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s não querem a cODcorrencia industrial alemã
Aquele jornal de

Tte , General Lucius

"corres tipos
-propcsltc de

'sobre a industrie

01

jornal termina anunciando que impor- r.:cn�truçõo da. \Alcn(anha� serõo

,fe-,--
-_.

o

_

+ontes :'fabricas indfspensaveis <Í re-
I
chcdcs por sere� anti-ecnncrnicns soh ,ALTA DO .'CAFE' BRASILEIRO

--- --- --- --_ --- o ponto de vista americano,
I

EM NOVA JORQUE

independentes.

POR DOIS TERÇOS DO E.LEITO

MOO; IOTAVfO' MANGABEIRA
,

SERA ELEITO GOVERNADOR
DA BAHIA

Rio, 23 IMeridianal} - Falando á

imrpense, o sr , Simões Filho, ontem

chegado de Salvodor, declarou: "Ore

vic Mangabeira estará eleito governa

do" do Bahia por cerco de dois ter-

feitas paro cobrir os comprumisses

Santo
ços do total do eleitorado e será a

J
ccntrato A contudo, fechou sem cl-

Novo Iorque, 23 IUP) - O café

tipa D, de Santos registrou uma .,1-

to no mercado de valores, Oi' quais
estivera motivos. Depois da queda
inicial de doze pontos co mas vendas

ASNOA EM fO'CO O CASO
DA PALESTINA

Londres, 2:1 \ UP) - Alta fonte go

vernqmental declarou hoje no gabine
te qUe estava corwencido qUe esta

o iniciativa de estahelecer a soluçõc pendentes, houve I'!OVQS compras e os

preços estcbilisercm-se . As vendas

reali%'arom cento e dois contratos, O

mo is expressiva vitoria des urnas' t _
.. teração,

curcridu

membros AS ELEiÇÕES NA POLONIA l�j-'
�'_l..�

Dificil
"1m 5.003.682 votos ou sejurn, 50 1101'

[€1110 .10 tOfnl tlf 11.144 .1172 votoc ç o

a situa
fid

..

par 1 .o r-ru

Rio Grande-:..._-_.�---'-- n
TORtiA·SE mncu, A ORGAf�i·

5AÇÃO 00 GAí!I!'II�Tt: rRANCE'b Porto A�C9re, 23 I Meridional) r;:; político he '10 01105, jamais ccnse

quit.; uma vitorio. Salgado Filho, Cu

du vez mais distanciado, dificilmente

coitá. Nesta hipolese c PSD goódw
fitaró sem nenhum representante iii}

Mcnroe,. pois Getulio Vargas c Ernes

fo Do-neles já aderiram co PT!!, fi·,

C(.I du os trobulhi-tos to(loç nu S�lIí1'
do.

vcriu entre I,risão c

porém não seré provo,
. não ser ainda egulanlcnto
aplicaçóo no Brasil.

�:�. J

Pari�, 23 tUPI - O sr , Pnul Ríl�

nmtlit', reiuicío(! 115 fl€!locioçúe� para
I Iy,oditicoftj fWldo!iwlllolmeille (j situo

lúrmoçilo "de l,,,1 governo de coligo< CU( ptirtidíirio. Emquollto ti Ieqendo
çóc em meio de duvido>.as perspec- do PSD porece irremediavelmente

tivcs de exiro , O fracasso do MR? del,Aodo, 10 ,b�gel1dtl -do PiB ieNe

em decidir entrar no gabinete lidero- virtualmente a'.seguroda o posiçõo
do pelos s!lcialistas, depois de quatro rr.ujoritnric, conquistando Ires ou

dias de debates, criou UnJO cresceu- I quctro cadeiras de sôbro , MeSMO

te suspeita de que 1). MRI' está de-Ia_sim pode-se afirmar que nenhum
I

cidido a recusar a suo participação, pe'lic'a conseguiró o controle do 1IS

pcrém procure uma $aíca oceitovel.
Os lideres do MRI' no amtnnto, quei- sombléio .

O. inespercdos resultados dos urnas

COIl1 G coeficiente obtido pelo PTB

FO! ACErfO O f>LAt-lO AMAliE

O PSD teró um governa Londres, 23 I UI') - Soube-se hc-

:1592 votos
1212 votos

xum-se de que Romadier está delibe- de coolisão dos populista, .udenictcs e je que o úlegoção'arobe á conleren
I'adc!lnente procurando tornar difiei] camunistcs , O PTS terá a oposição ci�. da Palestina, nésta capital, ecei
o oceitçrção do MRI', recusando-se a de todas os partidas e o libertadores tau um plana de quatro pontos lIafQ'
dal' satisfação sobre os poderes a se- semente colaborarõo com ,(i governo solução do problema da Terlll San.
rem delegados ao rcrpe,entonte co- pr rlomentor. Qucnto á senotorio, ta e esse plano teria sido adotado per
muniste M, Minisfelio d'i Deíeso Hti- Vc,gow parece r.ão ce escapar da unanimidade, idurante a r>ermanefl(:io:
cíonal. denllro. Aliá. esse pareMO embo- dcqueles delegados no Cairo.

--_:"._ ---
-�

�- .. ---�-�- - --------.---��--------

,.

as

. -

_�r.�,§a(j ,�o.
oras,

I Londres, 23 I UP I - O sr., Clement -

que os ciespesas co ma, questão, as I Attlee o�unciou hoje no Camara dos I DE GASPERI COMP.LETARA'
d� <1" advogados, testemunhas e outros,

1- Comuns e seguinte: "Quentes trato.

j
O GABINETE ITALlA.NO

bcnco de Portugal, que teve de ccrricrn na proporção de

duzentos).
('OS pudermo,' firmar dentro desse es- Ramo, 23 (UP) - O sr , De Gcs-

k_! até Londres e aí permanecer um mi! réis por minuto! Diante desta fere da Organi"ação das Noções Uni- per; anunciou que esepro completar a'
mês, á disposição do juiz.. Suas des'l Situação: as partes resolveram entrar dos, tonto mdiores serõo os possibi-

I
fcrmaçãa do novo governo de�tro dos

I

d'l provincia e que perdeu. As pesos eram,' poiso, granães: possa-I em acôrdo, o que prove que a jus- ,'-liáodes do pnz mundial", At.tlee me- próximos sete dias. Assim a assem.
tos 'dêsse processo elevam-se a .cer- gerr: de ida e volto, hotel, preparo de. tiço cara tem pelo menos o mérito nifestou esse ponto de visto quando b;éio constituinte' italiana poderá sei' •

f
.I Solbodor, 23 IMeridiono!l - No

CO-I
PiB, continúa em primeiro lugar. tcmbern o vitoria satis atono em to-cd de 15 mil libras esterlincs, e o viagem, corregodores, gorgetas, taxis.

I
de filtrar as questões e evitar mui- interpelado no sentido de tornar cla- i"<lugurado 'a ires cie fevereiro, con-

d UDN O
"

Cr,ntudo os noticias do interior mo- do� 0.5 municipios o , s mu-professar Hórold tasld é ,um dos mais Tudo coku�ado, foi-lhe «rnitrata o

I
ta; delas. I, ro o ol'lanço ang!o-france�o . A pro· fOlme estavo previsto. .

. I M d 'N d'd d M
.

- IP'o , e eiras erto, Con, ato <) nite,tam a esmagadora vitori� oe 0- r..dpios porém entregue, ao PSD, e-1!jl'llres lideres políticos britanicos. ('judo de custo �orresponden.te a trin- Cito-se ainda hoje na Inglaterra
I pOS'lto, o pr',m'eiro ministro Bevin di.- __� �

_

"O tavio Manvabeira, notandO-Se um deiros Netto vem obtendo vantagens,Há' Ilêste caso duas circunstancio5 ta,. e dois cantos cento e sessenta mil, ccmo a éúmulo cm matéria de CUS-I s�: "eviden'teménte a, tratado com e�.&O'li1çn L.oi' "ao \'ii li'" n dD• j
�

� I. & 'ii' U"...iI. fi. f:t ....u' U 110". CGSCl como Guanon'f:bí, .cujOt \I'�su�ta- cerno ilhéas, Cachoeiro e outros. Po_"Jicalltes: a primeira � que o mem- rt'1, de nos.so moeda., tas _o. coso �o. Estado contra o com-
uma po'tencia não pOOe ser substitui-

L d I
-

- do para presidente foi de 245 para m o senado, o mais votada é an u"bÍ'iJ" talvez mais proêminente do par· O 'depOImento desta ,testemunho' panhlo telefonlca, do por uma terceira optencia". A- 0,XpO rt��a-OlIt,., m o UDN e zéro paro O candidato pe-iitk q\le czerce o poder nd Ing!ater- nao ia além de centl) e quarenta. e Os debates dêsses processo<' dura- 'britanicocresccntou que a governo
rã 'liaja perdidn uma causo cOlltrll (nove ,aplavros. Os amadores de cáf- ram �etenta e Um dias e 05 autos,

estava �nd�so para conduir o alian-
rl()i� simples jornais do provincia; a cutos podem' verificar' o preço de co- juntamente com as provas materiais' .

os francllzes e,tivessem

It
çu assim. que '. �.se9üilllli, é que o referido !tomem, sen- do palavra. levadas '00 t�íbuno!, pesava.rn três' , I' t s' DA 'outro Iodo •I poro ISSIl (.ISpOS o . �

do embora tifo influente, lião dispo· No decorrer �e outro processo, IlOu,l, t�>r.clodos! O engellheiro da campo-
o governo btitonico manifestavo o seu

.

ve "ecessidtlde de ouvir um rico in· nhia foi inqu;l'ido, oolculoJse, sobre
t t lo v'ls',ta d'e Lcon 1' conte" amen a pcdustriol de (J,vJo. O homem fez, pois, lj vide mil pontos do questão. O to-

"1 'l I
"

(I mc'mo focul-,
•

Il tinI (i .ane res, pOI> .'viogem ",ois úemofõdo; pfigO'
I
rol' dos c�st<lS OIc!liIÇOIi 359 mil Ii-

lou {I possibilidade do util troca de
rtlm·flw !l�lo i."cômodo ljUarellia e

se-I
bro� estCrtllH1Sl I pOiltOS de visto. A respeito Attlee

te 'êonNJ, e <jllÍnhf;ii!O$. Harold Ltlski lião jJondemu evi.ien-
disse !lOS memljj'!ts êi!\ conmnkado

Mos o j'lfO.:eS;;O ,;uu�, fruriow, .0
•
{{!fllel;!e os OflUS ue ,eu (,Ieilo. Se

€sl" resjJeilü, é o. de umo wcied:Jde
1
é

.
e:wio, (ôlil{j ['fêlélHlío o VNSO ti"

de �eil!hirgi(j, (lU,e ['"clúmova ti" um Álídrieux, (j'iIl ho (ou húviú) juizI:3
fiOõ {"hum

um omplo comjlo,
�------��---------------

'rineu Bornhausen 32.226 Ia Aderba� R. da. Silva 32.753

leito Eleit�râl nos Estados

tebista, isto numa urna e em tres
fo Alves; poro

da o legenda
c VDN com

deputados, lIarum sen-

Rio, 23, iMeridíonatl. - Verificou

se uma irregularidade no Departamen
to dos Correios e Telegrafas,

tendolside desviados cercã de 120 .000 cru

zeiros, Foi instaurado inquerita od-

� Uma ·prOVa do sucesso do as forço de exportação dr. Grã.Bretanha

",ini,trativa po:icicl, constando. que
�
é dado por e:ta fotografia tirada no, docas, de Singap�ra, na qual vÊem-se

estão envolvidos no caso varios fun-' er.ormes caixas cantendo material oU tcmobilistico britonico e ezibindo em
.

'

, '.' I d a c_uge·<iv:l (egendo "A Grã·Bretanho entrega mercadoria,,".cionarios graduados e pessoas estra - u'" cos C os ..

nhas óquela repartição públÍ(:(l, i \ British Nnws Se.vice).

cHilas, Mangabeira 739 e Medeiros 2.

No Rio das Contos, Manvabeira 153
.' s.' o PTB com

e Medeiros zero. Em. varios muni- I

785.
.

ci"ios, principalmente no< que foram I
percorridos por Jurací Mogo!hães, o

Il I H' t 23 (M 'd' I)e o oflzon e, Cri lona -

moioritario na caiptal
1 .739 votos, seguilldo-
1.168; PSD 847 e PCll

I Seio;; c

l:C;ÔS . e

,i.eio {j indeniz!-,çiiô de .•qu;nze IlJ,ÍI; en! Bedim, f: certa *,,'

ítbtüSi pOf' mo) ivo de ton1pimefitü de Ci!�t úg fiY,
�

Londr€5, �

contraIa. No üit!lvo dia do ljjjgl{l.,! '

os 'ji�ailte5 .eritfiêiHti.n lJ1lâvaradll>;,.

Desviados 110.000
DOS' CRISTÃOS DE SHEUSI

Maceió,. 23 (Meridional) - Aíé ás.

1 J horés cJe hoje a resultado geral
no estado éra o <eguinte: Fetides

Monteiro 1,190 (' Ruí l'olll1eims 5".042

votos.

vitoria tem sido cssim, verificando·se
o res'ultodo geral das apuraçães até

mil réis.

pentO:. cúmo
emitido após a cOfldusãa dti<. con-

I
vcrsoções,

.

que e.hl� cOiiljlfeilHJerilm (
"

o meio dia de hoje, é o seguinte: -

--- --- _.'-- ---

Milton Cam,pos 135.487 c Bios FUt_
os COMUNISTAS CHINEZI:S

les 100.447 votos. O sentldor mais

vt.!ado é O sr. Berl\ar.lc� Fill.o; com
OR\:)t:NARÁM A LlQUIDACÃO.

60.412 votos.

o i. 125 cantil".

Nallkim, 23 (uP J - A Agencio

In-

O00
. ·lote rv e n ·t o r serfl'.

toi ,ubstituido

chinesa "Ccntro! New," informa sem

co,'fimoçõo, que os cheefs comunistas

tlJ Hienam ordenaram a liquidação

(Meridionol) - A

d� Iodos os cristãos no provincia de
. Porto Alegre, 23 tMeyidiDl1Oi!Shcnsi. E�te:, Quolquér que sellI a

"

'sido considerados I Ale os 11 horãs de hoje, era o se

gl,inte o resultado dos eleicões: Wul"
comunista. I

"

.

. , --'i;1;_'Q'J te" Jobim 124.313; Alberto POSQuall'
,n; 110.812 e Decio Martins 61.:137.

SU3 seita, teriam

do partido

AS JUNTAS APURADORAS CA

RIOCAS DIFICULTAM O ;TRA
BAlHO DA IMPRENSA

1-- I
O sr. Salgada Filho é o senador mais

A RADIO SOVIETiCA COMENTA ;otado, com 60.548 voto, .

NACÃO'�
...;p

.

Jerusalem, 23 WP) - De {lcãrdo I blema da Palestina compreende os I
aqui disponiveis, st'guintes pontos: primeiro, cancela-l O SR. EDEN VISITOU

soluçõo do pro-
menta do mandato britonico sobre" AS PRAIAS CARIOCAS

Palestino e revogaçõo da declaração Ri", 23 - Meridionoll - O anti-

de Coifour, que previa a estabeleci- g,' chanceler britanico Anthony Eden,

mtnto do lar nacional judeu na Ter- OO:!'em chegado 00 RRio, qui: conh;
ro Sartta. Segundo - independendo C2r logo hoje pelo manhã os famosas

praias de Copacabana e Ipanema.
�er·!he devolvidll brevemente SUa' .

•

t d d' tq, dos' outros estados arQbes no Dirigindo-se á ponto do Arpoador, II·ClUle an o os proceres pesse IS os .

Média. Terceiro - esfobele- Eticn pretendeu lançar-se CIO mor, propriedade em Viena. Esta, cujo Ontem na Camora, adianta um mo·

cimento dum gQverno democratíco com senDO adVertido pelos amigos da pc· 101' é calculado em cem mi! dolo Tes, fullino, os I>essediístas i estavam olar

representaçõo proporciono! de arobes r:oQ que oferece aquele ponto. O f!.'ro confiscado pelos nazistas duran- mados, Os pessedistas consideravam
Qual·to '- suspensão ime_ Millistro de Churcnil! contentou-se tt:" a guerra. Henrei,1 espeta voltar certa a vitoria de Mario Tavares em

Judaica na Pales· então, em ficar sentado Im ureio, nd- á plÍtria logo que termine o filme cm S•. Paulo, emquantt> as trabalhistcl:;
!'•.. "i mill:llldo 'U I1OtureZQ, � Que está trabalhom:!o, juravam que venceria Hug(l' Ilorghi.•• :� ..... \QJ

I· Goionia, 23 IMeridonall - Os re··

A PROPOSTA DE CHURCHILI. :ultodos ,dos eleições opra governa-
.

dor são ds que seguem: Bueno Coim-

l.ondres, 23 (UPl - A Radio de 1:"0, 10.780. Poro senador, Alfredo
Moscou comento hoje, pelo primeira Hass"r 10,838 e Paulo Fleury 7.690.
VEZ, a proposta ce Winston Churchill Poro deputados estaduais lIs legendas
oara formoçãa dos Estados Unidos da n:ais �otados são PSD, 5.684; UON,
Europa. Textualmente, o ,emissora 5.745; E. D., 1. 843 e f'CB, 1,434.

SURITZ

ri
__�' ,f(io, ,23 I (Meridional) -- Informa

� o "Correia da Manhã" que, é peno�o

FOI i o' trabalho ·da reportagem que fun-

I ciúna
nos juntos apurodora� do' plei

t() aqui, ra:::ãn pelo quo! não é co

,Ilhecida o posição dos candidatos mais

jornal que c� presidentes das juntas
nõ,,· permitem aos representantes da

imprensa o ingresso no recinto do a

menos que

de partidos,

OS PESSEDISTAS ESTÃO ALAR-

volados poro vereadores. Adianto ci

o plano arL.be para a so

lução do pro iem da
Pale tina

soviético declaro que "uma conversa

pia sobre os ideais do critianismo ser

v,� poro _encobrir o desejo de escra

vizar toc.a o Europa'.',

Até o momento faram' apurados no

estado 19.087 votos.

IMPRENSA

Um ma-

colham

0.5 da-, com os informações
• o plano orabe ptlra.

PAUL HENRE1D VOLTARA'
MAOOS CO,,!, os RESULTADOS

DAS ELEIÇõES
PARA A AUSTRIA

a
.
depoimentc de um tarvoeiro. do 'a Moscou' pelo seu governo,

seja mais oneroso

Não há muito

em landres uma

loIsa, partllgues.a.

rtiQ, ·23. (Meridional) - Notico-se
Hollywood, 23 (UI') - Paul Hen- que 05 resultados já conhecidos· das

"A
reid foi notificado pelas a�.toridQdes eleições em, S. Paulo, Minas, Per
aliados na Austria, de que deverá nambuco e Ria Grande da Sul, estõo

Comunicamo, 005 nossos prezados anunciantes, ossinantes e leitores

nesta dota,' deixlJram a direção:léste jornal, os srs, Alfredo CompO,
e Honora�o Tomelin;"que exerciam respectivamE!nte' as cargos'. :de J>ir:::tor-
Prezidente e IDiref�r Gerente, sendosubstituidas pelos srs. Edmunsda Mon-

teiro Fcltrin.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ANUNCIEM NESTE OIARIO
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('
'I

Emprisa Intermediaria deM.l}ra�
(MATRIZ EM FLORIANO'POUS)

i:iflJ"'LOJ DECLARATO"RIOS - N'ATURALIZAÇOEt

. EÜêí!.:rrega.-se 1e q�âisqn�t" assúntes jun.to á� re-

ilartiçõe,os públicas de Blumenau, FlorianóplJllS, RIO .de
Janeiro São Paulo e Porto AJégre - A_ii!!tenda técilléa

ÉSCRITO'RlO PARA O VAI.E no ITAJA!'

Rua 15 de Novembro n? 415 - :::lo andar - sala 1

(AltOi d' .. .A C apital-" ) -- B J... U M E N A L

Drs ;' -.

NICOLAli SEVERINO DE OLI\' EIRA
e

ALTAMIRO s. DUS

_�dvagados
E.critÓlia: R. Trajli�o ]'i - 2° andar

RS5idenCÍ2Is; Itua Alvílt<l Carvalho, 66 e 53

FLORIA�OfPOLIS

C H A P

C R R R

É U S; � o maior depósito nesta praÇa

N H O S PARA CRIANÇAS; - pelos preços

ratos.

SUiS50S;- 56 artigos de superior qualidcde

-�L'd..L...��."",_
À ,é O R DON S; - lcliancs (novos).

TOCA-DISCOS

Casa Wilv Sievert
.' �

. .

RUQ Quinze 1526

ATACADO-VAREJO
-,'�-------�--

Dr. Fausto Brasil
.

� . � �"

MEDICO

Ex-Diretor do Hospital de Hansa-Humboldt; Ex-Pediatra do Hospital
S. Terexinha de Erechim (RiRa G. d, Sul).

DOENÇAS INTERNAS DE CRIANÇAS E ADULTOS

Consllltos: :Das 8 ás 12 e das 14 ás 17.

Consultório e residência.: Traves S'l 4 de

pledia do D. E. R.)
Fevereiro )20. casa após a

Dr� Gebhardt Nrornada'
._ Faculdades de Viena, Austria e Rio de Janeiro)

Cirurgião-chefe do Hospital Santa Catarina
Alta cirurgia, operação do bacio, estomago, vias biJiares, utéro,

,ik. - Neurocirurgio. Moléstios d e senhoras. Cirurgia-plostica-
Ilj _ _'J.�
e.i."., 1f0 1fotp#hII: .. �., 11 fi das 15 OI 11 fIotft

1I.IIAi4INAU: - "Hospital Sontel CatoriliQ·

lr4Nti�>i.....": *", "

� eis os razões do sucesso

dêste Lombrigueiro
FEITO para facilitar o trabalho dôlS mút .....

n.ÍStrar um 10mbrigueiro li seus fIlhos, o l...ir!ar
de Cacau Xavier vem sendo usado com SUCC:a) I.f
maii. de meio século. N�o exigindo dieta, ...
JIl'ecssando purg'lnte e podendo �I' tomado ..

qualquer mô ou lua, (I I.
de Cacau Xa"ia- é um &Ata
mento fácil c cficu COIIt:ra

lombrigas. Siga o tlXItitlplt,.
das mães de outral e dr!Ii&
gçração. Dê também á '" fi.
Ih" (I Licor �� Caau�

•

mais

TAXAS :-PARA AS CONTAS. DE DEPO'SITOS;

)A' 'V!·S-TÀ :: (retiradas� li vreí:); ��,
• j )., n..

"_

.�.,
�

:��� ,

.

OEPO'SITOS POPULARES (Limitede� Cr(1O.0oo,00)
DEP.O'SI'WS LIM.ITADOS (Limite 4," Ct$ 50.000,09)
DEPO'SrTOS 1.IMrTAOOS (Linjite: de "f� W<t'ÕOO,OOl o

DEPO'SITO SEM LIMITECom.panbia IDdustri�1 e

mercial Rio �,auel
;.:.II'
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I
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Convocação de assem blêie geral ordinori� .

I
Pelo presente aviso ficam convi dedos os senhores acionistas a c9ft!P!l,�

recerem á assembléia geral ordinoria, a realizar-se, no 'dia 21 de fe';er�jr�
de 1947, ás 10 horas, na séde sccicl des�a sOciedoie" afim' de. dcUberarem

,Registro
Industrial 1 9 4 5

Á PRA?'1) FIXO

Por 6 mêses
---�

.:..::.: EDITAL-
Por 12 mêses

De ordem ,ueprior, levo

cimento dos senhores inclustriais, que

� cindo não: prsstcrcém suas declarações
co Registro Industrial referente ao

ono .de 1945, equ esta Agência con

tinua oçeitando as referi�s declara

ções, até o'· dia 31 do corren te mês.

Todos' ,OS rpoprietários de, indústrias. �_�_

que, por qdclquer razão deixaram de

efetuar as suas inscrições 00 mencio

nado inquérito, ficam, por êste meio,
intimados a comparecer á Agência

Municipal de' Estoti�tica,' no edificio

da Prefeitura Munidpal; onde funcio-

DEPO'SITO DE AVISO PRE'VIO

sobre o seguinte Retiradas mediante prévio gyiso:
10. - Exame, discusõo e aprovação dos con�as da diretoria re!atjV;Qs

balanço, conta de lucros e per-O!) exercício de 1946, notadomente re lo tório,

das, e parecer do, conselho fiscal.

20. Eleição .de Diretoria.,
30. Eleicão do Conselho Fiscal.

r • " • .�.,
.

40. A�suntos
..

diversos de in teresseociad

Noto ,- Achom;se a disposição dos senhores acionistas os documen

tos o que se refere a art. 99 do de ereto lei n. 2.627de 26 de setembro
de 1940. "G�O"LUMBIA··'

cu, ��CfON�L ôi SEGUROS O� �Ii)A: E RÀ�;:' Etli�.m,i�iIU;S
.,

�
.! >' : \";.-" • '"

•

.

. �.��:'"

.s.;

HCifoer

Rio' Krnuel -, Ibiroma, 18 de joneiro de 1947"
RICARDO STEIN, Di retor Presidente

n", afim, de receberem _.os impressos
Séde So�iol: Av. Almirante Barroso

"Agente no Estodo de Santa Calarma:
li) .�prõprios 'e _instruções' necessérics ó

e rflolizoção de sua inscrição.'
Ao fabricante que não comparecer,

dentro do praro ócima fixado, será

aplicada mult'a variavel de Cr$ 200,00
� CrS 20.000,00 de conformidade com

o disposto no artigo 70., do, .Decre

to-lei federal n. 4.081, de 3-11-942.

Para melhor orientação dos senho- I
res 'inforrn'antes,- esclareço, ainda, o

seguinte:

s. A.-·! Industl'ias de Fécu!as
.!adeiras Rio KraueJ

'J o i o P o R T o

__.......c..",,"- .. ltllo l?_' de: ,N�tc:mbro,: J.37T -_
"-=��

fOGO -'� TRANS�ORn:s _' ACIj)[H1'6

Responsabilidade Civil
..
Omnibils

PERDEU-SE·
Convocação· '(fe Ilssembléio geral ordinaria

Pelo presente aviso ficam convi dados os senhores acionistas a compa

recerem li assembléia' geral' ordinária, a realizar-se' no di'l 21 de fevereirio de

1947, és 14 horas, ,na séde deste sociedade, ali mde deliberarem sobre o

seguinte:
10. - Exome, discussão e cprcvecõo das, contas da diretoria rela!i

vss (la ezercicio dr '1946, notadomen te relatório, balanço contas de lucros 1 - Que o Registo, como todos I

os trabalhos estatísticos, é i�teiro-!
mente gráti.s, sendo que O !)Ioterial:
tombem gratuito, é Fornecido pelo A-

'

gência.
2 - Que

-

as repartições estatisti-

ba-

e perdas, e parecer do conselho fisco I.

I 30. Eeleição da .Diretoria.

30. ,_ Eleição elo Conselho Fiscal.
40. - Acham-se a disposiçãoC", senhores acionistas os documentos

(J que se refere o nrt , 99 'do decreto-Ie. n. 2.627 de 26 de �etembro de

1940 ..

Rio Krnuel -. lblrnmc, 18 de jcneiro de 1947 ..

VINCENZ FRANZ WESTERKAM, Diretor Presidente' em

�o· comprometem-se" monter no

mais absoluto sigílo, as informações �l9JltI�II1L§JrIJ���r2J� �,ª�!Ilti1�l!li1lil�recolhidas;
�

,c, . í! "

-

19J

:��o;ml:::�®:::::::�:�m�:: i.,.Rlln&�'RCAVIGTOR fi
dados em 1945 estão sujeitos o fo- 19[; �' ; '; i: ',; . ., (ti.
,�c� �Re��s:\ pequeno produtor

�r Os ··'0'0m peões Cfo ,Ar �
está 'dispensado da, ;nscrição, tenclG, � ,

". ,.' �,

l:�:i:::Õ::' :::i5::s 1:�:�t;::I, i��::��:� I
CASA nn AílERIPANO S A

(I
:�;:;�e:� que éoncerne ó p�estação de; , .,' '.IJ. 111' lJ

.
I I II

xI
G - Que (I Registo em. aprêço a- ��, '_

..

" ,III
brange, de u mmodo geral, todas as �

Rua )� ,"87,'! .1,Blur_nenau
.' iii

i,ndústrias existentes nêste Munic:pj�, o �1§Jl2Jf§j1211§jrX!��121� 1Ií���12lfj]�l§l�12l111
t saber: curtumes, charqueadas, fabricas ' ,

L:Xl
'"

de banha e outros produtos. suinos; ,

exercicio

--._.-------,----

s. A. Co.ercial e Industrial
Witmarsum

CONVOCAÇÃO DE ASSEM FLEIA GERAL ORDINARIA,

Pelo presente aviw, ficam con vidados os senhores acionistas " com�

porecerem Ó assembléia geral ardina ria, a realizar-se no dia 2} de feve�
reiro ás 20 horas, na séde social des ta sociedade, afim de deliberarem so

bre ,o seguint�: _

á lo. - Exame, discussão e aprovação das contos do. diretoria re

lativas 00 exercicio de 1946, notada mente relatório, balanço, conta de lu"

eras e percbs, e parecer do Conselho Fi·.cal.

20. � Eleição da Diretoria.

30. Eleição do Conselho Fiscal

40. - Assuntos diversos de interesse social.
Nota _:. .Ad��m-se· a dispas; �Õ(i dóS senhores

cumentos o que se refere o art. 99 dJ decreto lei nr.

tembro de 1940.

Witmarsum - Ibiramo, 18 de Janeiro de 1947.
DAVID NIKKEL, Di retor Presidente

fóbrica de queijo, de matneigo,' de ca

seína, e de creme de leite; mefalurgio;
cer.fimicas; fóbricas de ladrilhos, arte

fatos' ile lo'uça, de vidro, de ferro, de

madeira; ,serrarias; fabricacão de fa-II '

dnhas e de féculas de "quaisquer es-

pécies; torrefação e moagem de' ca- I

fé; tecelagem, fiacão e molharia' fá-
1
__

bricas de sabão, d� produtos quí�icas, I
etc.. etc.. ..../ e

acionistas' oi;" elO"
2.627 de 26 de se-

PARA SER'1ÇOS ,LEVES DE
bronçp �xe<;�ti,.CI. .'

Diretori" da faxenda

Blumenau, em 2
,

.

DE J4 ANOS E UMA MOÇA.
"

Empresa Grefic'] Cqtarinense S. Á'.

_--

Industriag de Fêculas Alvim
SelbmaDD S. A.

•

B.lumenau, em 16 de janeiro de ]941
AUGUSTO WALDRIGUES

Enfim, tôdo e qualquer espécie de
indústria, com qualquer ca.pital e com

qualquer produção.
E ,pqTo que chegue, ao

;

conhecimen-,
to, dos. interessados, lavrei o presente
editql q!!.e. será a.fixado nos lugares
públicos de costllme e. publicados pe,

Ia. imprensa loeol.

Convocação de assembléia geral ordinário
Pelo presenle aviso, ficam convidados os senhores acionistas a com-,

parecerem a assembléia geral ordinaria G' realizar-se nOe dia 20 de fevereiró
de 1947, ós 10 horas, na séde social desta sociedade, ali mde

sobre o seguinte:
10. - Ex�me, di�çussão e oproVGcão das contas da diretoria relati/'

vos ao exercicio ele 1946, notadamente relatório, balanço, conta de lucros

perdas, e parecer do conselo hfiscal.
20. - Eleição éa Diretoria.
30. -' Eleição do Conselho Fiscal.

Agellt!! ,Municipal de ,Estatística ._j
'---,,�--40., - Assuntos diversos de in tcrey,se saciaI.

Noto: - Acham-se á disposição ào� senhores acionistas os documen-;
t(;; a que se refere.o ort. 99 do decreto-lei n. 2.627, de 26 de setembro
df: 1940.

Ibirama, J5 ele Janeiro de J047.

ALVIM SELBMANN, Diretor-Presidente:

PRECISA-SE

Precisa-se de uma moça com co

geral. de serviço de cscri- I
fório' po�a trabalhar lia redação des

te jornal.

COFRE
-

..�;- I
Ausente até fins de Jan'eiro de -1947.1Procura-se um cofre em'

DR. MED H PAPE

Substit�to: DR_ ARMINIQ TAVARES. I
f(l. Oferta, Q Sciler � Rua 15 de. Novembro,

FaçaEdital de 'Convocação seu
"BÂNCO' MERCANTIL DE SANTA CAT'ARINA S.- A:"

.

anun-CIO
NESTA FOLHA

ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUiÇÃO
São canvidodos os subscritos do caipital "BANCO MERCANTIL

SANTA CATARINA S, A.", Q se reuniirem, em Assembléia Geral, no

fido do "Teatro Carlos Gomes" Q Rua l5 de Novembro, nesta cidade

Btutnenau, ás 10 (dez) horas do dia 2S de fevereiro, do corrente ano,

fim-de deliberarem sôbre a seguinte '!Ordem do dia::

lo. - Constituição da Socieda�;
20. - Aprovação do Estatuto Slocial;
30. - Eleiçõo dos Membros C!los Conselhos Administrativos

50. - Ouho� Qssuntos de inte'�"e5�e da Sociedade.

Blumenau, 3 de Janeiro de:: 1947.

.--" .. ASSEGtm:E também a Srà;'.\ttna mater.ni�.: _

dade. feliz, com .saude e 'um filhinho
forre e robusto. Aproveite a experiencia
de inilhares de rriães e prepare-se para
o parto feliz de um bebê sadio e En-
do; usando Gravidina: Remedio consa'
grado pela experiencia para o periodo'
da gesração,;.Grayidina �, 'tambem, de
valor inestimavel na fase do aleitamen
to', sendo, poósso, .indicado antes, du-
rante;e dé'poÍs do partó.

'�

I

.

Dr. Camara I
1 Ollpações - Doencas de Senhoras

'

ESPECIALISTA

Clinico ',em geral -' Tratamento pe- I
l Resultado de, /o'ir;;as' prsq;lÍ�ifS r 4� rlaborúcãa 'ci��

filie,,' em moderilÍúimos-Laboralonoj;ÇrarJid{TJ4 é 11m
vrrdadeiro "se'glm!" para "ma gt!sldçãà norinal i o

palIo .feliz, de 'j",,' 'btbê jorU � b/mi/o., C�úd� d� si
t d� feu /ilbi71ho .+ ;'gora -, com Çjravidina: .,

'

-.
v.

t"", .".':-
- •

- -.. ' ••

Banco Mercantil de Santa Cctorina 5. A•.
las Oondes Ultra-Curtas

1
. 1
i----,------�---

E.Kan·maon
OSWALDO MOELMANN AMERICO STAMM

_

Cansultorio: � Travessa 4 d_e Feve

reiro - Predio Peiter

Operaçães nos Hospitais

GRAVfDJNA
.1Cas�· Photo All1ador

I.
-- G. SCHOLZ -

,.

Rua 15 de �ovembro, 596
I

1_; ,

Telefone 1010

�,I .. Y M li NAU
.�

l • LlCAU'

CIRURGfIÃO-DENTISTA
..

". 1_'

Rft,;OS ,X
hpiGÍalidade em 'Radiografia dentórill5 para qualqu�r flXQme médi�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Fabrica de Teci

eT'intur-cr-ío

I

18. exti

'Emprego exclUlíVD de

àrsten o seu

estômago
dos males que
o afligem!

___�_.,..".._... .-.......=<;<

:
_�__

:
"," __ ;; :::_ri�'

«'lO �
..

I
I
-.

i
Use o Vinho Paty Amargoso IDIIIIIIIIII1IIIIIIiIIIí iiiiiií_-
para combater a azia, a fla

tulência, as dispepsias, en
fim -todos os males do est â

mago: Um cálice do Vinho

Paty Amargoso tornado dia
riamente, antes das refeições
-' além de facilitar a digestão
- constitue excelente aperi-
tivo. Comece a usar hoje mes
mo 411 Vinho Pats Amarzoso .

e.'

corei abSlllutameote

Vende-se
I

ccmlnhonefe FORD·A. Trator i
! com FRANCISCO CARDOSO (ultimo I

de anibus de I toupova-Sêca. I
____ ."__---.!.d..,, !

. Perdeu·'se 1-
Um encerado novo, de caminhão, no

tré;jéto do Hotel São José á Fábrico de

Gaitas. I
Pede-se a quem achou; entrego-lo t

São José, qUe será bem gra- (

I
I·tI eito-

"

----------�
.

_____

OSWALDO TH:�EN

s E s t ados-.- -'-- --- ----<

no

S. Paulo, 23 IMcridional) _ Os. clo'_9.616. Total: Ademar de

!lar-j
tor. Campos:.. :5.819 e iBas Forte!'

�

138 715 Hugo Borglti Illl.327,· 3 933. Para "�enQdor, Bernardes Fi-
trabalhos de apuração cté ás 24 no-

I
ros . ;

.,

A d ',l •

T 08 933 Al"d P lho 5.548 e Benedito Valadares 2.392.
,as no interior ccuscvo : demar e (viana ovares . e 11101 a rc-

r
.

Paro deputados federais: Sales Olivei�
Barros 65.039; Hugo !lorghi 75.851;

I
dJ 22.197,

Mario Tavares 80.686 e Almeida pro-l
du 23.181. Na cpitcl: Adernar de, Juiz de Fóra, 23 (Meridional)

I
nrê putcdos .esreduels: DIt.·!ermando; ClU%;

Barros 76,678; Hugo Borghi 45.476; 05 resultados dos npuroções aqui .

Filho, do PR com 1.872; Arli"do e

;,�_:: I Mario Tcvcres 18.247 e Almeida Pra- 05 2'� horas, eram os seguintes: Mil�
,� nini, do PTS com 1.529; Lourençea

Jorqe, do UDN com 742; Lindolfo HiI'
de PCB. com 456; Wilson Linia BQ!4

t,,:;, do PDC com 380 e Irlneu

morães, do 'PCB com 317.

ro, da Coligação .com 4,582 e Walter

Alaíde, do PSD com 1.733. Para de-

Testo Salto
Caixa pDlt�J, ,

;."..--

Deite.�Anullcjem
'�;���-�"-

DIARIB

MUITA A'fINÇlo:
1- Í"Iif&�f.H IIiIlltiâ lU grlpwa.
NldriadOl • �, !iH ii WiMiiv .:i.
Al_llIo Xa.vler.

2 ""::'10 Copao de AlCátrflo Xil'itil' .. ,
"eu mcdioameuto eKlãtell«t "ilm â

deIIlgnaçiO de Cognao de Alcatrão. poi"
411ê • O óa!oo Coguo 1<1110 a b3.S<I de
__Ido que 1em fórmula. IDedlclJUal.

.. - Ã eWo1& do Cogll&CI d. A.l....tra.
X...rier HIlWta. paI.&, dll iUA.16rmnlll qUit
rft».. valiOllOll elemcDloa lDedlul1la18:

a) P-Oid_ ar...l ..d ...... e .I.,rd.
fIeaJla- d.. p,.JroÕC<l. __ .......
_Uh •• 10.1....... d. &<01 .

lo) v_ ..._il. Qa}..U.� .......
..... Ipof""'ltoo .... "'.U .

"'J DGIa ......""' " ,...

""""" •• ..a�••

oi) lJ F_4.a _.......te ...-

_ at....s1i.
,- O lClt1mO. COj'I1I'" de AllllOlTi.
Xav1er liÔ , Yillldldo,. poi'UUlÚi, .1Ii i,,1'

..... e dNglU'l ..... l',mjot - l)W iii

....... _. rhlitàlo.• ..aiWt li.1 ......

....� vendido em OUu..a. I..........

A NAÇÃO

. )�"{O ",t.teu Jornal

Blumenau
-- ot:"___ -- "'" '--

Fose'OI JOÃO GOMES 8{ ClA: . Fone 148

Rio; 23 (Meridional)
de Porto AlegrE> Que O cand'idato pes
sedi,�ta ioo' g4jyerno tdo, e!ltodf' ". sr.
Walter Jobim, continua na, frente ao'
ccndidetc trabalhista Pasqualini,
ra com quasi to.coo 'votos de

rençe ,Radios qualidades·das melhores
para corrente alternada e para acumulador

Discos - Eletrolas -; Toca- Discos - Refrigeradc res _. 1\1 aqui r.3.{ ce
Costura - Maquinas de Escrever ,- Bicicletas novas garantidas '- Cofres

Fogões - Ma'erial para láLlio - Mattr;;d cletricn em geral.
Vendas á vista e a longo prazo, - V i s i te 111 a R A D I O L A R

IUo, 23 (MeridionaD NoticiQ1,
de ,Salvador. informam que as legen
des mais veredas sêo as que seguem:
VDí-n. l2Z; PTB, 76�; PSD, 556; PClJ;
509 e PSP :399.

.

>'--:;:;;�--';;.'';' .

CL \NICA MÉDICA'
Dr. RUbens Walbach

couçÃo - PULMÃO - FIGADO - INSTES"INOS - RINS -
REUMATISMO - DIATERMIA - RAIOS X - EUiRO-

_ CARDI06RAFIA
�1iíIi�iI • ."'"da:

RUA .01.4 RETI�, 12 - POMI, 1.
C o N 5 U t TAS; iii., 8 65 ii ... 15 • S ..

1ft 7,if' Fil

copito! OS' candidatos
Estadual mais votados são: Epifani�
rezer�a, do PCBi José Fleul')', da UON:
Osvcldo Almeida, po PR e Gerson C'Os
ta, elo PSD.

nUDeie ue te· i r'io
���oooo�oooo�m��

Campos,' 23 CMeridíanol) _
nau a apuração, do pleito. da dia' 1 .'

FOI'om abertas 144 urnes, verifican
do-se os seguintes resultados: pord
90�ernador, Macedo, Soares 20.620;
lontra Costa, 3.027 e Macedo Pereí
rc, 91.

.

Para seno.dor, 'Sá Tinoco,' do
,PSl1 com 10.620 e Gilldino Vale, da
UDN com 6.375. legendas portida
rias: PSD 8.216; UD� 5.791; PCg
3 661;PTB 2.7IS e. ED 1.521. Os

d�put�dos .mais votados: Dom�ng.os
Guimarães, dI? prB com 'Z.254; R�ur
'Escobar! do PSD com 2.23T; Teotonte

Arcuj� Filho, da UDN com 1.951;
Nelson Rape!, do PSD com 1.911; Jor
.9f' MachD�a, da UDt{ com 1.843;
Togo Berros, do. PSD com 1. 581;
Joôo Martins, d� E. D. com 1,388;
Josias Reis, do PCBt com 1.425 e

Celso Torres, do PCB, com 1.331 •. j

DR. Z I M M �,R M A N N
W'1

COfRES f OVEIS DE ACO
.

.3

CIRUr.GIÁO DENTISTA

ILUMENAU RUA 15 de Nov. 595

Instaiação de Raios X
I!ARA RADfOGRAFIA DENTARIA:> E DIAGNOSES A DISPO

SiÇÃO 90S SNRS. ME'OICOS E DENTISTA'i

C0M os DISTRHlUlDf'RES

TAQUIGRAfIA GRATIS
Victor Probst & Cia.POR CORRE ,SPONDENCIA

Para difusão do único métódo brasileiro, a ASSOCIAÇÃO TA:'
QUIGRA'FICA PAULISTA ensino gratuitamente. Informa.,;!!,":

Prof. PAULO GONÇALV�S, ... 7 .I. Setembro, 107, 1. 011.1.
RIO DE 'JANEIRO .

--------- Niterói, 23 (Meridiona!) '_ Os re1

:sultodos .

do pl�itQ nesta cidade opre�
.sentam o seguinte panorama, em 12

I urnas: Macedo Soares 3.047;' Lontrà

l Costa 256 � Macedo Pereira 103. ,Pa�

I r� senodorr ·Goldino Vale 1.433; Sá

.1 Til'oco �86 'e .Tar.cisio, Miranda -7H).-,
\ Legendas: VDN 1.235'; PTIi; 736; PCI$

1615;
PSD 518; PSP. 128 ê PRP .128.'

.' Barro do 'Piaí, 23 {M�idíOnalt.·

• •

(GARRET'l)

do há. muitos anos, no Hr:1sil int�ii'o, ..
Gravidina assegura a gestação normal

.�
,

e 3. s�didç do bcb2 .

De valorinestimavel tambem na fage
do aleitamento, Gravi.dina é indicado,
pois, antes, durame e depois do parto.

TAMBEM a Snra. poderá esperar

tranquila e confiante o seu filhinho .

Prepare o seu org::misn1o agora, no

per iodo da gestação, pJ.ra um partO
feliz, usando Gravidina.

Comprovado pda experiência, usa-.

Vieira, .'

Omar Olívf!ira .ib�ricG Gonçalves.
499; Atanasio.' Ferra.% .

499; tarlos
Portugal 221; OSvald� Fonseci! 207;
Morio Dia, 264 e Enéas . Pereira '1,68,
Foram votodos ainda nO ctmdidatos
.variando entre 100 e 'TO ·votos.

GRAVIDINA

PRODUTO âmlin".,menIE e{"bar,ula, Gr.:viJina proporcíon.� ao org,mismo
o {ll,'lJcümalllfnto perfeito n., ge;t"ião e asugllra·· o deieJlVô"vimenta ,,,dia.
do bebê. ClJid� d� si I! d� sm lilho - "J!,()Td - "0/'" g,."vídirUI.

Rio, 23 (MeridionaJ)'

:i'�:���:.:t" "1 �. �.
.

"'_.'.::,":�---;;:",_.�, ....,,�-. ,:-,�"

��::'�+iL::: ..,o_ .... .;...,;,..-

'..- .

... �'..�._.....

. ..:... -----....:;---..._----'-�_.�._-_.�.
._ . .....,

_........,....,..._...__- "-�� �.� .. _ .... ",-.-�----�, - .......... -- ,--"�-
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_____. . J.,� _.,,_--

norte nem

Rio, 23 (Meridional!

rati distribuiu a seguinte

prensa : "Tendo em vista a necessi

dade de se intr�duzirem modificações

ucusadu: serão submetidos o julga-

historico entre o Norte e (I Sul, As co Central e das Antilhas, e até o

bandeiras lias 't1epublicas irmõs de-' trem que tra% os viajantes de Chi-
1

coram as ruas, os "hcls" dos boteis cego ostenta, em seus dubs cars fO-, cidade portuaria ou área franti!'riço,
s� adornam de ca;rtazes das agen- tOQrafias murais dr, baía do Rio de deste mundo infeli%. Nós das Ame-

I ricas, somos mais felizes do que ás
. -'__ .c.- ... -------------

vezes acreditamos, tanto 00 norte
. -.- -.---.. ----. - .-.-----

como 00 sul do Golfo do Mexico..

I M'j'; (I(lui, em Novo Orleuns, u

D I A B I O qente ftllllbelll �(' leurhrn, o que jii
iírJt. f. tõr;" nqi'fitlt1v.:;;, Ofl íiíi.j?rdep�ü-

cqui,

E' ogradavel pensor-ve em como

ii beiro da nossa grande fran-

E:STA.DO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

em qualquer
retorno serão

MARCO ANTONIO

mérica Latina e a SegurançaCUlv\?L!CES SERÃO

PELA JUSTiÇA MILITAR GEORGE FIELDING EL!OT one.l iro e dos Andes' peruanos,NEW ORLEANS, via radio � Des

de o momento da chegada, o visi-In' 23 I 'I idi 1\ A l'tlc:tica d I�
. !. j '"n.orlos ,A,:-.so,-jodns't 1rvro, tv Cri rene -

-.

tente desta antiga e bela cidade e,'� npl rlgn- 'os _

comum jutgou-se incompetente para INovo Orlecn, está sempre lembron-
,

o pr()C�$SO que respondem Marco An- .

CIOS de viagens, empenhados em re-
do do que se acha as portos 40 cc- Itonia e outras, inc 'usive 5110 esposa

A
'

Lat,'na, no elo viver o turismo do Brasil, da Ameri-minha para a merrcc

te ira marítima, não se ouvem brados

de propagando de caminhões com 01-

to-falantes, nem agourentos cartazes

a advertirem o povo de Nova Orlcans

Escula Normal Pedro II

Blurnenau
Noir, todos acusados de trniçô o, como

locutores de radio de Berlim. Os
contra terriveis maquinações de seus

vizinho, ..
' "Porque assim é em toda

-".,"'�
t::DlTAL

Comunico aos interessados que s!', (8) de fevereiro prGximo.
acho ubertc a inscrição paro os' l:XA- terão in ido no dia 12

MES DE ADMISSÃO ao .primeirn ano paro·o curso GIHASIAL e,

d'! CURSO
-

GINASIAL e eo primeiro pum o NORMAL •

A matricula em todas as séries da

Escola Normal Pedro ii (,ginasial e

ncrmoil será encerrndn no dia 25 tie

ena do CURSO I'mRMAL,

E�dofeço aos inreressedos' que 5€-

1:\(1110 pelo justiça militcr .

e com peciencic
perdeu 'cOlniga olgumas
Irando tudo, tudo

��ffijioíia
.

mm que

I
-��---_.�.------�-="'--�--�------�--

SÉ'RjES GiNASIAIS (20., 3a, e 'Iii.).

.

De

UnO vez se 1ieriíiqiiÕ'm ffiiifrkiilas

IS"I �, iHi�ll' ��5. Ciii5GS 9iilll�jaí ii?

gr iC; (indüsiV-2 clunos d;; \iiiti90 cur- i7itil serao
. miCiGd�$ no dia Io,

so fllíocla-meür.,i). I março 'e. os dá GriijlD Escolo" Modgjo

fsd"n;çQ <ilild'l que fmiCiúõltiõ� (i, Pedro ii tio dia 10_ de fevereiro,

SEGUNDA' SÉRiE DO CURSO NOR- Qs cnndidntos das demGis

ccímo refe�ldas devem, desde jü, en'

tEr,der-s" (;o_m ii din::çiío desta Escola

Ern um grande homem, �des�es que

s� devotam ii1ÍiÚi'GiTIf.3ijl'e o umo idéhl

e viõlem parn ("íu eIi'!\i�i'iümei1te.
Rõwe fEZ di) vfift-iimei'Ícii

nlsmo 'jj rnzão da suo exi�tendiL Tra

bclhou com afinei]; rltli'liiifa quarenta

Estado de San to Catarina

cativar os jornaiistns ,

o leitor direi qUe O m�smo se

li;;l" I) mundo, que Ilst,amos
Qviiio rle

ntornicns . certo,

(Conti.�'lat;aO do IHW1€rQ anté'titJrI

el�tr(jtl;U'J no BUrllhafti.�F'tlrkj passando
o "l'íd; M":.CUll''', "Sfldd-Aquorililli"

I C(ml inui':. de lO. 000 o,ür,lais de

iit11J ha �f;qUfiiii(O fi4í:i QUaíijiier iiü- dr- matrícula (poderãn SEi" m�tdciiIG-,

t
f9t " ...

t d t 1· < -

't li pré!sT(i;4 os lüfGriiitiçÕeS

n O r e tiame ricanas :::, :E:;;':c;'�:;�"::'�:,:�:,�:�� ;::�::,7';"�::i:: ,�::��s:�: �:: "�::;,"" do Escolo Norrncl

í um problemu proplio de inter-Se9llmil possuam 1:e,tificado de com:iusíío do i L - OiGrianwnte, das 9 ós 11 hs ,

i co, JJElo msno, fifi presente, curso Iundamentcl dos Insrltulos de e dos 14 iÍs 17 hs.,
dar um pulo fi Kclcmczoc, cfim-de chcde, cproveltnmes as heras dE_ fo�. I PorpuE! nindo não temos segurança Educaçãa), Blumenau, 23 de íoneir!, de 1947,
visitar uma gralide fábrica, em cuia; g� p, ro dor uma volta 110 Logo M,-; mundial: oil1llo não temos comunldc- As :inscrições poro os exames de RODOLFO GEIlLACH
reprcsenteçõo estava vivamente iate- chigon no conhecido barco de diver-: (1" murdiol nem U", 'sistema de lei cdmissõc 00 curso GINAS!Al e (10 Inspetor Escolar, encarregado da
ressai/O, Kalalllaroo fico ó inetode sôes "Wendello". O passeio foi iutemncional para todo o mundo. Te- NORMAL serão enceuadas "em ojto

' direção'

.

OS IMiGRANTES

t:!ÃO PODERÃO VIR AGORA

áylm b�t: � salgada de todo o mut1- í do cominá\) entre Chicago e Detroit, muito interessante, pois tivemos unia I'!'O� II", mundo armado e cheio de
Ó.,i, "",dler p'o'1Ctariul11" (110 QUO! l: fui de trem por lião haver ligação \t�t(, maravilhoso ,do Logo á "Sky Li- �uso"itQs, um mundo 'em que dois
::;oderú ��r reproduzido o céu, como aérea, A viagem no trem "Mercu- ne" e os formidaveis aprques ao lon- ,randpç sis!emas de vida e de gover
c,!eV(l há mil Coros atroz, e como f,", todo de aço e de linhas oeradi- gJ do logo, bem como da Michigan �. dind1 l1ão e,tão preoarados paro,
'erc! O'lm futuro bem distante ln / o I ""micos, constituiu verdacleiro prazer, Boulevard Bridge, Outer Drive Brid- �('nfiar um no outt'o e reconhecer em

"I""lir"�1 History Museum" e "501- I O ultimo vagão é carro especial floro 90:;, os cais do marinho com uma ez- at(\s, e nõo apenas ém palavras, o

ci,e.· Fiel, I" ,r o omfiteatro esportivo pcder-se apreciar" pai,agem, tem knsão de moi, de. um Quilometro, ezhtencia (�e obietivos comuns e a

par.:> �o 000 esepcladores\, Chegon- ja'lelas muito amp'as e poltronas ma· Loke shore Athletic Club, Lincoln necessidade de cooperação_ como

con-IJe n" Jackson 'P':lrl<, Drexel·Boulevard rt!�ilho'i!ls. Desfrutei uma ótima vis· Park, Gront Park, o prédio "Polmoli- diçáo previa para a sobrevivendo, Iii semeado de tlílipas, bem como os to do Logo Michigan e das cidades v-," com seu possonte holofte, de Enquanto assim for, a manutenção IfalYlo�,,' iardins joponezes, com ,eu pelas quais passámos. O trem seguiu, n;ais de 2 bilhões de ve!as. Em se- do paz mundial, ;sto é, o tarefo de

I'Iog( ü:;ótico. Vel!'o,nos depois, to- CIO parte� paralelamente á grande via guida, fomos levoc�os a um dos cliver- evitar-se o catQcI:�ma total de outro
m"""h ,uma ao norte, passando o asfaltada trans.continental, e, assim,' 50S "yacht-c1ubs",' e Fred Hering não d 1 d I d I

� ..

guerra, cpen, e em gran e e5CO o, o
'-'>,c,,, r'crk, o porque mais coni1ecido houve Ineis de uma vez corrie'os en-! declinou do convite poro, num iate existenôa' continuado de um poder
com ; ".1 conservatório, jardim %ooló· tr, o "Mercury", q�e fazia 120 km o morar, dor uma volto, de alguma, militar qu� noo posso ser desafiado,, \
ç;�(l ".'.cademy of Sciences" e (l "Chi- por hora, e d,versos automoveis. Ne-

i ",ilhas, pera Logo Michigan. Eu, por na posse rio povo dos Estados Unidos.
''''=0 Hi,torical Society Museum". nhumo diferença de nivel prejudica o

i
meu turno, ti.e ocasião de assistir, do Isto interesso intimamente Os 'nos.

Nêss� nmque, foram pl�lItado5 mais
I
!,Mego, e todos o, cruzamentos são, meu quarto no Hotel, o uma grande ses visinh�s do America Latino. Pri

dr, 13\1 000, bulhas c as túlipas, joein·;' evitados - passados ou tronspostos. i parada, realizado em honro do "Me· meiro, naturalmente, por suo propria >

"05, i .. ·�, c outras fll)res de primava.!, Durante o viagem, os carros estão' r. cr'!(i! Do','''' Milhares de v�lh.os ,.' " ,

dc
-ccllrono se "90 o nosso, a," o queto o'''''ceem, realr.1enie, uma yistu hcrmeticcm�l1te fechados,' e as portas

\
combatentes ó" Primeira Guerra Mun· Ih' d!

I'

nem sc,"pre os ,ela agro ave ou-:c .. ,;ur<"onte. ChegóMo, atê aOs obrcm-'e sómcllfe 00 parar o trem.: ,lia! desfilarom, com suas bandeiras e vir di�e-lo com jan!o frrynquezo; náa O AutamfJyel Guh de Blume nat.; tem G honra de convidar os
!ubu'\

.

l' .ia cidade, c, outr", vez, 0, func'ionorios - o pessoal e chefe: condecorações. Ás diver'as colunas lhes. ri agrodovcl' o idéia de se verem as,ociado5 e os {'O Teatro Carlos Go mes e exmas. famílias 'para assistirem
fic"",o' surrpccndidos co mo beleza d,] trem e Os oficbis - são muito Nem interrompidas, de vez em quan- Cerno os nOSSOS protegidos, se hem que o grande "Baile Carnovolesco" que fará realhar .ás 21 haras do pro)(;mo
e mo!,1ificiencia das vilas nas cidades omaveis, '''mpre prontos 'poro uma. 00. por bandos de músico, agradand,,· aqui tenhamos um fato da vida in- di" 'lo, de fevereiro, nos amplos sa iões do S, D: M,' Carlos Gomes,
jdrdin- com os suo, inúmeras flores pc.!avra aco!h"ôaro. Em Kalomazoo,' me, sohremcneira, os músicos fem;ni- trrnaciOllol com uma tradição de cer- Abrilhantará os donsas o afínadl jazz Ipiranga.
� ó,," "" pitorescos, com os ruas os· t;\( ensejo de ver uma cidade tipi- i nos, Que Causavam ótimo impressão, co de cento e vinte e cinco anos, Mas'

AC- Sd 't
.

d I 'f t't E IOIiSERV OE: Mesas" desde já á vendo com o zelador do TeatrQSE'odo" de cimento e seus pos ...eios, cn o In enor, mosl como me emo� em seus uni armes co I 05. ntre-
Qores<"o-me o dizer que o proteção.

.

, "Carlos Gomes", Convites especiais sÓ com
com o tráfego enorme nos parques, r"i apenas por algumas hora" não a

I
m€ntes, chegou o momento de dizer·

I r.ã, é tod" unilateral. E' verdaded N Y f_ Ih ii "A A do Automovel Clu b,
CI'i e - .como em cw orr" ve os ;;ude 'ficar conhecendo m�thor, ·A I mo� deus" a Chicago; ntes, pO-1 que o maior porte elos nossos visi. ic jav·"- se deleitavam ao "r livre, es- volto foi sobremaneira interessante; r.'im, Adele Scott teve ainda a gen· nhos ainda não desenvolveu séu po-tir"" '"e na relva limpo poro se viajar.do á noite, inúmeros Dutomo- tilaza c'e sorrir, mais umo vez, € de I dE" industrial o ponto de ser capaz 1deixo""1 "cariciar pelo, raios ncnéfi-' b t d d 'h- t c "T' T· lJ D

•

T' IveIS, 50 re U o 9ran es ca�m oes, o a� o !CO- ICO, eI>OIS, '?Y I do prestar uma contribuição muito'co," ,'. sol. A noite, passomo-Ia no' cOIrendo pela via transcontmental, 1
gent,lmente nos levou ao aeroporto, grcnde ó segurança !lus America" em"Glt\' Hot", Q conhecido bar-salão poro tráfego expresso, osemelhavam-se 'I or,de, porém, tivemos de ficar espe-, I termos modernos de forças de comba,ln (. ""re�s-Hotel, onde, novamente a grandes vagolumes, perscrutando o rondo por um bom espaço de tempo: te M!l� iombem é verdade que �(!!1tivem' 'l'ortunidodc de donçor o "Ti.· escuridão. A entrado em, Chicago I
- o aviáe do Delta-line vinha atro- II t " .

"I , em OftO 05 "osicões csirotc"icos e�."
II' I' I ,p �f'J-!",. ,O'",a, a I .. uma OrqUé5t�o I f'li. magnifica! Primeiramente, o� z",lo, chegando sómente perto da

m'e tom o donlÍ"io, I'or exemplo, llOruh,,!I' .10: IHlmeml 0 .. 1,,111, sendo pro-j �l�húrbjo5, com os enormes fábricas, nKío-no;te, Não obstollle, lião nos
;<;''''1 .1" Àme,k<í Cenl"ol,OIl n,) cz.dt9fi r 'i [1H.Ui" hdis-jnl:J rlunl,)(1s C I' /l, ,1<)',)','15, O P"I'Pic-F:O .'" CI',Iu'dc', CAm obnrreceillos ohsofutomentc, poi�, OS -J, u·V�'''AI�IOi': V!AJAN�I�S

- o, v � u.u uu � u

fr,>'lli,!{j/I,o ""f,kst,3 ,I.. íl, �cil, Ilffií,or' ",... 1 .:,'" 1\ J, "-J,í Pii:;OVu dtO meia-noite, 11 05 <iI'Eni,I�� IlIm6vi!hüSfimente illlmi- ,,\ices, ti"" eon�tonlemcnt(l vil1!mm
Ci"'Hiiil Ih f''''''5 0"10"'; � navr.;, 1105'

'

!que�
,. ,,";olv,"ii1,j'; ,i,,;I ..... , üln,ill, um, 11�,lcv. nU pí'di'HH, cmElííi,jüih' i1IJS"j-t.'n1[\O ".

I ')
..

I � L...' •. _.0 ! A
_

"sa:'" se 2ü, feiro ultima, o A h' nesta cidade o sr, Flü- O T T O W 1 L L E 1! .. _ " __
. f -" • • t

1 fOí O� .. f11!_ o� lJu'�E:'1 u� (h:PHIl,UO e iHvel. r.vu- � c íl�se
_

;oii;', ,. ,í<i/i,:O "ie,lô'; ';eieio I' J' , ,.,

f'L' 'C'u, ,ve,''', ,) ",mi 'm, A,Sliu de". "

'!
_

I' K L "

,'".._ d'
. 1"_'

.

d !t' ,
�ú 1:Jiü ��:gHiii1e; vi5iic-i i] i]lJ fiC,l

�
__ '_

r

"'.

. - i

�
meH]O; dê iliO'dllH!i1io (,1;lr(jie�,cO {i}. St� ltc(enco retzscnmer, anvo C�I-. 'ViQilO vuf oso� flOiJÜnre ti irmo

'I
(]';:,ii "o1i, ilii'; Tí,ji fi" 'TiiJC,lr!.:"," b

-

I ii A .,,"" ,.. '" ",Iufio ""dilO ce,(r. de iiill,j lmm ., .'. -,
B N··',· C 'E' _. I"c •

"

i. .

d
de JifiC etú5 • f� i'il f, f ti, JChViiil U ,=ü, -

If;i1WI ••l ;mjJí.HL> nC;ll,' I' .rê'[ÚilCI.li(i� I ZtJ do .anco aeto.na dO., orne.r,clo .r_fliZü i.hn'ü li ,Irmão:;. dí: tlorianopo- .....om�iiu::;amGy aos r.p$03 piE70 os.(_) 00 l'-;Jak POO,U"lf. CÚfifé::iO, pn- -=.

UIJ th ffll.ii'iH:;odú; e, ovó']," vão Jiaturno
O _ _,,"' ",' '. �

I'1",' f()ijstil ser o mujor dos 1:10. Ct'u dc,t"" neCe55i1.bd€5 c;;rraiêgiCQS e te,(jureIlO do Germo ;;';POffiVO hm- IIs. leitor€! �'. ünUIIC!(ifI,eS que, eom ol"1iefiro f.I·�Clti&iitar o iIGÍi::F'5 ..... "

,.,.-� i._" 1 mOflJv";jfwsomenh'l cüimo d.:-._ InO ,iIi I
• I f

d' " d' � ...

d" ó·" I
h/tiícü fi meSill3 LOlI Uí�i;; crús pr'l' ("iH íl f),ouiiw ê (J Íí1(i�pe,](lejjó(j dGs: pico. '

Embora IõrdíoO'lznte, Climim� i ' .' I mü onça ue li'eç<Hi eSd� UUiO; �-O �(jUi' E'-i,'i iiill ti:wto E,(jim,'
dia, süb miijodos eompktommlte i10� II"iü1, dH:r;tim0s o Cíndfifl�!l. O

110,.,0<; Ví<;ilhUJ Ilem seJllpre tem sido weniamo.lo prazeirosameilte.

I
FALECIMENTOS ,íUil :<6 kitividllcle publicitária, <] sr,lUa"",; ii" Jjv�f5iie;;, lúío Liilikêi,·affOI·,orfo {:i5Ia COiisid"rovel· , c r I O W"f Ih

. ,

I'
.c, poro verdüde;li] 'satisfaçGo iii;· ("d, f,CHI o ,erll S�iilprC, ilO turmo. _ Fe:. t!ii()S tllite-Ofltem a 901<111- Ocorreu ontem em lHo do Te;-, ifo. ii e, cavo elro mUlto ré OCIO-it:i" �;tkJ int€H3S!:Orlft: f(H::b-êin i'1C:itfc da riJ':Htê, c, só helH tfii'de.

'd
"

'1 .1
;;011 ilgui fechUi' büliS i1egóéÍo,;

• , Mn< o rudos Os inl<?,'!:-.5udos cobe o to;] 'menino Maurina Grumer, fahínhü t.; o infausta' pass0l"ellto da

ODosta-1
ra o e bemqUislo nesta CiI aoe, f,OrO'.'rll1<"· "10 '" divêr;;o, tillO> tle ,Ítw- <n'?9"il!OS 0., gj'alide e bonito Ht'tel

'1 ó'
..

d
._

estQ f.ibrka, m<fito d,! terEIll l'e.oncili(ie1o U5 dois d<J sr, Amo Gnmer. I d.J e estimaIÍQ industrial sr. Hermann quem pc Imos (J miixllilo e utl!l\çao$0';"" .

'fhe �" conhecem peb rI<:i'u- Netl.cdtillil PIora, com 800 quartos,Lili seguido, fui (lO "Montgomery
de

fatore, dl'rante ti !1U�I'r" pa:s.ada, e·\ _ Festeja hoje s,uo doto lIotolic.·tu Weege_ Seu sep,ul.tamelito. verificoU-,l
e aCatamento,,I" "tr;iJ-té"se". S"nfia- "!lde Fmnk Botterson, Gerente 'I I ."

f I I
\I,,'ord" (Em Chicagoi, uma das maio- e�'rQC� nã? haver oran,te duvltlu fie o interessanfe menlllo IMauro ; AqUl- se ontem mesmo os 4 horos da tor- Este registo, o 9'Oill05 cm fo�ê� o.11'0"11'" Ião l'em .kpost05 que, no Cd- Exportação do Newpo?t 80llil19 Mil! I
1('0; lojas do iIlUilC''), instalnda 'lU" é Olle continual'áo o faze-lo durante' OS le�, filhinho do sr, Antonio Chedid, de naquela looalidade, A' famjliareso!vém<ls elltro. Com[.ony, hovia re,ervado aposentos

Irwhr!t!nte, em diversos edificios, 1'0- al'''s t"rvos que vamos enfrentar, tllSidente em Rio do Sul. enlutada enviamos as nossas sinceroscindt:! _ ..

,,,, �alõo de tiro 00 olvo, 011- "era nós, Na manhã seguinte Fronl: , _ ,de·se Comprar, nelas, quase tudo; e I DISpersa0 c uma da, grandes IIC- Transcorre hoje o dota nata. cor.dolencía'f''l!lorruniuo.Jde de, (l1'ÓS muito, ,'eio buscar-nos no Hotel levando-nos, I '. Incccssitor·se-ía de dias poro, com 'cess,dodes do emprego ef,coz da pa- do sr, Ottwin Karsten, proprie-(lnos, -vivar os mcus conhecimentos
calma,. percorrer-Se todos os secções.

ct:' seu carro, para a Newport· 801-
! d::!, orca, Uma extensa rêde de ba- da Barbearia Korstcll, nn

!tau-'I
NOIVADOSfldGui, '" no sel'viço militar na Sui. ling MiII Co" sita em Newport, isto I _ .'

.

f'· .

I "Montgolilery Word" é esepcialmenfe .! ses ilDa pernllle openas o !!Iup"ega povo Seco,�C;.
r

fO gronde �(lh� ocoo I11I1l !O, é, no Qutro lo;(o',da Rio OhIO. Passa-I 'f' ,

fi
'

I I ., OA_ _

R
•.

. I conhecida como "Cosa de ezpedicão , ,maiS c tCO% e mais ex,v!! do po- _ Com a genh srta, fY\OflQ eg'-super,-· nm mUito 05 llle'IS

CO"'PO-! I'I'OS, o dia todo, nessa u'lIla lam'-I d '

.! .

1 I 6 feita de maneira QUe as intere'so,
,

2r �ereo; Impede, tombem, o elimi-, NASCIMENTOS ,,� Simas, dileta filhorl!,e;ft (> cu;tJ, o pc o, �,le5mos .

nadora e foi-nos imensamente

Insptrfuo-.1 noçõo dessa "força aerea, por efeito

I
sic; ,Simas, residente em Camboriú,( I f·

, • .,

I
do'i eS<lo!hen�, do, catálogos, n que

(Cant"lluapor ":"" ex·o ',elõlS amenCClIlOS/' tivo e interessante 110
d

no d,.o 18 do
•

d' d' f .• � se u' c uns tantos golpes repentinos ,des· _ Acha-"e �m festas o lar do sr. ccntratou casamento
,.

d f' N -

f' , ese!om Il qum, Q%eo"o ,em q '-. •

) • "
ace.te ' eSQ 10. ao o,, porem,

d '

d 'I
x,mo numera, li

� fechados pelo inim'go. Considerando- He"nz Raeck e de suo ezmCL, esposo, ccrrente, o �L \"'oldir Krucinsúy,I
.

h t cl d' h
.

'I
t:! e op' escrito, o suo cncomen a

cu po "'n a que o o o In CIrC v,·
.

I f t 'f n c"do pele se o poder das armas' alomicas, nasc,'menta. de um robusto ga- cit>nario do Confeitaria. Sacher_rho r- "r no meu b(ll�o, Não é o q�a gera men e e or e I
, __

Quer egressor qu" cogite de um ata- nQivas, os nossos porabens,))reei:· 'Ue lhes .ligo, que acabe; C�I 'ela.

C d· 30 d mo''o fo.- grande te- L A N G qu� repentino deve estar muito 'certodando . .,os "liçãol:inhas" e só gro· Ia e E IJ G É N I O

riedo, J/Memorial Doyll, em memória

dos tombados da 10 _ Guerra Mun

dial. Como o comécia estavQ fc-

BRASIL

o Jornal
infirmou

1 a, Coletoria dos Rendas Federais em Blumenop

Para tratar de assuntos de seu exclusiva interesse, pede-se
parecimento com urgenda 'do Senhor ANTONIO RAMOS DE SOUZA.

Blumenau, 23 de janeiro de 1941,

ALFREDO LUIZ BU CHELER JUNIOR

efeito,
haviam, vendido 0$:

Coletor Federal

c agóra vivem com i
ag uardondo a l

I
,

BAILE CARNAVALESCO Dlt. 10" DE· fEVEREI�O.

____________,-------A

� �-s;?k_' liP�( !�I�!5I':

'de qUe vai colocar sua vitimo fora do

cembate destle o :inicio; a nõo ser t'Contínua prestando seu valioso con-
'a Á'c,.�im, estará praticando (> suiciiio" lil'ares

.

em
.

temop e paz, eXls-
curso a êste jornal, O ,'r, Eugênio

Q
"

_

d b I relicia de- relacãe� amistosas ficaria
L d S

-

d P bl' 'J J "anto mOfor rara ("spersoo 'JS 0- .

'

d 't d' '0' ofe !Ol1g, a ecçoo e u 'C!(laaC, "

'j..j d' t n'.llito prejudicado com (I presen�e de ameaça o e CapOCI on o-nos -

,O ses nereaS f,e scu o verso Tia anta

I �, . , . '- . efi.'1uol obedece a ch"fía do sr, tto" '

d gllornicões americanos em solo lah- recer aos nossos, v,s,""as o ma.s
i ma,s extensas evem ser Os prepara- '

-., J com
Wille. I

_. I na-americano' o mais Que poclemas cíente auxilio de tempa oe PO%
I çne� do paSSiveI agre,SQr c, portal1-!'

"

_ d
' .

d f d ntro, d'f: .

d I E e'perar é qu,!! os países latinos· ame· o construçao e sua!> e esas "

redimos, pois, c'damente to, tonto mo,s , ICeIS e oeu taro 5-
'

.

d
.

r 't
-

nt rias E'encare' .'

cansideroçõc, afetam nossos futu-
I r;con05 proporcionem forças suficien- P. suas 'm' oçoe� orçame a .

10' nossos o,sin""tes e anunciantes.
_

b I
relações m;lit"res com os nossos te.. para guardqrem - ate rece e-

lUC, como vinham, anteriormente, ra-
visinhos do sul, e estão por trás do� ren', reforços _ importantes á;eos de triste reflexo do progresso moral e In-

.

".endo, con�inuem dando, tôda oten"
tdectual do. numanidode �Ue tellha-dicussõcs sabre as problemas do se- baseS, contra qualquer ataques repM�

.

óras durante as ecelebrações d� ani.
versário de Subáh Lenra Bose. ln-

revelam
l

Que

morto e três feridos. °1
Que durante a guer 1

to formou um exercito indíano poro
I
a aliança

-

ang!a-rllssa,
hitar ao lado dos japoneses contra os, be o jornal alegou que hvi"
hritanicos,

..

estó sendo festejado em' rare caduca

todo O país mas de um modo geral ln britanicD dirigiu úma' nota.
_•

I '

decorrem em cainJo, i Il Stalin, 'poro
Dhlmenau, 20 ô" Janeiro de 1947,

RODOLFO KREAMER

P,esi<:knte

Ensino

.'LA Nação na Sociedade"
As otllos dos cursos. pri'llórios, Grop(j� [SCOkfê$

teríio Tnício 110 dia lo. dI! fevereiro pl'{ximQ,
'

As miitriqlil(j� �eri.io

COIlfj<

Dtliemos início, no

lia i
"

minar

de ti

çcs a "'-,S 0, O)!:'U'i amigos cons�9ui
Jíon�. r-- - ·:·wror � pontaria.

O �., n de maio oproveitei pare;

SERÃO PENHORADOS OS BENS

Cabe aqui, bmbem, considerar· se

-ii, óque1c senhor,

Fecife, 23 iMeríc1ionlll\ - 'Deu !ln

.

'( do em juizo \l pedida 'de' penhora
I,)� bens do Partido Trabalhista, pa

".' O pagamento de 17,000 'cru%eiros

�(,stos com o c:ampanho eleitoral.

a padronização dos armamentos.

aUSência de uma induslrio pesado_ é

Á

mos de discut,ir' �eriamente, neste ano
Imo que tivesse por objetivo o cap-

tura de uma Z<1na de bases e seu de 1946; ope�Q's um ono após a ter-

I ... � y',torioSB da mais terrivelliSO subsequente contra a vo� amcTlca- mll10çaa
h' t

.

registra, con51- I
�()s, Se quisermos pensar neSSaS guerra que a Is .ona,

gUClrnições em termos de resistencia derações desta ardem, Mos assim �,
per dadQ e,paço de tempo, até )1 c nem nós nem IlS nossos amigos do

d:egadn íle 'auzilia dos Estados Unidos, �u, pademos per-ritir" fiflue otimismo

é claro Que a padronização dos af-
1
inspirado no deseio obslureça aS du

mas e dos equipamentos será um ta· ros necessidades dI!: nossa segurança
I

fur de grande importando, Qssegu'. lllutIlO,.

j.(uma
Ltd.; onde durante o

gUlonça comQm, Paro falar sem .0.
"

defosl temos o )1o(�er ocreo; e:Jgs tem

certos posições necessarias 00 emprll-

93 mo Is eficiente deste poder aereo.DO P. T. B. EM RECIFE

o:, orçamentos limitados
-

não< ,permi
tem que os nossos vizinhos mante

Ilham grandes efetivos do força� mi-

\bomhard'eiros v'Wc!!ington"
'.:r

maças

di:! modernos maquinas c!e lavar rau pos, que 11

::indo 'para I) mercado Interno e de e:tportaçãn,
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