças de

Rua 15 de novembro Juta � Ci<Y1ças
ao Hotel Elite

I Clinic Geral Cirurgia
Telefone p'ovisorio 1063 Coosultas das 8 ás 12 e das

Resideocia 14 ás 17 horas
Consultório e residencia
Rua 15 de Novembro, 1130 (de

fronte a entrada do Teatro Carlos
'Jõ-�-S€-���.•-.-:._.-,. Gomes)----�-----------------

Dr. Arão RebeIJo U�·. i'1Ltofredo Ifõss'�;

Competenda Profissional

Rua 15 de Novembro� 596

Chocolates e Ca'ramelos finos

I (OWdsie;ovÃ''S em géral
l

! I nacionais e estrangeiras e art:gos con �eneres

'�

;";"""""'_""""';�_"'_"'�--\I.Q seu RADIO està falhándo?
Leve-o imediatamente na

oficina Radio-Blohm
e será prontamente atendido

.

fquipamentomoderno de alta pl'€cisãO, l.écDca Clin.ica gerai. Especialista
iormado' e' diplomado em SIlo Pauto

I
em molestias da garganta

. .' . .

.

nariz, Gilvidos e olhos.

Alameda Rio Dranto, 10 Consultas: 10 - 12 bs. 6 15 - 1'7 às.

w------- ...--................",.;"."......................"""""'.. !&!IIIII.--- BLUMENAU· RUA PIAUí, 2

}{
k"t

>�;i(!

faia AmAOOR (G.Scholz)

A�ona as seguintes ·taxas de juros
3 por cento

6 por cento

5 por cento

4 por cento

5 por cento
fi lt lJ

6112 » l)

,7» lJ

1 .»

E S P li C I A L:I ..D A D E S

·Ca ·8'&
TRAVESSA 4 DE FEVEREIRO

Defronte ao Hotel Vitória - Centro da Cidade

j

'Cidad� de Blumenau

L S/A
H
, R 1.11 S P O RI ('S

Seg�mm�a - luxo - Goniorlo - Rapidez
HORARIOS

Florianopolis "" Curitiba - São Paulo" Rio. de Jan�iro
Segundas - Quartas - Sextas-feiras

Partidas ás 7,30 horas
Florianópolis - Porto Alegre

Segundas - Quar!as - Sextas feiras
Partidas ás 11,30 horas

Aviões "Douglas De-3", Para 22 passageiros e'
"Bristol" Wayfarer para 36 passageiros -, O maior avião .em

Imha comercial no R asil
Um novo padrão de conforto e segurança

TARIFASDE PASSAGENS
Ida

868,40
563.70
281.50
370,30
330,00

AÉREOS

Rio de Janeiro
São Paulo
Curitiba
Borla Alegre
Curitiba - Londrina

Volta
703;90
465.00
228,00
300.00
266,00

Condução para o Aeroporto por conta da "REAL" ... )

Voe pela "REAL", perfeição sem igual

Agen tes: O li V f i R li & C I Il.

Telefone � 1·358 - Endereço Telegráfico "VIAREAL'

� João Pinto, 18 - FLORIANOPOLIS
N O T A: Aceitamos Reservas pe'lo Telefone.

H; STANG _. Blumenau - Rna 15 de Novembro, 1326.

I ln ica r I�----=------=�--=-----�-=--�------�

Consultas das 8 as 11,3°
e das 14 as 17

Rua Paraíba No 8 j
tJelefone ] 288�

.Y

ki;)edico
d.., Íil811 lai Sta. babel

·:)g:;.er aç6�s
CUNICA GERJU

..=->..._.��·"'-ili!i--..rw.�..;.-� ..

DR. A lLES BAlSIHI
ADVOGADO

Rua Paraná, 3t·A..TeI, '43d�
8LUMENAU

. Advogado
Escl' J_..: >1}0

Alameda Rio orolnco
�-����-���-.-�-.-.

Pape

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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. Em �i8ta de vosso artigO sob a epigrafe «Plantão no,
ir,.,

. turno. pa:><a· uatomóveíss, pUbiIc&do. em «CIdade de BlUInB'
"fi nau" de3 de JU\hG<dé;l947,:.eStfi . aSbucl6ÇAo ero Retllllllo

Espeelal de 8 de J!llho de 1947, tendo revisado os sérios
problemas que está questão apresenta, deu-a por soíueío- Forro Paulista, Encantoneiras de Qualquer Espécie
nada, dando abelxc, como segue, 08 endereços dos dlveraos

..

Alinhamento, eUJ. etc.
motoristas piófls5ionai8� que em suas prÓprl88 restdenctas,

�atenderão, aOB chamados noturnos claBsJfíeadoB de natureza .

, neeessãría.:
.

.

.

.

.

Vi�tor GeUert � AI. R. BrancD I"
Wigand Wamser - Rua Amazonás, Beco Araraogllá

imediações de Hospn�l Ste, Catarina
•

Max PlíUer .� RUi! Am8�on8s. Beco Arafaoguá. �
JoAo Ferreira - RUa Amazonas, Beco Imarur, nnedía-

eões do Hospital Sta. Catarlne
.

Augetíno Estevão - Rua Amazones, Beco El1genheiro
Odebrécnt ímedlaçües da Confeitaria Tiafens€I

Rodcíto Dehgeuh rdt - Rua A'D8Z0Das. Beco Eugo
Odebreeht. '

.

Artur Oermer - Rua Ama�oP8s, Beco Eng. Odebrecht
Rodolfo Kraemer - Rua .M118Z0DS8, imediações. do

HOsP. 8ta.· Catarina
.

Oswaldo ShaeUer - Rua' AmazoDas. ímedlações d J

32' RC··
.

.

.•. •
..

hodolfo R. Gonçalves íDuõ1Í) AI. R. Branco, Rua Ma-
ranhão 6 ...

Antonio Domingos ...:... Rua M� Gerats, . Beco Chàpec6
RodoI�o MeUe - Rua S. Paulo 145 .

.

.

Nicolau J;elUa, - Al. Rio Branco
AchlHes Rasá -'- Rua. J. Pessoa, Rua M. Deodoro (Rua

R. Jarar!1ca) ...
..

GustávÓ Hess __ Rua 15 de Novembro 595
Rlcardo RéckE'lbelg - Rua M· C....,rais, Beco S.. Bento
Erwlno Reckelberg - Rua M. Géraís, Beco S. Bento
Victor Reckelberg - Rua Plauí c

Paulo· TarnowEky::_ AI. R.· Branco, Rua Lauro Muller "·E-·
,.

..

1\
DlJgJ�:O N: Pessoa - Rua IMo Pessos, bnedtações Salli.o·;

. xportadora de I' _, adeiras S. A,
Guilherme Bachn:iBnn - Rua J. Pessoa. tmedlações

Velha-Central· .

.. . S.ock permenente de-Artur Mantau __; Rua João Pessoa, Beco Tijuc6s '_
I '..

.

Ali\ . ui U ..

Wilibert Scheídmantel - Rua, S. Paulo 258 ..

. Um.Q.� .Snr.. :. . ..

Dr. Achííles Balsínl
M.D' DIretor de <iCidilde Jie Blumenaus

.. Nl'8ta
. •. ...

.

ROdolfo Krae1l1er ., prosídeete

N.. B. - As referidas restdenelas carecem de apa
elhos teletonlcos pela falta reinantes dos mesmos.

.... SJ:MENTES. de AVEIA

CÀRBU.RADORES para FORD-A
_, <.

; ,F. DOMNING .. Ti.mbcá - Caixa posta', 10

I I:

\'fabrica de Tintas
Blumenau LIda.

Tintas e Vernizes., Material para
Pinturas em Geral

Tintas ern bisnagas oarã artistas
BLUMENAU' - SlA. CATARINA

Para todos os serviços doméstícos necessitamos de

senhora independente ...de meia Idade.
� .

Ofertas com refêrencias e preteações dirigir á .Mater.
nidade Evaugéllca Timbó - santa CatarIna.

Dr. ·.Camara
. Ausente atê Fim

de JuJho. t:;erviço d�prímelr�
ordem.;,

Rua MaraLhãoJ .

N' 27.
nERVOS!DADE

---

�RAQUEZ

'. Esc.rlnturall. ��tlractoà. 'O\roeu.
rqções. prolestos d. let�aà

.. 'compra". vendada �ovela;
______• •... ,cóDtiasõ_ de �dhlcl.a•.• te.

·í·:

A·usente até �ns·
.

de Jülho�

. Cid�de
..........

.. :: ".", :;'.:

"CIDADE Df BLUMEHAU"
o Araulo das aSi!iracjíes do Valu

tia Ilajai
. •

, .

- FUNDADO EM:l92� -

QírerorvRespousavelj
[Dr. AchUles BUlslni

Diretor-Propríuteríos
.

.

Dr. Afonso all3�$lnl
RedaÇão e Adlllistruçiio

.

.... RU.\. 4 DE FEVEREIRO 11

. SoCiedade Beneliciadora de
Madeiras LIda0

Onde concerta o seu
RA DI O?!?

.

Naturalmente só na oficina
.

fUNKE
Bem instalada com instru

.m,�.m�os de medição
��odernissimos.

Rua I(: íflE. setembro n' 13

Tel�fone 1248 - Rua 7 de Setembro

Fornecedores de Madeiras em Geral

;,
EspeCialidade: - Soalho Marca Strobe�ll

AV i S O

EXPEDIENTE
D'ireção, TeJ. 1436, lO!!') - Gerenci�

1099 - AStlin{l�uras, 1.099
Publicidade, 1099.

Venda avulsa - Dias utels, Cr$
0,50 - Atrazados, Cr$ ,1,00 .

Assinaturas: � Ano, Cr. $ õCWO
Semestre: _: CI $ ::lO,OO

Levamos �o conh- cimento dos n/aclonistes, "Que se
acham fi dlsposlção dos mesmos no €8critorlo desta socle.
dada em Testo Salto, (JS documentos fi que se refere o

artigo rr 99 do decreto-Ieí N' 2627 de 2ô de dezembro de
1946. A tenção: - A direção não' se

responsabiliza por opiniões eml
lidas em artigos assinados .. mes
mo que seiam.com.ínlciais. Ad·
verte, tambem, que originais rB�
bidos e não . aproveitados não
serão devolvidos. Outrosím o

serviço Ielegraíico nada tem a
haver com a odenotação do jor ..
nal e somente é .reproduzidoi-a
Iilu!o informativo para nossos
eítores.

'

c O n V O C a c ã o
Convoco CS srs. ecíonísras desta" sociedade a compa

recerem á assembléia geral orüínarta a realizar-se no dia
29 de agosto a.e. ás 15 horas 00 escrttorto nesta Compa
nhia em Testo Salto, para deliberarem sobre tl seguinte:

. Ordem do dia
i' - Apresentação, discussão e sprovaçao do balanço

e .demals contas relativas 80 exercício findo em 30 de Ju
oio de 1947 e do Parecer .10 Conselho iisca1.
• i e

2' - Eleição da. Diretoria para o trtenío l9407150
.• 3' - Eleição do Conselho üscal para o exerclelo
t947148

.

4' - antros assuntos de interesse social.
Btumeusu, em 'tI de Julho de 1947.
João Karaten Dlretur-presldente

,Consumidor c

Exija, Manteioa fRISUR,·
Exista Oualidade� que for
Mas. ·não é 'JBIGÔR, .'...

. .

'.Madeiras de con-strução em geral,
� Forros, Soalhos, Molduras; etc.

Telefone 1337
.

8 LU M E NAU - Santa Catarina
--�,,=-��-_:_�_::;::==:::;:==::::::::==========;;-

"

I"

•

Assim é a tinta SKnIP da Sl-EAFFSR J()O%
quimicamente pur _-:. n�o deixa sedinlf 'nt.os,

seca iilp!damentc e nâ;) ataca o delicédo meca

nismo das can-:;t:;3-iil::'�7::�. � :':L<� o 3'':Ç:''O <:0 �,:,:n

po e da água. Acondicionamento em Cub8 ·tintei
ro especial- cd21ção pa'c.�t�adJ ('e Sn3,"FF::n
- que facuIta o "'provéL;l112:"to da tinta ati o fInl.

RiO: �-r. Hio Branco 41

1." ar)· .�·,r - C;1' XÕl 1-'ódal lft�
'----'----_..._--

SME
*

€. À VENDA NAS

SO/'.!: (ASAS DO RAMO

A jóia. qu.e ::�cr':1)e

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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CcuÍcrrne já tivemos oportu
nidade d«t nos referir. deverá
e x t r e a r' a m a n h ã em
nossa cidade, o Grande Circo
Pensado Irmãos, talvez o melhor
entre os que já nos visitaram.
A julgar pelos c0nlentaries

da imprensa catariuense, o' 00-
pular centro de diversões
(lgradQU plenamente ao publico
das diversas cidades que visitou,
Dispõe de rnazníflca colecão de
f'

� <

eras .e animaís amestrados, q.,e
constituem sua maior atração.

iU;---___;_,----1II1
ftkDVOGADO�
Dr � Ayres Gonçalves
Rua, I:; c.e Novembro, Ln5

2' andar-Sala I

(Altos d'A CAPITAL) -

----_,....ij

lt prol�la entrega
Sortimento de

I

n
Conclusão da' La, pagina

por .pessolÍ fidedigna, o gal,
Eu:l.'1c'o Dutra permanece no

"

filme p:wj}ósÍtQ de fszer o

acordo e, combater o ccmu

njsmo e queremtsmo até o seu
. €Ji:terminÍ4.J; ',' •

,. :todavia, o presidente da
'RfijJúbUca considera qu·€> para
.snrrenbn esses dois quistos
que ebstruem. o desenvolvi
mento aaeíonaf antes de tu-
.do, 'dév8 Iortalecer política
mente"e seu governo. E para
lSRQ, SÓ uma schrção se apre
i3ent8:· a união de v ístas en-
tre o gó:verno e a. orgenlza ,

ção, trtiçada em um plano de
._,-�, ,.�_ .. ",- .,,-

I
'".recupera,çã.(t econômica e

[10-1
' O/C S ._.; i

>: .lit���:d�8!B�8S8 resolução. o l' {�� r;;('> ",:_;::: I �
, g�uer8l, Dutrê apenas aguar.

--' , .. _.c • ...J I

r:..���p�fi!:��r;;:oo� .'�{=(?i.,:--I I
o PSD· não impedirei' I f:f .r;

�

! ,I
1

I \;1 f I, De acordo> com a mesma I '��'i r>"'c' b, I �

", fon\e. o gen�r81 Eurico Du-

"
li �

.

I =:�
, ,', r

tra eatsria (hsposto a vencer I �.;...,;..,;:..
;

-'

�
e oposJção ao .acordo, levan- I �

�

tado pelo 'ir. 'Nereu Baiaos, I
�,,;l ,'_t. .C �:'

Deíxaría de lado B. exela. fi I !7/C,' ') ! I, :�7;_ ...�, S
argumentação do presidente I ��-,..... --� .. _._,�"_.!

passadista e, 81'regfmentariB .;-"
. i'"

-r.:
.:' �.� ,

OS elementos que apoiam (l r--·------;.:,:::::-'-,,-"?

::�rf���rnc�ft�::o.C�:a e��r:
I J ;,;r '.,;� .. :�:�:;:f

7

tÚd.e �o ehete do G� verno, é I
� .

atrlb�Jàa ti eonelusão 8 que (e.{,�ehegou, de que toda essa di-]. h/I: . <

São convidados os senhores acionistas para uma. assembleia
cuidada está sendo levantada

"'>'" s 0'7:";'" ii •. geral extraordiaaria, a realisar-se na séde da, sociedade á rua

pelo queremísmo aínda do-

t
/' lJ'/f�!(?<��)�2;� I São Paulo N. 300, des.a Cidade de Blun:enau, as ,I10V8 (9) horas

mínante no partido qu� (I eI�- li I do dia J de aoosto da c.orrente ar,o , afim de deliberarem sobre
á

- 1/ .,., t- 't\P
VOU euprema magíeuaturs 4:../ .[>...i, � �'_ a seguinte ordem do dia :

do Rais.

I
-

L. - Renuncia do liquidante e eleição do seu substítuto ;
) mOi'::; J-(i/n c:;_" � J ,-' _' 2. _ Deliberação sobre a venda dos bens restantes da 50·

Desaparecerá o PSD .

-

:!.......:�.__._J
. ciedade ; ,

______.......__��� I 3, - Outros 3ss�nt�!! do interesse da sociedade .

.A resolução do general Du I
Blurnenau, q ne JUlho de 19-1-i·

tra é tão firme. que os clreu- i licenciado por Quatro ' o liquidante: Ricardo Pa'..ll Junior.

los mais i2utoi'Ízados admitem
---- -----

que se o PSD não modificar Comércio e indú$tria (ompanhiar.' Paul, em liqüidação
li sua posíção em taco do meses
'acordo com a UDN, o próprio
presidente da R.épÚblic8: ar- Rió - Seguiu para São Bar
reg:.,mentarlfl a püsiçã&" que [a. «m avião esnecíal, o sr. 0€
apura o, seu governe em tulio Vargas, lícenciado por qua
outra agremíação politica, des- fro meses no Senado. O Sflía-
prezando 'completamSnía o dOi: gaudlO' deve'iá permanecerá
partido do S1'. Ner8u Ramos' no Rio Oraude do Sul durante
Sabemos que já vários par algum knipo, afim d� articular
!amentare<J, �Q ti,.'ID!H' c{lnne- a campantm politica <lo PTB,

'visitam B�exllosicãO da
., .

,

1
--------=� --

r

t:,;./,'-��:����: p:; ::�"
, ,

,-

lJ1!- ••i_:. ':c.' �,,'_.,,; ., ,; ",' .••. '

-;.�

em 5 sanes, li rua 15 de Novembro, 1226

(ao iiido di! CASA RAÔIO PllOi)

ASi� em b Iéia Geral Extraordínaria

Comércio e Indústrltl Companhia Paul, em Ii\luidação

A V I S o A o 8 ACIONISTAS

. Fleam (JS senhores acIonistas avisados de que, se

acham á diapüsição dos mesmos; 'na 'sede da SOCltj08lÍ6. á
rua São Psuto '-lo. 300, desta cidade, ar! 11()Cümen[O� a que
se l'eíêi'e (I srtigo 'No. f19, do decreto-lei No, 2.627, (le 26 de

setembro de 1940.
Blumenau, 14 ·de julho de 1940.
O Uquidan�e; RÁCtH'do Paul Jun.

r""
�;

pe-

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC


