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18.170 votos

Aderbal R. da Silva
18 ..151 votos
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Em Ibjrama
,Iriaeu' Bornhausen 1703
IAderbal K. da Silva 1197 Irineu 35

RIO, 22 {Meridional) - O sr. Ró- peno de mais de seis mêses Q. .um çãu
nlõo Fortes Lacerda, procurador geral ano de prisão ou multa de mil a cio- res

do; Distrito Federal,' que funcion'a jun- co mil cruzeiros. Acrescentou que
00 T. R. 1:., foi ouvido pela re- nl relataria dos serviços da

.

procuro
portagem o proposito' da puni�ãq. que daria geral do republice do Distrito

Federal que será arpesentado hoje ou

estão sujeitos' os presidentes e meso- amanhã, encamfnhorá ó consideração
que faftarom ao cumprimento do' do Ministro. da Justiça o ante-projeto

.

elever ciVICO no ultimo pleito, A- regufondo o competencie �a justiça a

firmou que- a lei prevê poro recuso meteria penal, afim d� que sejam pu
ou abandono do serviço eleitorat. o "idos' os faltosos. Disse qUe '0 puni-

Irineu

369

,Carlos Sada 846 Em Araq���i
Aderbal 446 Iríoeu 130

000000000

.Em;Blumenau 14" UrDai,!;
,radas Irioeu R.. 1181
·Aderba.l R .. da Silva

ova

S6
Etn Flor

89, (1 u;:,oa do loóterior)
i a D o p
Ad�rbal·l]9

5 nui •

iverses
Jobim, P"sqii<lliill, RIO, 22 (Ml!ridioi1úll - Informa RIO, 22 IMeridiliiiall - O T. S.
36 jt:6 e D�eío Mü,tiJJ5; 10, 9lii. nm metutlno que posivelmenre dentro E, negou provimento aos embargos u-

Peru senador, cento o sr , Sülgodo fi�' do, ultimes vinte' IJ' quutro horas, se- presentndos pelo i'. T. B., sobre o

1110 eorn mais de 23.000 votos, Le- Irão substiruidos todos 05 lntervento-
I
eonceíomento da. cOil<l:1dütuya Borg�,iPARA': � hmi güvi'filodo<, qee- I !ic�da=, em ordem de voteçõo, PSi),

I

res militares nos estudas, ESSGs ou- 00 goveflltf de 5. Paulo. () edvo-
ra! Assunção !l99, MiMa Carvalho, MINAS GERAIS: � Pore governa- 9 i46, PTB 9,60.; UDN '3.1133. I feridades pas�arão os reepctivos 90-. gado do" P .r. 8. ouvido ti jlro�o-Ilf,9; Prisco. 82; parti Senador, AO!jo;;, de", Milton Compus, 67,516 c Bics

1

vemos !lO, atuais secreta rios do in-
I
sito, informou o reportoem que vainidjlios, mél5!fiu alguils de remotns %0- to Meira 2'JJ; Pculo MOrfinÍião, ai?, Ferres, 50.3i6, POiU senador, Iler-; CUIABA' 22 lM�i'idiQn<jl) - Pa-

i terior" que {por suo vez pascrêo o
I inrerpor um mandato de segurança'i!as fürois ou colonieis , I Leqendos: P. S. D, 396; U. O. N. f'ic'des' Filho, cerca de 10,000 votos rc governador, os eleições oferecem govemo 6GS gGvemodores / que ve-
I por

não esrur conformcdo com o .0·Perece que tombem nem o urdor 250; P. T. fL 151; P. C. B. 81. "" frente de Benedito Vel ..dares, Le-! c, resultados sequintes: Dolof Andru- nhem n Sei' proclamados eleitos peltl i ivçüo darla ao caso pelo T. S. l! ..
nem o elifilSlúsmo pcrtidorlo derem gendos: UDN, PR, PTN; PTB; PSD,

I
de, 208; Amoldo, 120. Partll �eiladD- J\isriça. '

motivo de reclorneçêes . Acredita-se! MARANHÃO: Para governador, Se- PDC e PCil, nesta ordem. r,,:; JOGO Celestino, 194;, feíin[o Müel-
QUe' o pleitó de ontem tenho sido um I bU$tião_ Archer, 3.500; Uno Machado, i ler, 125.
dos- mais (jrd(/ros�s já realizados no

I 1900; Genesio Rego. 890; Publio lvie lo, CURITIBA, 22 (Meridional) - Até
�io' Goinde' do Sul. Ouvimos o co- I 230. o presente momento sõo Os segui,,-'
malidante 'do região,' o presidente do I I t.;� os resultados dos eleições: Moisés
T .•R", o' intervetnor e o chefe d.� po-! I'IAUI': FurTodó;

.

7.813, Gaioso,
licia e todos foram unonimes em afir- 5 998. Lupion, 14.940; Munhoz da Rocha,
mo., que, dI! acôrdo com os informa-' • &.623. -Legendas, opr ordem de vo-•
.' \ t

ções do interventor, as eleiçães pro-' CERARA': Para governador, Desem- h!cão: PTB, PR UDN, PSD, PRP, PSD
ces�o�-'se dentro' do maior oreiem.

I borgador Faustino 6.635; General Ono- e PCB.
! fre 4.530. Poro senadores, Fernan-

R:ecife, '20 ,(Meridionol) - As elei." des Tov,oa, 783; Ceso, Cais 766; Me

ções ,e�sto éidade transcorreram num nezes Pimentel 327. Legendas parti
ambiente de calma, nôo tendo ahvi-/ dOrfas: P. C, II. 585; U. D. N. 509;
do

.

in·cidentes. Houve porém, forte. P. S. D. 320.
I

ob�tencão. No interior ria cidaàe de IVerfente;o, ,um elemento do P. S. D. RIO GRANDE DO NORTE: - Poro
d�. 'alago Agamenon matou a tiros o' governador, José Yorela, 1.504;' De
comi;soria de' polida local, Em Com- semborgodor Floriano Albuquerque
pincr; outro, elérriento do P.· S.' D, 1,612, 'P'ara se!nadores, 'João "éá'môro
olvejou a tiros m�mbros do U. D. 3í2; Juvenal l.amortine 321; Legendos:
H',:, Houve alguns incidentes em I Oaosições couigadas, 1540; P. S. D.
Bom j(jr�im, Paguoretingo e limoei- 1450,

Forro Ai"9(1), 20 lMi;ridiima!i
Ar: �Jêiçõí!5 encerrarem-se em rodo ij

esliida ila mais ÕbSDhiCu ordem. A.

repo.toyem percorreu Tudu, 05 fontes

de iilfolmüções, ÜS qucis furam una

nlmes em úfi;mof o esplendlde disei-
:j

plim. de popülat;üo de todos os mu-

11 1M ! - Ati: ii" ii horas rnms votados Sai): Euclides Yjeiru1
II 7,1'); Pndiilôii, lO,Oi6; legerrdlis:

P. S. D. 3.218;
U D. N. r 98 I.

P. c.'� 3>101;
D.1. i. 967 li!

GOíANIA, 22 (M,) - Até ame

nhii de hoje fi apuração do pleito po
ro govemodor eferecie os seguintes
resultados munlcicpls: Anapolis, Coim
bra lJuena, da UDN 239 e osJé Ludo

vico, do 1'50 iI. Em Gaiox, Bueno

760 e Ludovico; 252.

eira, do P. C. !l. e

Condido PO$iliorio,

DE
.

EDUCAÇÃO

Em Jamguó, 3u,,;;;1). 240 fi Ludovico

resultados em todo o estado slío 05
I

GOIANIA, 22 (Meridolloli _ Para seguintes: Furtado do UDN, com'

gr,\ ernodor, eis os resultados até ogo. 7.833
.

votos poro governador, em-

ra: Jeronimo Coimbra, 4.287 e José
I
quonta o sondidoto Guioso, do P. S.

I udovico,' 6.147, Poro senadores, AI- D., obteve 5.998. Em Terexina a vo

ftcdo No,er, 296 e Paulo Ffeury, 139, toção de Furtado foi de 2.061 e GQio-

Terezínu, 22 (Meridioncrll � 05

vetos.

AS URNAS cÀRiOCAS ;FORAM

GUARDADAS NO INSTITUTO

Rro, 22 (Meridioi1afi - For(iM o

llill adas ontem 66 urnas dos 1.700
existentes. Os resultados dos elei
çóes em Níteroi, paro governa.dor ecu-

22 (Meridío-

'Rio, 22 (Meridional I - Um

sam o 'seguinte: Macedo Soares, 2.066,
.

'

Lr..ntro Costa, 284 e Macedo Pereira,Rio, 20 (M.) - Todas os urnas (l •.

f
'

I
,�. Poro senador, Galdmo Vale,oram encaminhadas ontem á noite ao
1 301 5' T' 783 L d. e a moca, . egen osh,stituto de Educação, sendo recebi-I pOtlidarios.: UDN 1.048; PTB 516;d.a! pelos juizes designados. poro esse

I PCB 408 e PSD' 466. Na I�calidadef,m, entregando codo preSidente de
d C' .' M

d h
,�OXIOS ,OJ sr. acedo Soares con-conston o a oro e

seguiu' 735 votos contra 10, emqucifIestarem os urn�s .em

MACEIO, 22
os seguiAtes os

para, governador
Pericles 2.668 e Ruí

vetos,
BELO HORIZONTE,

so, 750.

Porto A'egre, 1.Z (Meridiollall
Poro governador, os eleições apre;en
tom os ,eguinfes resultados: Walter

noll Os resultados' do pleito apro go
ve: odor de Minas, até ás 12 haras de

hc,;e, são as õeguintes: Milton Cam

PO"� 90,497 e Bios Fortes, 69.472.

tlltinci noticianda OS

mo

dos

eleiçãl!<, informo, que

.em nove estados poro governador.

i)RGÃO DOS DIÁRIOS ASSQCIADO�

00 precioso
Borras,
Bor911i, 1582 e

adir- çães hay;am decorrido em

ordem 'em suas

Acre�centou o sr
"Diorio, da. . Noite" 823 i Buenos Aires,

1 '
,

j
cE;prorios do lFederação de Constru-

_______...1'--.--------�-------------..;--::...-+�-,;.-----.:.----'----, ções Navaes resolveram
_
prosseguir o

!lO'
•

uarte
.

sul da cidade e ó tarde Alagôas: - Paro governador, Ruí'

19réve,
que já dura quatro mêses.

outr�s tantqs da zono norte. Tive Palmeiras, 2,109; Silvestre Góis, 2,327 i I
P.l!l .... . O SINDICATO RECLAMA

a ,'rw'h?r' impressão sobre 10 ordem. Poro senadrres, Co<ta Rega, 2, 067; � I (S n II .

r e· s I.ondres, 10 (F. P.)· - Tendo fra-i'einollte, bela demonstroção de civis- General Góes, 2.222.

1 I cessado os negociações entre patrões á�. 13 horas de hoje o resultado paro 'o descongestionamento
mo e espirita ordeiro da população'!'. e operprios de transporte, o sr: Geor-

BAHIA; - Para l)OVeflHldor,. Ot:Jvio ger, Isooks, Ministro dos Transportes,I GEOIlGE FIELOING ElIOr le',.d,.os sovieticos de fato cone,edeTam 1 'd' . .

b I d
I'llrtolu:ô, 20 (Meridionol! - 501- Mon90Leho, 1.955; Medei,os N�to,., '

I
(CCI 'u COnStitUir um tri uno e in-

J "D" A I" I d d t'f .

de Barros, 02.9llJ,· Hugo Borghi,V(I'nO mllniciipo de ASSilí, as eleições 1.1125; Pam �eflmlores, LUil(!t,lfo AI- I (-:flyn'llll .r).; "''''os �;:;Oê,(I(OS! ccm� pe o 'stJa mu onça e a IC�. I querito: Um tribunal desse genero'l,€vit"ovelmentc, procura-se (I ra:too
nii" .pode fazer senão "recamenda- 78.959; Mario Tavares 60.666 e, AI-

., > li II d'" fetO ti uni 110 ... I n d meida Prado, 21.926 voto�. Na .capi-Ontem li lorde (escrevo este ilO uO-1 "os les IreI jue' pro 1:W -

'" ·,0' lU onça.
çõcs". Todavia essas recomendações•

1'''lllntn .16 11'"111- muito sábio e muito e"uilibrodo Se,,':'os delegados sovietícos chegarem ta!, Ademar de Barros, 51.288; Bor-I mitigai, encontrava-me (i ,,�u ,�"I

. geralmente são de natureza a poderESPIRITO SANTO; Paro ljoVEiillHloF, ",e" e;criturio, oh�efVI:m.to o vulto 9i- o, embora suos profecias possom pa- u 'c·tórdo na Comissão de Energia A-
resolver ti conflito. Sabe-se que o

ghi, 30.947; Tavares 12.647;
AI

.

V'
- �. ç I 1.'.1 J "Q ",. b"tl" - des recer sUfpreeutleiltes, �of(jm elos, em t,miCll. e se forem mais longe, reoli- • I) 645. No inferior, Ademar de Bar-t'liO IVfifjHIl; 1.-.1; ·fi' os mu,;iI- 9uilleco o ücca &.150 I,' {j

_

-

sil'dicoto reclamo para os operarlOs Iberlj, g22.. iisar pelo rio l�tI,l5(} lluoij(o, e", seu Iodos os pontos, corroboradas por in- .:ml�Ó as coislls que o meu amigo
a semana de 44 horas, reaprtidas; ms 41.623; Borghi, 48,012; Tavares,

.

I l', 1,-,gl(jt�r·�. LeYtiva di dos, c ainda não pude encontrar c'ils,ide.,rcr "1'oVQvl'!1 que façam, ali 01- .

.

d 5' 5 d' 4,1019 (! Prado 15.281 votos.(1111"\ 10 jloro � 'u
l' - ,guqlmeilte em semana e ou 1051 t�STAj)O "'O RIO'. po-,n -I " • MAio ó"ciJfistoneio que invalidasse quolquer filma' dessas coisas teremos mais fa .

I

'

L> u gOVE:mO( or" (j seu uo,do o ,r. "eVII1, o sr. u'
"

•
"

-

e meio e 50lario� Inutnidos no n1VI!�'Solvodor, 20 (Meridiaonll Decor- J Macedo Suores, 4 580; Lontro Cosia, I rl)� e muitos oütros \105 l·epresenton· ddos. Esse meu amigo acredita que, zec, ... inonifes.til porll otimisl)lO, quanto, etuol do sem(lna de 48 hOfos..
, ,

';i.;i "ilrmoi o pleito de oiltem ilO ílo· 327. Puro sejjOdOrêS, Gôlúiflo Vale.; les ellWlJellS que, nestes ulti.nos .tais 2ulUilte 1947, Íla9sivelll(ente durunte li JX1.ssiibilídade de alcançarmos mM'1lit�.:. Até o momento nõo se tem 1l0� 909; rrulldsco Tino, Z,051; .oreluio I' ml}scs, tcm cstQtlo cri1ve"hod()� IIOS

t
a �ri�neira �etade de

..

1947, � Uliião I vndédeiro' segurança mundial.
'. .tida de lrregii!ôlldüúe, No e"toiit,l Mirando, 1 �g,. Legerrdü,: P. S. D,

I t,d,ollw5 uo Consel:w de Millisfros .�e Soviellca far� os segmntes C�i50S: .. _ I To�ovj(j, �o�o (j� mot.ivos, do Grual.!hUliie' (ii:E�tucrd� oll'tei1çnn. I 405; P. I. 8. j &57; P. ç, li. e \ llelul:;üeS Exteil'Ores e tio Assemhleili j 1 - Lev,oro Q eefrlo o é\llCUaçO!) 9{verno Sovletlco se orgm\Jm de fOIl-.:. '

U D N 457, 1 (;,,;(1' í.Íos NÜ�ÕéS Uiliúu5, y(juí "In I militar çpmplefq da AUSqfl(\ te não t�m�s meios de I'Ri�, 20 IMeildoiic·,i - Em repor-
� I Novo iorque. do' Hungria, cio Bulgario, ·do os ob(ehvos de sua

Irogém um vespertino focoli:fa 05 clci- mSTRITO FEDERAL: Pam senaúo-. I'oreecu-me 1Ii11 mom�ilto apropriado Rumanio e da Fílond,a. tem sobreviventes úo navioçõeS" d� otnem declarando que de CI- re>, Mario Ramos continuo no frente
paro um balanço das I'eo!izações pas- ::? - Ef:etuarq, âindo, !consideraveis

co/d� .. co;m os d,ados estatisticos jó com cerco de 3.000 votos paro o Sê· sodas e das espernnças futuros, Não I,cduçóes ,�em seu exercito de
'. . gl'ndo colocado, João Amo:lwnas. pode haver duvilJtl de que as sessõeS

1
oCUp:JÇÕO no Alemanho, -pro-

c<#hidos, a abstenção de 19 de janci- destas duas organizações terminamm \Clvelmente mediante acôrdo
� 'foI' muito' maior Que o de 2 de S. P.A:ULO: - Para governador, com uma noto mais animadora do que

I
com as ou tIOS potencias Deu-

d�z:e"lI,ro de 1945. De acôrdo com Adernar de Barros 84.072; Hugo Bor-
no encerramento de qualquer sessõo i pontes. d'''cllrtos consideracões de ordem mi-

foram as I gk, 68.435; Mario lavores, 50.001 e anterior de quolquer delas, Mos, que j
- Chegoró a Dcôrdo com as ou- litlr;"'que fari�mos 'bem ter em men-

Almeid!l Prado, 18.831. Os senadores seguir? tras potencias ocupantes a te :. No Europa e no Oriente Me'dio,vi!'ó, a

; O que virá quase imediatamente é, uma administração unificada os russos encontrare.m grande resisten-
,

d,! ,certo o relotoria 00 Comissão de paro o Alemanha, qu", elimi- ci,�' uma nova extensão de 'sua %on,O guns estadistas sovieticos 'que, no mo-

Energia Atomica, o qual, como já ti- naró' todo aontrole unilqteral, de i!ifluencio. I:<sa resistencia, ma- mento,' se vêem compelidos a· seguir

IVO ocasião de a�sillolor n�stes a.tigo:;, 1sto é, que tiraró a zona

SO-l
ni�s!!tomente, era �ais forte do que uma Jiretiva de> recuo· politico e mi-

dever':' se' apresentado ote 31 de de- vieti,;o �e Idetroz d?, chama- h�",; ':á medido, q.ue aumentava � pres-llitor e de ,,:onci1ioç<ío. externa, devido
.I %<:mbro. Muito poucos pessoos in for- do cortIna de ferro . ' sã, sovietica. A monutencão dessa a necessidade internos. Contudo, O

d modas acreditam que continue o atual, c! Chegará o qualquer acôrelo t:r.�siío podia levar ó 9uer�a certa- Ilroprio foto de serem necessarias !!.Rio. 20 (Meridioa,,1i - O esem· I

) b f' .
I

h'
.

1 de que <;0 re o uturo "status" das m�te"ela no':o ter',o ·deixódo. pos'ibí- eonc,'I',ação e o cooperClc.. ão, e d.e de-b.:rgodor Rocha Logào mondou juntor impasse; a o crença ge,ra.

I
., .

"
'. "

M' , .

I do acôrdo unonlme sobre Dardanelos, o qual nõo in.du. i- Ifd,de de assegurar um ocôrdo sobre' verem ser' postas em pratico., dá 00Ria, 20' ( ,) - O Prefejto Hil- 00; outos os embargos apresentados sera a canço
.

.

.

Berto Conde· ao ocor.
� mo"or',a, senão sobre a totalidode rá O controle militar sovlet,co. Ull':t redução geral de ar.mamentos. mundo ocidental, e, espec,almente,.debrondo ".,6e,s fez (IS. seguintes, de- pelli advogado _
..

darações:
'

"Votei dos pontos anteriormente em questõo dos estreitas e levaró em con-
I :nq.uonto os potencias aOS fstad�s Unidos, uma oportunidade

ilQd�o brasileiro. c��oovaqU;i�::::o ci: :ãOre:�tr�' d:' C:;'di:::ur�ec��::hi n�: entre os potências ocidentais e (J União sideràção os direitos e inte- armados, mesma real valor, não
• '

p f I • 1 resses de todas as grandes po- b d t S'
•

$ c mo para osel1t,ror' no filo mas cheguei na Escola govêrno de São Paulo. Amanhã "s- Sovietico. oro o ar com maIS c 0- e�' armo as como na presen e, os 0- so para !11ffi mesmo o
.Ma'noel Caelho a's 12.30 horas, encano rezo, ha o crença geral de que o tencios, abandonando, assim, vks ,.não tem possibilidade de. ganhar rursos.s;; embargos 'deverão ser julgados por

Iddegado sovietko assinará um rela- a reivindicação sovietica de una ."guerra 'cujo ob-jetivo seja, a do- Se v'erdadeiramente (lcreditamos natra�do, muito pouco gente. O
-

novo oquelo alto côrte de justiço. Si a

torio que disponha sabre uma autori- que só os Estadas do 'Mar N2- rr.ioaçã!,l" <ia Europa ou do Oriente Me-, especic de .mundo. de que tanto' temos.pfóeesso adotado nas mesas eleitorais' decisão lor fovoravel, Berta Condé ,e-

d'dcrle internacional com plenos dire:tos gro eviam ter voz nesta di-." Mais tarde, .dado desarmomen- falada, os necessidoeds russos podemfacilitou muito o., votação. AnHga- c{'terá baseodo na inconstitucionolida-
�'"

o

d' . 'd� do C!to, para (O Supremo Tribunol d� inspeção e controle sobre Q desel1- questõo. l''),oçidental, r;onseguido seja por acor proparcionar�nos o oportunidade, de�ente hl'lvic:r pbediencía no or em. 01- volvimento e alpicaçáo da energia 5 - Porá de parte eu ative inte- d, m.;:,_·por pressões crçamentaís, con-. provar-lhes, assim, como a nós mes-fobetica, determinando o
.
demó,a. I

Federal.
afomica, ress!Õ' nos problemas do Medi- I iL'ad� c()� ez�eso, de confianco, Q mot, que essa é o unica especie deAgóra neia. ,',O'l!leitor'éhega'� íme-.---

--- --- --

Mos isso, embora servindo como util terraneo e do Oriente,Medlc. Isi�a� �eria talvez, diferentes,- e o mundo onde'realmente vale (I peno vi-.

'

'. • I FALECEU O CHEFE
.' . -

�.1hótamente recebe o ficha, sendo 10- indicação (se vier) da tendendo do De certo, o foto maís notovel da, R'ssi��poáe esperar. vt'f·-se. St pudermos. foz'e-fa, pode-90 ii_seguir atendido. Oservei alguma: DA CASA EDISON politico sovietic:a, não será o fim. Se- discussões que acabam de $Ilr condui- í �n,cj�(lnto isso, a pressão russa po- remos 'criar uma, atmosfera'abstenção em algumas secções. Na-:' rá apenas um posso, nl!mtl longa es� rlo� aqui é 'Q atitude inFinitomente ,P'Yóltd.r�se· lioro o' Extremo" Oriente más intenções, 'por moisturqlmente essas folhas vão hoje,' se-) Rio, 20 IM. 1 - Falec!!u ontem trade. Quais serão 05 passos �eguin- IMis rozoavel' dos representantes 50- dífieil ofqrecer-Ihe
'gund� in�ormaçõ!!s obtid<!s, oté cin- nesta' c�pital o 'sr. Frederico Figner, tes? vieticos, em contraste tão marcada onde existem gron-
qoenhl por. cent�. Felizmente tudo conhecido negociante desta praça e' Nõo posso <lar. aos leitores um fe- (;om suo atitude em Paris e, em ou

correu em bôa ·ordem, estando de 1'0- chefe da tradicional "Caso Edison" e sumo de todas os opiniões que tem iras conferencias que é facil e dolo
rabllnS

-

o governo, jll1rHdos, eleitores que durante suo vida teve ossillolodll sido expressos por todos as pessoas
e principalmente II "Justiço qlle or- Muo<;õo no cClmêrcio tIo dir,co e tI(l

t
� quem tellho. folada nestes dias de

giulitolf I!' ,dirigiU- o pleito". radio. i'i1Ci!rmrnento dJ' tesstie5 gemeas. do escrito; iino tlinto
� .

o propasito das
valdo Trigueiro, 8.20.; Alcides Car

nEiro, 5.274. Legendas: U. D. N.,
7.739; Barbosa, Limo Sobrinho, 11.634;

Duetor-Presidente: Edumndo Monteiro
'l.ESOLVERÁM PROSSEGUIR
A GRREVE

RIO, 22 (Meridional) - eD

ro.

PARAIBA: -' Paro governador, 05-

eleições, de ontem, declarou o chefe
de Policio: "Percorri varias secções

SANTA CATARINAQuinto-feir",

do com a' opuroçõo no. Distrito Fede
ra! para senadores, ,0 condidllto Mario
Ramos marcha ó frente com 9.025

Rio, 20 lMeridiono!1 - Folando 00

Ano IV Diretor de Redação: Hernain Pôrto

Pelopidas Silveira 11630. z .yotos, seguido do comunista João. A

mazonas, com'.5 .082 votos e do ude

Heitor Beltrãio, com 3.730 çco. 'anterior, o prócesso
realizou-se milito
ocasionando Ioga

governador, em todo o estado,.o ofere
cia os seguintes resultados:. Ademar

em 'latlQ (I estqdo decorreram no mais VoS, 322; Mnlldr
inreiriÍ tnmqüilidode, ocorrendo com Gomes, ') j .

91; Orlando

tÍntüsiasmo fi jJOjliiíüção Il:; .lifilüS. En

t�CÍ\ilito '11OilVe' prommdlldü
.

{jb�te"

C;ão:.. E' A�Sl!í verificou-,e um iiKi·
lÍel.te·.seildo. esfafjüe"da o fisc" I "iei

rim,l do P. S . j) ..

QUEREM A ANULAÇÃO 00 �E

GISTRO DA, CHAPA ESTADUAL
00 P. T. B. PAULISTA

Rio,' 20 (M.) - Os senhores
rival Garrido "é Benjamin Tolasl!
ciloram 00' S. T. E.,
tO" dodo entrudo. ontem mesmo no se

cretario dajuele orgiío, a anulaçõo d_o
registro do chapa estodul do Partido

Olstyn mos foram desarm'odos e presos trabolhisto de Soa 1'.aula.DE 400 PASSAGEIROS
d pele; milicia civil, segundo Datida,; cs peticiono rios .queAtenas; 20 (fPl - O numero e

, procedentes daquela lqco,lida,de.grego 'Him-

.ASSASSINATO NAS

Varsovia, 20 (_FPl - Os terroristas

DECCONHECIDA A SORTE
tentaram atacar a. secção eleitoral de

A

nua.', que,' c1iocou-se com uma mi
lia ontem' de mllnhõ 00 largo do Ca
ba !yIarothona; eleva-se atualmente
a 187, o que veR!' dimnuir considera- outros ataques contra diversos séc.çães Fernandes e outros sem

eleitorais, especialmente Koxrenice, nó dos
circusncrição da Rodam. Esse

r.oticía acrescento: "Morte
vetaram em favor do bloco
tico" . A radio' po!oneza ràcy Silveira, Euzébia

ve!mente o numero presumido. Per

m�nece ainda. porém desconhecido a

scrfe de 410 passageiros. membro operaria do ortida
b, foi asstlssinotk,_

.'cf -PREFEIT OHILDEBRANOO

GO'ES CALCULA EM 50%
GISTRO DA CANDiDATURA
BURGHr Comunicamo, aos nossos pre%a do! GIIUnciClntes,

BERTO CONDE' CONTINU'A
RECORRENDO SOBRE O RE-

. ... � ,.

A' ABSTENÇÃO DO ELEI

TORADO CARIOCA que, nesta dafo, deixaram a direçãodeste jornal, os

Prefidente e J"'retar Gerente" sendo substituídos

I feiro e Rinaldo Feltrin.
'

�'��"-'"

As eleições. na
Varsoyia, 20 (FJ>-)

tra chancelaria, no momento, nõo te

ruo possibilidade de sobreviver. Não telefonica, foi cortada. ,_.Em Ryíd os

são, afinal de contos, só os russos, mos 1 10 fuzis,
somos todos nós, os arquitetos do f�

do 'pa%,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Ayres
Gonçalves

A l? v o G A D -Q ,

R.�I!; 1� de N(}vembra nO ��,
'

.. •• Cr$
•• ,Cr$

Cr$
•• Cr$

2° andar - Sala 1

AN!lt'CIEM NESTE DIARIO
iii-

(MATRIZ EM FLORIANO'POL{S)

DBcLAlU.TO'RIOS -,NATURALIZAÇóBt
_ E��arr�a.-�e ie quaisquer Ils.súnt� jt1n�o ás' r&

;artiçõ�
,

públicas, de Blumenllu, FlorianópfJ}is, Rio de

�����r!?'. ��i) Pa.!l!� t: P�rt{l,Alégt:� - A��E1I�� tééiileí!
: ESCRITO'RIO PARA O VALE DO ITAJAI'

,

Rua lã' de Novembro nO 415 - 2° andar - sala 1

t��1ia dmA C ,-pita!? ) _'_ B J... U M E NA\..
• ,"

-

l' ,

,

.

---- ----
---- ----

DireçÔD Gltol,;- Rio � .,Janeiro

AS OPERAÇÕÉS" BANêA R/ÁS �O PAIZ E COM O EXTERIOR

TAXAS PARA AS CONTAS, DE DEPO'SITOS:

A' VISTA (retirados livres l

POfULARES (Limitede' Cr$ 10.000,00)

LIMITADOS (Limite de Cr$ 50.000,00)
(Limite d� Cr$ 100.<JOO,OOI

41/2% 0.0.

4% 0.0.

3% 0.0.

2% 0.0.

FIXO

-4% a.à.
5% o.a.

, '

'

OEPO'SI:TO ,-DE; AMISO {lRE'VIO- '�.
eviso:

<.

. !

3i/2� 0,0.

4% el.�.
4141/2% a.a.

E RAMOS ELÊMENTARES,

11 RIO

Rila 15 de Noltmbio, 1371

_ TRANSPORTES _' ACIDENTES

'Responsabilidade Civil OmniblJs
(Transeufitd • Transportados)

e

Dr8.i �,-,-,,,,,,

NICOLÁT!T Sl!:VERINQ DE úLIVEIRA
e

ALTA.MIRQ s. DL.\S

_
_..ô/.__ 1

� :
.

_ - _Telefone Iio3

1947

3· drageas
.

por dia ... e fique tranquila!

C H A P É U S: - o maior dep6sito nesta, pra!;a
C R R R I N H O S PARA CRIAHÇAS: - pelos, preços mais bn-

T 'O ,C A - D I S C o S Suissos i-. Só: art;:::S�e. superior ,qllalidadel� II • ii -

.... '10
, ",�, �._ l{altllJJik.t.'

f>:. ·C. O R DON S: - Iolianos (novos).
.... .;.;.... ,_;, ., ." :_.� "'_, "

, � I
'I', �lL� . 1-J-'��\1i ,iHí];_,

Casa Wily Sie�e.�t'�

..

RU!I Quinze

I
I

1526

-VAREJO E ATACAPO-

&;;'-4.lo.- �

I '

"

.

D",_'�',:� ,�q$to Brasil
M,E 1) I C o

I Ex-9ir�for do Hospíta( dR' 1fanso-Humboldt; Ex-Pediatra do Hospital
"

S. Ter7zinha de Erechim <RiRo G, do Sul).
'

DqENÇ�S 1.t1TE,RNAS �E ,CRIANÇAS E ADULTOS
_.oU - ..... ---

Consultas: :Das 8 ás 12 e dos 14 ás 17.

Consultório I! resldêncic.: Traves sn 4 de Fevereiro ) Zel ... casa' após o

prédio �o D •.E. �R.}

. Á futura mãe - a obra mais bela
de Deus, corno disse Garrett -

não se poderia dar um conselho
melhor para assegurar um parto
feliz e um bebê sadio. Gravidina
é o remedia conceituado que vem

sendo usado há muitos anos com

pleno exito antes, durante e depois
do parto. De comprovada eficien-

cia tambem durante o aleitamento,
Gravidina é um tratamento com

pleto, cientificamente elaborado
p:1ra a�segurar o bem-estar da fu
tura mãe durante a ,gestação, o

decorrer feliz do parto dentro do
termo e o nascimento de um be
bêsinho forte.

Produto de laboratorio e cientijicamente ele

horsdo, Grauidina é o remedia comprouado
no preparo do orgamsmo pura 11m purto jeli:;.
Cuide de si e de seu filho - 'a�,'ra .;,_ com
Greoidin«,

'

- GRAV.fDlNA
;'LlCAU

,�

______ '-=-__-,..____; '

__. .. I-
- -I

Faça seu

I � nN��,�j�o•�

EFE

N0 Cognac de Alcatrão Xavier

, estão combinados; de uma ma

neira muito -feliz; poderosos elemen

tos calcificadores e areja"dores dos

pulmões, bem corno excelentes ex

pectorantes e calmantes da tosse.

Porisso, 'êssé' extraordinârio medica

mento constitue 0, m.�J.o mais eficaz

de combate .às 1tri�es, �esfriados,
tosses' e rouquidão. Use o' .Cogríac

de Alcatrão' -- Xavier -para livrar-se
" -��.... -

dêsses rrialeé. Ei1'i- qualquer tempo
- no frio cu' no calor - O Cognac de

Alcatrão Xavier é sempre um bom

remédio. 'Compre hoje mesmo um

vídro de Cognac de alcatrão Xavier.

Dr A., HatDer
. ..-,.

AUleote �.�é' �14 'de Fevereiro.
AQuf ESTÃO nors PONTOS MurTO IMPORTANTES

,

,,'
- PÀRA A PEFEZA DE SUA SAUDE:

'\ ".{j ::-.._ 1.0 _ Molhe-5e como um pinto, mas...

\_ "; ,1 \. tome. Cognac de Alcatrão Xavier -

.

, � '\. DepOls de uma chuva, de um banho

-, , ou de um golpe de ar, um cálice dêsre

" x � '\... remédio o resguardará das gripes, pneu-
c_�-y monias, etc. Tenha-o eernpre em casa.

,

2.0 _ O legítimo Cognac de Alcatrão Xavier só é

vendido em farmácias e drogarias - Os benéfico!

resultados dêste,medicamento são devidos ao alcBtl�oo

e aos demais el�meotos medicinais' que só o Cogoac
de Alcatrão Xavier contém .. Compre somente o legíti ..

IRO � vendido apenai cm. f2rmácia. e drogarialt.

Dr. Gebbardt ftremada
.
(_ f,u':uldades de Ví�na( Áustria e

.

Rio �,Janeiro},�,
Cirurgião ..ehefe do Hospital Santa 'Cotariria�->

- .-. �� ..

Alto, cirurgia, operação do boele, estomago, vias biliares, utéro,
ftt;•.

= Neurocirurgia. Moléstias de ,senlioras. Cirurgia-plastica-
liflP'.,

. �.iült;jl til; HCi!�:- tIfi , fi lT e RS 1!f 61 17 � �.
,

&UIWNAU:,;;,.. "'Hospitiil Sai'ittÍ Ctltüriftl."
.,�

',�"

VENDE-SE
==-

oh
AUXILIAR DE·Uma máquina de escrever nova,

morca "Olivetti", tipo semi- porto til

conl tabulador, 'fita' bi-color,. etc.'·
Carlos Domning, Rua Bóm Retiro.

Unidos, RU5$ia, Inglaterra e França, Precisacse' de uma moÇa com pra-,

os cruzadores' �'Giulia' Cezare"" "Ita-tica dé' correspõndeitcia' e serviços ge

lia,", e "Vitorio Vemefo". . Ji.. Italia rais ,de escritorio.'

conservará os couraçados "Andrea"'- Cartas com pretensões para a

"Ooria" e' "Caio Dulio". dação deste jornal.

ESCRITOR lO·

Senhoras
Alfaia.te. IBLVMENAU .

I elegantes!
tembrese que os madêlól iHui,

atraentes poro verão, �óliient.

são (jrti�ticomente t;onfiilGcianQ-

doS pelo

ATELIER

,do

Casa das Módas
Blumenau Ltda.
RUA 15 DE NOVEMBRO, 376

- BLUMENAU:"__"

'SERVfços 'LEVES' DE ESCRI TORIO PROCURAMOS .

UM . RAPAZ

.-j DE 14 ANOS E UMA MOÇA:

Empresa, Grafic\l T��!"
_. ....

'

_ •• �_��_ . ........a..�_. _.

CQtarinel15e S. Ai

De ord�m do sr , Prefei�o, �Oll1� p'�.
blic:o qu� no mês de janei�o s� ,tt�·
cada nos tesourarias d" séd,,". í�.
tendênclos distritais O impost� 4'! li-

cença sôbre automoveis li caminh�.I,
referente ao exercício de 1947.

Os contribuintes, que não' satisfi-
zerem seus pagQmentos dentro dg

prazo �citna, poderão aÍlida flÍxe-lo
'n�s mêses de fevl!reir«;l � !'lar!;O, �cr.�,
cldos da milita de 20% •. Ter�iri�do�
05 prazos acima mencionado!, �e�i�
extraídos cl;rticlões porll Il �'1vi��, .c�·

bronça executiva.
Diretoria do Fazendo Municipal de

Blumellau, trm 2. de janeiro de 1�47;

ALFREDO KAESTNE�
: ,"':t!"�� '��:t
._:--i.- l.

I'

Diretor

PERDEU-SE

Perdeu-s'e' semana' passado uml1

"Calota" de outomovel Chevrolet 39

ncs imedi�ções dos ruas Paulo zin-;�
mermonn e--São Paulo.

' .

'Quem por ventura tenha enc,in�rQ
do é favor entregar no foto' H\I�é
que será bem gro,tificado.

Vende-se
.

-
' '

.'
.

- ," -:-.

uma caminhonete fQRD-A.. Tratar

fRANCrSCO CARDOSO (Ulti�9
de anibus de, ItouPQva.-S�J:Q.

.

•
'!-

Um encerado novo; de 'caminhiío no
,

•

� -"', • ,.' p
�

trojéto do Hotel. São José á Fábrica de
Gaitas.

I'ed�-se Q qu�m, achou,' entrega-Ia
no Hotel São Jas.�, qué se�á �4!I;; �fg�
tiflcodo.

�

OSWALDO THIESEN
f�.

i.

- -..:.....:..

I
'ii!> ':"i,; �

Dr.' Camara
Oepações - DOÇ.nças de Senhorlls

ESPECIALISTA

Clinico em )eral .e � _- rrQt{lllt�ntc? p�.

Ias O�ndos
.

&lt�Q-CurtQ.
� "

. :.<: '., _" ".

I
Consultori�: - T�Clves5Q -f .de

, r�i�o:_ Predio Peiter'
Operaçõ�5 n�5 Ho�pi�.ii

''':'1

CflSiI: Photo Amãdof
_ + _. _ < •• "., ,:Ij__ A':-

G. �C�OLZ; ..!" .• ��
RuCl 15 de Novembro, S�, '�

Teiefone 10iO, .' '''ifi'
:8 L U,·M .. E N ,À U '131
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.
, ... '�.

'--

.. ".-;:

,- �

,

f .

Bluauenau
Fabrica e eu:rUorio:

Rua Floriano Peixoto. 190
,

.. ,
., ..

'

;.-

'�'
..

LOJA:

Rua 15 de ,Novembro, 769

,�., Santa:Catarina .,. "

- BrQsil
I

' , .'.

- ,••- ti'.,faftê.: '�Tr.tat'f .

.

Câj�, PO,I'ªl, l

.' :'_ .

.
.

i* Aa:T�E:I'ATOS D

·fABRIC
.

,

,0",·.•.""'1:,,,""',',,,".', .
.,'

, '
-

_",."", ... , •..." ""'. .

o,,' . .

�
-

e

�

t )�!;;

Camisas
� 'i!"

.

y,"' _.;:� '�'.'� .,; -'

'.
-

'Ceroulas'
"�";;;'�_:_'�"'" ·":t·d"' '.é> "',.�_ ,;..'. . .;�.. �

._:' ":.'.

.-

,II,••I'I! .•" .•ra�as '0 ai., 4�. Jiagç...os . ão Paulo, Belo Horizonte,. Ç.,i"1Jª�
,- .

P4lJ.:'t(t .Ielte e' eJoras

Artigos
de esportes
·Meias:; -etc.

, Camisetas
••

"-.':-. .:; ._-_
..

�:;:•• :.'-':=-:.
.

.�'.. �, ."'" •• ' ,"' -"

.

.fodo o. País
•

" ,1\,'",

.. �.....'�. � .

. ,r ..
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



fjrorHiE'7�1 das iiisrninçõE5 de Fordj to

dÍJ� o: outras fábricas Cjue fiOS foi

d"da iCf df:jJo;õ, como De Soto, Uil

caln (: :rmbc:,t1 jJertentes !la "tftlst" de
Ford) e Gralwm-Poige (hoje Kaiser-
ttOZEl) nos pareceram insignificante,
opel'ar de serem, para nossa concep

"ôe, o,<"i, fábricas enarlt1es. Na V�I

to,
'.

PQ cámos ainda numa fábrica de
carrocerias da Fisher, numa emprez�.

da Se' :ay Products Co., na Révere 1
Brass & Coppcr Co. e outras. A' ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUiÇÃO
noite fomos ao Hotel Stotler, CInde São convidadas os subscritos doc,capitol "!lANCO MERCANTil DE

ass;sti:rDs a um ótimo shaw. Um SANTA CATARINA S. À. ", a se re unirem; em Assembléia Geral, no edi-

o
n

c

Impressões norte-americanasl Companhia
Industrial e

mercíal Rio Krauel

Si) pOth::.m eiiçv�tí1r

tóe, n,] fóbi ica .

� fili pu dief fprmar

(Conti"'l!�ÇiíO do lIu:ero anterior\, . f cQ:se. em nossa llonr�. o samba de pressdo de estor num navio,' não fal-
Pelo

Adernui r, possue Ford uma propna pnmerro lugar, por blcicletcs e rc- tando, nerq mesr�o, a escada de
,

usmo efet:riôcade, que: gera Jr.\lis Carmen Mirc.ndo... port�ó bambaleante, a vento asSar t
recerem o

I
.

bi d- I
.

b 'I
de 1947, ás 10 horas,

TOlça d6trica do que quo [uer com- Em Chicago, interessei-me, em um o pe os trcpcíras, em como

poí,hia particular no mundo inteira. dias; difícil, porém, foi encontrar uma ch�va artifical, que de vez em
sobre o seguinte

, d
•

I I f 10_ - Exame, discusêo e' apro vaçôo das contos da' diretoria relativas
Locomotivas e vagões proprias per- fornecedores, visto que a mór parte quon o OÇOlto, a to do de ona ...

• _. ao exercício de 194Q, natad«,tnente re lotório, balanço, contn de lucros e
correm as vastas dependências; e nõo 'Pensava em :expdrtaçõo. Por ,O domingo aproveItamos pare, co-

as trilhos cobrem uma área. de co. intermédio do sr , Flo,y Egan, :dire-

j
mo de costume, darmos uma volta dos,

28u. Km. Os 75,000 operários das ter da Centro! Na.tional Rank of Chí- pela cidade, e tivemos " sorte de

fábricas Ford produzem, dioriornente, cogo", consegui fechar diversos ne- cair, justamente, nas mãos de Tiny
6 700 outomcveis, ou melhor, as pe- gócios.' Com o sr. Egan e senhora Hcff, gerente' do filial de Fred

ças pata o montagem; de 6.700 cor- pcssérnos uma noite besrente OgTo- Gret�ch em Chicqgo. Mostrou-nos
'os. 550 sub-contratantes fornecem dcvel no "Edgewoter Reach Hotel", êle, então .no seu corro, grande par-' tos o qUe s� refere o urr .

rodos, rodicdores, ele. Os opsrérlos, onde jUiltamos e essistimes e um te do cidade de ChigCiCO, constituin- de 1940.

dos qu .. is 25.000 vêm d;",'iamEiit"í ol shnw realmeilte mug.lifico, O "Ed- do, sem dúvllo, {j passcçem .jJeio
Ri"

fiibãka nos seus pi'Ópi'ÍGS carros (sé- geWqtêi" Bgach HoteíU é de circulo /lOu'r('f Drive" O Gcontecimenro m:fJis

mente fi e�tEn5aO dI) Enc.me j)íiiqüe fechfido, e costuma Sêf frsqueiilr.do ancnntudnr, pois, cfareceu-se-ncs I)
.- --'-_"'-__-_-'=� .,__;�

-d2 esli'.idoiiGiií2r.to poro estes milho-
'pm'" fCE�ebridodes \do 'mundo ifiteii,. ensejo de admiltir GS magnificas par- I��-:=:--""--

-

res ele 'iuteil1evó, ultrcpcssn (; nos- o heiel e2[,; localisodo no Lake Mi- Gües-jtjõd;n5 de Chicll!jo. () "Oure. S. A, "·Indus.trias', de Fêcu!asSol' . �mn'1in;::;�.:ic) t�m 3 COSGS de 0$-
hi tem limo pn:üíl p-artkt.iIGt; D.iw::"i € um BoufeVG.d enorme de-

Si"t2;;C;G, cus c"ictalU do seu t::em-
c ,õg'm, ... ·4i'f'Bdel·r·'iiU'l! R."o Kr"'u'el' O.:mdil9 an ar line, um" 9n:mde pis- hOiite do i.ake Michig'iI1: sendo 11m !Y..I.a ai'=' &li

to 6e mfü-moret bonlrcs jardins; um dos pnsseics mois extensos € no mas-

jJlr,y-ground jJa�o ",iilnçüs, djYeiS�S I mo ffiüiS,_b:ni�o5
-

dl),<�iliiildo i���i
íiL'_i:idj'(l� de í€lHS e .um �GmiJ� I.de I r:. Ar"e_ema um�, V':ffl m_�;n,t.ca
golfe. A enorme sala de jüilf<lf d� maior porte do Illkt-fronr, üU

("Marine ',Dining 'Roame"J, illl Ju�1 m,l €j{tensão de 35 jüilometros, e uma

cabem 1.500 pessoas, eSTavú mara,i- visto pitoresco de Chicago, incluindo

Iha�(jm,mi'e decorado com Ílrvores a' célebre "Skylin" e os aprques. ini

floridos ,de 50fte (jue Pl.irí,eia estar- ciGmos {I nosso jl(j�seio em fre.. !e do

mos ..um jilrdim. !laSSO hotel; ilOS "dowtown gemlens".
Oilhosim; é hastante co..hecido o' Ao redor do "Instii:uto das Beias Ar-

I

bar. �ê;;se, hot�l, (jue fico no. porão I t€5:' eSi:ell�e�-se gTlilldes jardiü� co_m
e Iffiítü jJerfeiTomeilte ',a convez .de l iU_hpos e_.j�ctnros. '_"dO no �Ireçoo
Ulii vuj)nr, Recebe-se de foto, a im- 5ul, (Commul] ilO prOXímo numerol.

Convocação de assem bléle geral ordinoria

presente aviso ficam convi dedos os senhores' acionistas a eempc

õssembléia geral �ordinaria, a reolizo�-se na dia 21 de fevereiro

na séáe social deste sociedade, afim de

e parecer do conselho:� fiscal.

20. Eleiçõo da Direto�ia.
3ó. Eleição do Co�selllo Fis cal.

40. Assuntos diversÍls de in te,esseodod

Nota - Acham-se a, senhores acionistas os dceumen
lei ii;' 2, 6Z7de 26 de. setembro

de 1947.

e
cem o

51.000

p jogo

fiOS

COilVOCIlÇcrO de assembléia gerai ordinnrin

Feiro presente evlso fi�om convi dados os senhores ncícnlstes li compa

recerem {; assembléia geral ordiiíório; o rE(ilizor-se fiO dia 21 de fevereirio de

1947, ás 14 horas, ,IíO 5éde, desÍIl 50 dedoue, of; mde deiiberürem sobre o

seguinte:
1 (). - E�otr.e, viseu,súo e OpfO vaçõo das contas dfl diretoria' refati

V�5 00 e:z:crddo dE: 1946, notadamEtn te .."Iotár;o, ba,iolH;o' (:mi[lls de lilcros

e perdos, e parecer do conselho fiscaí,

"oi... ,os _ vasct'JÍiHl5

do canche. ;iilarcondQ doi;' tentes pai,
ii'ltermedio, dO' frilissa. Apitou regu-'
iorffiéHife estG peiejq (I sr: Hecir' de
Soüso .'

p-siqr. j.\r; mF-i� aiQ, p2qiJF-HCS trens

Oi [411,::li2' nos operci;io5, dii6tii-

AijOr.1, 4lle
9(1,

Íle,

Biguó,. media direito do flQmelí�
reformou contrato 'com o seu ciu

recebendo 100_000 cruzeiros pot.
.

I

fi:j rio River-Rouqe{ fi cujo, fiiiirgj,=;M

p-stã() '.;{liüduf;. n� (�hl'iéas Ford fõil
de, I tiij ,'m�do, olargodo qiiE OÚ,'105-

tili;q�e'; de (lté GOa tOil"jadu5 de pe-

uma 50. EeleiçG{l tÍi.l Diretoria.
30, Eleiçilo do Conõelho Fi� cal.

'la, Acnlim-se a disposição ti!', senhores acionistas os documentos
a que se refere o G't. 99 do tlecreto- te: n. :2,627 de 26 de setembro de
1940.

_';' Acha-se no lia de Janeiro, o

io�d()r ·fra�çe% Charies, fitülnf do ar-

Edital de Convoc�ção
Rio Krau�1 - Ibirama, 18 de janeiro de 1947_

VINCENZ FRANZ' W�STERKAM, Di,etor Presidente em exercicio

"BANCO MERCANTil DE SANTA CATARINA S. A."

:OINE BUSCH
I

QUINTA FEIRA ós 8,15
I JUDY GARtAND - ROll"ERT WAL KER - JAMES GlEASON em

"O PONTEIRO DA SAUDADE"

Jair

ve zes'J1
graça, encantamento

escreveu o correspondente d"'O

í
... , .

. Registro ') -4 . .'_
" I

19,4'S!:

está, minado p�r'mais
'quilometras de túneis.'

q'!e Benjamin' Franklin,
tenta anos de 'idade,

VOGnto- pelas "United Arlínes"

ficio do "Teatro Carlos Gomes" a Rua 15 de NovGml>fÇl, nesta cidade de

Biumenau, ós 10 (de,,) boro, do dia 25 dé fevereiro, do corrente ano, a

fim-de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia::

10. Constituição da Socieda de;
20. Aprovação do Est.atuto Social;

30. Eleição dos Membros dos Conselhos Administrativos e Fiscal.

50. - Outro, assuntos de iote res�e do Sociedade.

'B!umenou, 3 de laneiro de 1947.

Banco Mercantil de Santa Cal'arina S. Á.

vontade de ve-lo nuas Industrial
piando divertia o público; e quan
d<, êl? perguntava " que deveria to

car, fi :;QVQ de todos os contos! J'Tico_
Tico", o Que êle então tocava, com

Hláx;;;-a perfeicão. De foro, \"Tico
Tico n' Fubá" está bastante em vo

g"',no; EE. UU,; e toc<l-Se em toda

parte,

Os

Um primor de. romantismo, ter nura,

'Cruzeiro': eOl Hollywood!
"O Ponteir� da Soudadll" a fil me encantador que... deixará saudade

Acomp,' Compl. Nacional Poromaounl Jornal' e comedia.

AGUARDEM: c- "NUNCA E'

--'_()-,----
_:_ EOITÁL �

Oe ordem 'sUeprior" levo

cim�nto dos ·senhares industriais, qU�
ainda· nõo presfaraóm suas declarações,
co Registro Industrial referent�· 00

ane de '''1945" equ esta' Agência' c�n- ,1

tinua aceitqndo as referidas
.

declara-
,I

çõ"s, at:é, II dia 31' da corrente mês. \
Todos os rpoprietários de indústrias'

que, por qdalquer raxão deixaram de,
(i. ::

efetuQr os suas inscrições ao m�ncia.
nlldo inquérito, ficam, por êste. meio,

il)timoclos �'comparecer 'á Agênéia

Estados, Unída�.

ve� visitando diversas
22 de maio, depois

firl)1os, c, em

das 13 horas,
OSWALDO MOElMANN AMERICO STAMM

( Precos de costume.

I TARDE" � "BRASIL".

,

que. existe no sul

espééie ele ratos

próximos dias, possamos outro

a

Chica?? ,onde chegámos pelas 15 ho
rC'5. O "Municipal Airoport" é �m
do� ",a;Ores rios EE. UU., opresen-)tal1do 'Jm trófego enorme, o que não
é p"'" admirar, pbis, Chicago. com

O.i seI!, 3,400 .úOO de habitantes, é Convocação de assembléia gera! ordinária

f] se0",da cidade dos EE. UU. Sita Pelo presenle aviso, ficam convidados 05 senhores acionistas a com-

ti 1M, lem do Lago Michig<er., é um p<:;"ecelem Q a5sembléia geral ardinario c realizar-se no dia 20 de fevereiro

do. ''''''ores Pllltos Iluviais bem cama de 1947, ás 10 horas, na séde social desta sociedade, oH mde deliberarem

,

Indllstri�Ui de Féculas AI'vim
Sel�maDD S. A.

m'i'�:Hí; �;HO"l um

�ent\l í:lllH-1liiialfJ
por S din; Uill úpo

com grnndes ;mãelüs,

Municipal de; :Est(ltistic�, -na. edificig
do Pr�fei'turo 'Mul'IidpQI, onde funéia-'

I ".
l1U, Qfim. d� receberem 'os i�pre5sos
pl'(íprios e instruções necessorlos á

I 'reali%ação � sua inscrição: I
-

I t Ao 'fobÍ'icante que
í não compar?ç€r,:·.

[ I
dentro do pruro 6cim,,_ ,fix"do; será

I
opiicoda multa, vQ,iave'j ele Cr$ 2oo,(]O;: ,:1 .. -

.

I'
fi C:� -20�OOO,OO �p. cOilforiôlidade tom :

'

I#- o dbP05fo no (lmgo 10_, do Decre-, 2 ...

.

to-lei fede70i il_ 4.081, (,e 3-11-9-f2_,

I
-,-.--- ------ ------------------ .. '-, -_-

'I Paro melbor olienta!;ão dos seiiho-

U

A N
- S· d d "'j

f€5 .1i�fGrlitailt� esclareço, U'Ín<Í", o:,,
,

.

açac na OCle ,a e !�egllmt7:'"
-

I

1 - j . ...,.. Que' o Registo, como

ANIVERSARIOS SRTA, JOVINA PICCOLLl
- DS trliDulhos

Aniversariou-se ünre-ollÍem o

I
menie �rótis, ,'sendo qüe o materia.'

M S "s 'd ri d tombem grllTílito; é, fornecido "ela A�'"5f. IHlo"í O(j,; residente ilm ",,05- - egliiu outem poro {j Ci o e e, ..

pCII . Rio !lo Sul, (jonde gO:W,ol SIj{iS ferias, 9ê�cio. I
TrIiRsco.ireu, ontem jl áGto no- "genra sfiCr. íOi'iila PiI;:cü!ii, I 2 - Que as, rejltlrtições Estotist.i-I --

toiício do sr·. Alfredo R�dr;giíe�; do
I

,
CO" comprometem-se

SR. P� U' O
mais "bsólil.to sigO.o',comercio deesto proça �Q TLl CAPELA

-Festejou ontcm sua efemeride' - Encontro-se em objeto de servi- recolhidCls;:,
3 -. Que

I
nC\iolicia o sr. Frederico Busc� Junior, ço nesta ti dade, o sr, Pequillo Co,-

gerente da filial do Banco Sul do pela, funcionQl;io do Alfandego de S.

,Brasil e (lroprietario do Cine Busch. I Francisco do SuL

- Fol' anos hoje o sr. João Lona, .

. _. FALECIMENTOS
funCIonaria da Fabnca de Gazes Me ."
dkrais Cremer S" A..

. I - Fale�eu .ante-ontem nesta cidade

- Aniversaria-se hoje o sr. Ano-
o sr. Emll Glmm, natural dá Alema

nias Silvo, fucnionoria da firma R�-I Seu sepulta_mente 'verificou-se ontem

d(oIfo Konder. I
no ',Cemiterio Evcngelhico_

dados

d� f, 1'0

cnl roneamento de estrados

do 11'"11<10, COI11 nndo me-

sobre o seguinte:
10. - Exame, discussõo e opta vlleão dlls conto, .10 diretoria relati

vo� 00 t:)(crcicio de 1946, notadamente r"iotó.lO, bc,lono,Q; cont.. de hlcms e

F E R I DA'S,
E C Z E MAS',
II N F L AMA çO E S,
COCEIRAS,
F R I E I R

- Em gô:ra de ferias seguit nntem

paro a estação ball1earia de P,COS de
Caldas, no 'Estado .de São Pa�'o, o

nosso pre%ado amigo sr. Herdfio Oe
de, ativo diretor-gerente da fifiol da

I
Barco, In.dustrb e Comercio ele $.an-
lo Catarina desta cidqde, ocupando
tombem aS funçõe� de diretor-o.djun_
te. da mesma c::oso bancaria_ bUTon
te suo ausencill, responderá pelo ex

pediente do Ilonco' Inca ,I) s'. José
Sanches jninar,

r a; mais sim eJimine<dos .�e� ne·

nhuma piedade: PALMEIREl'ISESIJ1!:I5 ,ie 23 comptlul.ias ferroviaricls,
Chil,; .. i) é cent,u ,Ium gigullteseo
Pí;i'tli!�' indlistri(il, d� vasto rêrle ban-

o nlt;jür mercado: miiiid;nf de

de gl... iü.

perdos, e

2{l

30,

parecer do conselo hfiscol,
- Eleição do Diretoria.
- Eleição do COfiselho Fi�cai.

40, - Assul1tos diverso, de in teres;e sodúl.

A� q.'nndfo; ItmnusinBs dos üeiO- Nota: - Adli.1m·se Ó disposição cio� senhores (idnni:itas 05 documen-

j1Gr�,'� \pGr" 1:' pe,,,lÍu�) j.i coühe- tos o que se ref..ra P Gfi, ')9 do d";;r,, i,)-í..i ii, 2 627, di! 26 tia �et�mbro

cidü': no��a�, 'levílfúm-nos, ltli11 40 d" 19,10.

míillítc,'o, ao Cong'l'SS-Híllei, fmile nos Ibiroi11Il, 15 de Joneiro de 1O,H

qili'rlri 'í dar .. lnjai11elí!o, flpailfi" pG- ALVIM SELBMANN, Dilata0-Presidente.

d;G�. Cüm geitinho, porém,

que (; 1",11 d;relc.mente opro fi honito

GPfijl::' _" o !'ago Michigull. O (;0-1tel f.' ",do no COilgfe5� Srree Plü:Iu, - - -�- -:""""r-

d" ID:)ú quartos, c5tive,Q o(uoodo
I

, "
I(!tiro:: L, o pel'Íodo de guerra pelo i

ex�r�';) olnericano; c, só há pouco, I rê. Ofertas (j Sciler _ Ruo 15 de Novembro, 1312, telefone n. 13lG,
réinici, 'J suas [unções, llIotivo pelo

I

qual !."via. sido comp�et(imel1te reno- � o;;.:""""'---------�---

vedo Nós nos sentíamos, portanto,!
milrc' :';os0':1ente bem 1105 lr� �nifi-:,
t=C5 ," 'Gscn!c,; e nõo demorou que,

I

tC'l�l' �,'" Fi"esselTlos omil'nde com o

"He",;· 'Naiter" 1acK ,o que,

-

notu-

ralmcr"c, fej de grande in'porrancia CONVOCAÇÃO DE A�SEM flLEIA GERAL ORDINARIA

pera li nossa futuro estado na hotel. Pelo presente aviso, ficam con _idades os senhores acionistas o com-

Toml -':'I nóo deMlorou Inuito e tor- �arecer"m ó ,!ssembléia geral o.dína ri", a realizar-se. na di" 21 de feve

nc;mc· �()5 visita permanente na sola reiro ás 20 horas, na séde soeial des ta sociedade, afim de deliberarem 50-

de jr""or, de estilo "po�peiano". on- bre a seguinte:
de 1,,',le Scott, no se uórgôo c'!;;tri- á 10. - Ezome, discussão e aprovação das contos do dir",orio re

C;], c' -';!I'oya 05 hospedes cç� mú-! lativos ao exercicio de 1946, notada mente relatório, bolanç\l, conto de lu-

sic" r 'celente de foto, Ainda não I cros e per{los, e parecer do Conselho FI<Col.
c�n5e,';imos :nGuzi-!a :] trocar a ex- 20. - Ele:ção da, Diretoria.
pr;;S;f, UITI tonto amuado do se<.l 30, Eleição do Conselh� Fiscar
rcsfo ,:cr um sornso amoveI, mos, ao 40, - Assuntos diversos de i-.teresse social.

,,05$0 !c,�io de tocar a "Tico-Tico", N�to - ).cK�m-5e -a' dispas; cio dos sel)hores
r.iic ,,�be resistir, e com ISSO tom- cumentos O que �e refere a art. 99 c') decreto lei nr. 2.627 de 26 de se

bem <� havia d�"etido a gelo. Dali t(mbro de 1940.

COFRE
Procura-se um cofre uS(jda, em bom estado, cerca de 150 cm, ultu-

----�------,-- --

s. A. Comercial e Indu!Jtrial
Wítomar§um

zcr a Registo;
5 - 'Qu� 0,

(:1 ":'Ite $Ó

d,: jantar
bostava entrarmos nu

para que ela já to-

Witmarsum - Ibíroma, 18 de ; ,neiro dê 1947.

DAVID NIKKEl, Di ,�tor Presidente
f
HERCllIO DEEKE

lisfas, 'nl'> que concerne á prestação
NASCIMENTOS I

F. H. 1ANK
inf�rmes;

- Desde o dia 18 do correr,te acho- ,

'! -6 - Que o R!!gisto em aprêca a-'
se em festas (I lar do sr_ElEjas Dbs, I Deu.-�os ontem o grato pro>!e, d.. brange; de II mmado geral, tod�,s os

e de sua exma. esposa, com (I nosci- I
SUC1 vl�,ta, o sr. F, H. Jank, geren- indústrias' existentes nêste Municipio, .0

menta de sua filhinha Nad-,r.

j-
te de vendas no Bra$'iJ do Organisa,-ão b 'l.

I
'

• 50 cr: curtumes, cnarqueadas, fóbric1I5
.do:; ofamodos Radias Pilot, do qual e' d b Le ant�a' e outros produtos suínos;' , :.

VIAJANTES ogente neste cidade, o sr. Alfredo fábrica de queijo, de motneígo, de co- 6':"',
Gosweiller 'nformou-nos o sr, f, . �

, 1 '

<elna e ..e creme de 'eite; meta'lurgio;
..

- �cho-5e entre nós I] sr Manoel 'H, 10nft, durante sua agradova' po- cetClmicas; fábri'cas' de' ladrilhos,
Vo:r, atnigo comercian'te neste praça, le, fro, que serão lançados dentro de fetos de louça, de
devendo regres,or amanhã a Floriono- alguns dias os novos modelos "Pilot" modeira;" serra rios; fobricacão de' fa-
polis. 1947, os quais ma,rcoróo época no co- r', h' d" f' I d

-

., Q� e e' ecu os e quaisque,r .es-

. ptÍcies; torrefação e �oagem k' CtS
i fé; tec'l'logem, fiação e' molhari�' fá-

- bricas �e sabão, de produtos qUí�icos;
)
etc. etc _ ,

. .

" .

í:nfim, 'fôda' e' qualquer espéci� de'
I jnc!ústría� com qualquer capital e'

' .

qualquer produçõo.
Woshingron, 18 IAPI - O "Herald E "

pata que chegue' 00 conheéimen-
Tribune" em despccho procedente de to dos interessados, lavrei a' présenfe"
,Washington, diz que sabe-se de rna- edital que será afixado t:las IU!lare�
neira definitiva jUe a embaixador plÍb�icos d� costume e publicados pe
Meserschmidt não regressarú de Bue-, lo Jmprens� lacal.
I"u:· Aires emquonto não tiver ocasião

I BriJmeh�U/, .ém 16 'de 'janeiro de
ó. díseuHr, (I situação argentina com! . AUGUSTO WALORIGUES
Marshall, novo seereÍarlo de. listado. I Agánt�. Municipni. de

congener!>,
'" .

aciollistos os' da-

\
-'.,

O PROBLEMA DA

ARGENTINA

maneírã.' teria sido' o Canal d.,

Nicarágua, 'visto- que

congressistas riorte-ameri!=onos
.ignorovam QUe houvesse vulcões
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