
ace re

n'] sentença 'poferida no caso do mes

mo gonero (!'Iinio Barreto), afinnan
do que a vclidcde do voto está 9a rnn
tido nas cédulas,' mesmo quando elas
apresentem olguns pequenos carateres
diferentes na impressão. Deu por fim

negal1do I

provimento 00

recurso. Os juizes fo,moem opinaram
do mesmo modo. O desembargador
Marlio ,Gutmarães :leu la deásiío do
tribunal, n�gando pavimento por uno-

'Trabalhá e;cc!usivo nimidode, mantendo-se o decisão da
Argumentou ainda que o' jt!!lta apuradora que reconheceu' co-
dos tipos de impressõo mo 'validos as cédulas.

tornaria passiveI sn

de votos dados pe-

RIO, 24 (Meridional)
MATUTINO INFORMA QUE . .o:
'PRESIDENTE PA REPUBLICA ÉS-
TA" EMPENHADO EM

PELAR" MINISTERIO DENTRO
DO .MAI� BREVE PRAZO 1'0551..:;

VELt EM VIRTUDE DOS RESUL�
TADOS DO PLElTO. ADIANTk
QUE COMENTAVA-SE NA CA;;'"
MARA QUE É' PENSAMENTO
DO GENERAL DUTRA' SU8STI�i '

TUIR O SR. COSTA
MINISTRO DA

Às negociações

Conterenciaram
com o l!hete da.
Nereu Ramo�

I RIO, 24 !Mcridíonall o

PRESIDENTE GASPAR DUTRA
I

'

1--
---

I O TRATADO ANGLO-EG1PCI0

CHEGOU A UM ·IMPASSE
INSOLUVEl

Coiro, 24 íUPl

OS SENADORES AUSENTES
paro o tratado anglo-egípcio anuncia

SP. 'que Chegaram aparentemente a

um "impasse insolllvel",' Fontes 1'0- í
líticos espcnseveis revelam qUe o pri-

I melro ministro do Egipto, Nokrassy,
esté preporondo-se paro apresentar

o caso ás noções unidas.

RAM; CHAMADOS

MENTE AO RIO

Rio, 24 (Meridional) - O
te do

rs> que encontram-se ausentes do 'Ri�/"
,

..
'. ' r�."

pedindo-lhes retornarem

'pressa passiveI. :
CONVITE,

r
IO�7:gaa�eDte
Na�ao (JS §ors§

e Cústa Neté
RECE&EU HOJE EM DEMORADA.
CONFERENCIA NO PALACIO

GqAt�ABARA, OS (SRS, NEREU

RAMOS f COSTA NETTO. EM

AMBAS AS CONFERENCIAS,

SEGUNDO FOMOS INFORMA-

005,- Fbi EXAMINADA A 51-

TUAÇÃP POLITICA DO I'AI'S

EM FACE DOS RESULTADOS

QUE VEM SENDO 'APURADOS

NAS ELEiÇÕES DE 19 DO COR.
"

RENTE, Dr. NEREU RAMOS

Os comentarios das jornais brasi I e i r o s
·não vem agradando ? imprensa sovielica

•

Moscou, 24 I UF I - O jornal "No- : dI) Rio de cueiro ;JpublicarQm mais -

VC5 Tempos" escreve que durante o
I
d" quatrocentos artigos e notas com

mês de dezembro ultimo, os jornais invcncioniccs cclunioscs contra o,
I I

; "'_

;
li" iõo Soviefice . 'Esse ato,� r<iiz o'"

: [crncl, está provocando grande illdig-[ Tokio, 24 '( UP) - As potencias
,nação ncs meios politicas russo" pois" "fiadas completaram o processo con

: o povo savietico nunca demonstrou Iro Tojo, premier [cponez no tempo
; quclquer mó vonjude ou desconfian-: do guerra e seus 2.5 'seguidores. To·

Monteral, 24 í UP) - foi devolvi.
I
co em

-

rela�jlo ao povo brasileiro, O' io e setrs asseclas foram acusados de
i

do o filme de estudos sobre cancer, I "Na�os Tempos" refere-se tombem ti conspirr.r e cometer crimes contra a

unico no qenero, roubado 30. feira moçco de rompimento das rclcçôes paz da humanidade. A acusação

!
da Universidade de MacGiII. Um ci- : com a Russio, apresentadu. no Como- durou 150 dics, sendo ouvidos 'quatro

O dcdõo compr.ou o filme ,iuntament.e ::...�os"�::��:: ""da BrasIl. milhões de palavras dos depoentes.
co,!, um projetor por 50 ao lares, sem l��;-;'-,;"" '

,�'

saber do· que se trotava. Querido ������"'#;t��?��
-

_:�,� �.:��:: �" ..�:--��;:-----��

d"":�' l�.':'�:'d�A�::�"
s••m

I'Não8irvOma IS dBeSGadá, I'
HA FALTAS DE CASAS I �.

\

l'
It-nERESSANTE

O ,rarias. Tôo grande foi a ofluencia Londres, 23 I UP I - A falto de,
simo com - o cssêdio dos [omclistcs. jornalista ÀNricid Tcreãi, 'o "Barão Pedro II, que o sr. Adernar casos' é' o mesma, em tOGOS os portes I --"J"- - _ ...

,_

Todos raziam perguntas e o condi- de Itararé", um -dos candidatos co- de Barros levou cerca de �eia bora d'J mundo. Isso, prova mais uma vez:'
�'"

dato- do P. ·S. P. 'e P. C. B. 'sorrio munistes a vereador mbis 'Votados, paa sair dá, estação e tomar o auto- um despacho de Hythe, n'l, lnqlcter- .�

bi b f" t bd' Rio, 24 I Meridionall - Na 70. todos .c senadores indiferentes és nos-e rece Ia o rocas. mcrmen c, co- 'e raçon o longamente Adernar ''do movcl , Acredito-se que Adernar de n , Ali, "trcs moradores dum bunga- v

S d d
- I

-, , .ecçqo tia zona eleitoral foi encontro- ses mierios . Esta e' mais uma cartamo que re pon en o as varias per. qual é velho amigo, disse' sorridente; Barros ainda hoje seja recebido pelo

I
low morreram esta semana num as-

'f I d I t
,- , 10 ,na cédula o seguinte bilhete: � d t' D t hguntas. ormu a es pe a repor agem, "perebens novo governador de ''sõo Presidente 'Gaspar Outra, o qual co- scssinnto, seguido de suicídio. De- ! ,) que ou ra corsc . eus en a peno

o r Ademar afirmou que "não tenho PI" S'
'". ._ • Id

"Vim aqui apenas re!1,ularizor o meu li" Brasil, Assinado: um brasileiroS • , cu o, egulram-se mcniestcções mo sabe-se, seguirá :qrnanllã ra., �e. poi� disso mais c trezentas pessoas Ih' r -I s com
'

"art'ld�' I
titulo e!eitoral. Nõo sivo mais de cheio de experienclc v e d '1 � "

ncn um comp om s o' a -.: v ruidosos de diversas delegações ope- tropalis para veranear. npresentnrnm propostos de aluguéf. I
' eSI usoes -

Comunista Brasileiro". Ent�e "os I
escada poro malandros e cabotinas; ,-- -_- --- --_�,

,

I
arranjarem empregos, Bosta o ex-! OS DEPUTADOS TAMBEM FO.

�::�::e:� _ e;;:����:��:: I:j::�: J::� ,

o �Pie I-to Elel'" t�· rd"" I nos E-stados I ��.:�,�o�:.;::;::;::o:::: :mo::: d.::�:.� I, R;�:�:�i�:::�:,;
COM.

1;;"
<1proximando-se o muito custo do sr. f ,

- O

I 0111 bo(, fe votamos poro um BraSil mais Ib maioria do. Camara dos Deputados,A(.(·mar disse-lhe" Trago-lhe os cum-, 1'I!i, I -

� 9;; pr()�pero e o resultado foi o que to-, e�tci convocando com ufgcncia 'Os de-

I
do; nós sabemo;: "presidente, depu- pul,ad!>s para 05 proximos sessões.

--_ .. - , S. faulo, 24 (M,l Os resultados I nadar; Sá Tinoco 20.1964; Galc!ina O:, result'ldos do pleito em Minas, pa- ""'1'1"""

, dos' eleições para; goyenador do es-, Vale 15.962. e Mirando 4.022. Nas ra Governador, até iis '13, horas de

RAUL ROUEN TRABALHARA' I tado, são os seguintes: na capital, A-I legendas; PSD .3.558; UDN 19.717; hoje eram os seguintes: Milton Cam-
'\1''''''

COM BING CRO$BY, BOP HOPE !lemor de Barros 100.533; Hugo BDr- !TS 13.808 e PCH 11.036. Em Ni- pc, 194,526' e Bios fortes 143_055.
i

QU� nUA§; ..'

I Dhi 63.203; Mario TaVares '25.543," terei, para governador: 'Macedo Soo- No Capital, Milton Campos 5.300 e � � -

."

E OOROTHY DAMUOR NO Fll-
Almeida Prado 13.379. No interio,', re� 1.966; Lontra Costa 170 e Ma- Bios Fortes 140.'567 votos, !'ara {) C�m

ME "ROAD TO 'RIO"

1 Adernar de Barros 105.365; Mario cedo Pereira 64. Para senador: 56 sen.ado, Bernardes Filho 92,720 e Be-

Ta\'ares 127.046; Hugo Borghi •. _. Tinoco '681; Torcisio Mira;da 228. "edito Valadares 50,632, '

Hollywood, 24 mrl - Raul Routien 1118.008 e Almeida Prado 36.417-, 5. Paulol 24 fMeridiano!) Até intelizmente sem nenhum resultada

foi convidado paro entrár em cena de, ToraI: Adernar de Berros 205.89�; Terezinã, 24 tMeridionóll A Ó3 12 horas de hoje o total dos apu- sóÍJre o péssimo 6stado dos nossos' vioõ ""l, cnde pobres coitados são obrigo-
"Road to Rio", ultimo filme de Bing Ht;go lIorghi 181.211; 'Mario apuração do pleito :poro governCldor rGcôe, em todo o f':.todo era o se-

C.·osby, Bo.b HQpe e Dorothy lamour·1152.589 e Almeida Prado em todo o estado, oferecia na manhã guinte: 'Ademar de Barros 220.021;
Rout.ien com,eçará (I tabafhar dentro

d E I'd' 'V" d
de hoje as seguintes resuhados:

fur-l Hl.\go Cbrghi :191.775; Mario Tovo-
t

I Para sena ore�: ue f es Jelra, I)
•

<i,:; duas semanas. Após ,conclu.ir sua,'
P. S. D, e P. C. 8. com 37.891;'

todo 23.768 'e Gaioso 17.331 'lotos. re, 163,448 e Almeida Prado 56,886

tarefa regressará ao RIO, afim de
'd P

. .

d PSD pca
Belo Horizonte, 24 (Meridionall - votos_

. '1 uJ d" ue .:liri- I Condi o orhnan, o e ..

prodUZir a fI me an9° o , q

I 36 _ 135; Mendes Almeida, do 1'" T.
girá pessoalmente. ,

B. 19.940; 'Melo Moraes, do PTB

-------'----

ORGÃO DOS DIÁRIOS ASSOCIADOS

-
,

pcr pequenas diferenças de palavras,

as cédulas
_

nõo deveriam se invalido

Usou �a palavra ainda o snr ,

Carneir� Lecerde que leu as cédulas

'C concluiu - dedarando que nã,o _

via

SOBRE O CA.NCER

Ano IV Clretor

1-

�-------I
8251

DEVOLVEU o FILME

Diretor-Gerente: Rinoldo

SANTABLUMENAU

t .e n h O rrerrhurn
',p a r t i d o

O sr. Ademar de Barros

vendas da lã
.da

em

depois

Santos, 24 (Meridionall '- O re

sultado das }opu�ações 'Qqui \são ,'05

seguintes: Ademar de Barros 16.835;

lIorglli 3.144; Ma,rio 'Tavores

PHU!O 911.

trll-Se num ponto perigoso presente-

EisenhoVV'er tavoravel
17.532; Ernesto {.eme, da UDN .'.

11_617; SampaiO' Dario, da, UDH

J, .009; Roberto lSimonsem, dI) PSD, ao
9.354 e Cesor Vergueira, do PSD com

14.527; PTB 14.618 e PSP 12.512.

serviç1l mi�

lita r f briga,.
tori�

.

Nova Iarque, 24 í UPl - O Gene-

mI Eeísenhower manifestou qtle "a

!leio Horizonte, 24 IM.l - E' o

seguinte o resultado das' eleições pa.

ra 'senador: Ártur Bernardes 'Filho.

89.093; Benedito Vaiadores 53.330.

Pára suplentes, José Rodrigues 89.093

e Aloisio 53.330. O Tribunal Regia
no! Eleitoral enviaI! ao T. 'S. ., se

guinte resultado (lo pleito em fado o

esta,do; Miiton Campos, 105.094

Bios fortes 87.315.

potencia <dos Estados Unidos e�con-

Einsenhower advertiu: "Até

que 110 concerto das outros

-vemos nn fotografia. (British News Service l _

possamos dissolver nossos

devemos continuar mantendo

poderoso exercito". falando no 're

união dos hom-cns de negocias, fise-

Niterói, 24 (Meridiollon ,lOS nltower oirmou: "Quanto mais cedo
,

"1 • "'-t 'ti Jf "",A puderm�s desembaraçarmos o
_'serviçoresultados da p CIta 1i0 "'" ii o cO "u

d
• M seletivo será melhor", Finalmente

pera governo ar, e o que: segue = o- '

d 's 46' 123
-

Li te' t I
Eisenhower Iillllliestou·sl! fovoravel 00

ce o DtireS . ; unn ru os (J,

S,890 e Macedo Perei,o 564. p(lra se .... servi!;o militar obrigatario. GENERAL EISENHOWER

O PROCESSO DE TOJO

DUROU 150 DIAS

, ,

. ��. .. .'.

BILHETE' 7"lCONTRA DO NUMA SECÇ';;.O EWTORAl. CA-

Rloe" --,

SANTO DEUS!

Muito já Se tem falado e escrito á noSso redação reclomàndo' o péssi
"'O' estado do trecho Itoupava-Blume-

público, muito principclmente sôbre do,; a viajar, diariamente" quatro, ou

O� que ficam no perímetro urbano, n,ois vezes, de ônibus, p�ra chegarem
parecendo que a atual odministroçõo 00 fim do dia mais extenuados dos

Il1vnicipal pouco ,e lhe dá que a po·

pulação t?abolhodora e progressista da $níavoncos dos veículos !lo que da la-

cidade continue zofrendo 05 horrore' bita diãria,

que origino, a sua falto de conservo- aqui a redll-Deixamos registado

çcir,
Ainda ontem, dais moradores do

bc,irro de Itoupo'(C Sêca se dirigiram

m.:.çõo d!lS queixosos, esperançosos,

a;nda, do urgellt� providência que se

foz necessária.

I Resultado de Blumenau até ás

1529 votos

Jrineu Bornhausen 2238 votos
•

f rF:�0�('iL'lirt
R 'esuT t-1d (�

-�-,-",.�,-� --�--------

noGeral

42.161 votos! Irineu Bornhausen
I '

I Ader�al R. da SiiV3 46.060 ... votos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



GRAÇAS à aç ão de Gravidina,
tarnhérn a Sra. se livrar, dos dis
tú"rLthll tio comuns na gl"dvide... ,.'
.lI Illesmu tempo que prep.rrará seu

ilq�Jrlis�nn r6U ,1 um part.) r.ipido 'c

fifi:!.. lxcel ente tônico geral do 01'

g .1n,-"l 110 e' em pa1 ticular .los órg:ius
j;CIIJt,.i" Gr.viJio.l é cspecialmenre
inJ'c�d.; p,lra .1 mulher no período
do gr.videz, rela ação dos elementos

�U� � compõe, Gravldína-além de

fortificar o seu o_rt�a,'1 is . o '! (1 ir

seu filho - doirá ma),,,, "" ,i",

aos seus ÔI!;i05. obr�a, d" U , l! ..

exercício nlcr.ódkl' • pr:)gn.·�.ÇjV{l de

contrações,
�.

[)�a
. r:wIlHi, qll,a' .....l-U

.he{!al' a oc.siãó;a Sr .,' esrará !.k ,I'

(,da para um parto dplJu e t:i"L
:.l.te, pois, Gl'avidina durante a gr.·
;ictez - para nutrir-se - e der"'u
;0 jlarto - para restaurar suai lôr:�
,r.:;s <: j;;õl.":1.ntir um bom aleitamento,

de Imprensa

CORRETOR

PRECISA-SE

de uma moça com co

nnecimento geral de' servico de escri-
,

., I
tório para trebclhcr na redação deS-jte íornal.

eompanbia Industrial e Cu-
,

mercíal Rio Krauel
.�' ',' "

c,
,

' ,i '

:"���_�
Convocação de assembléia geral ordinaria

presente aviso ficam convidados os senhores ocicnistcs a compc

Q�sembléia geral ardinaria, a realizar-se no dia 21 de fevereiro

de '1947. ás 10 horas, na' séde social desta sociedade, afim de deliberarem

Industrias de Féculas' Alvim
, .' . - .

SelbmanD S. A.
�.' " -�-

Convocação de cssernblêie geral ordinária

Pelo presente aviso, ficam' éónvidados os senhores' acionistas a com

perecerem a .assembléia geral ordinaría G realizar-se na dia 20 de fevereiro

de 1947. ás ío hóras� na séde social desta sociedade, afi mde deliberarem
sobre a seguinte:

I lo, - �xame, discussão e aprovação das contas do diretoria relcfl

vcs ao exercicio de 19%, notadamente relatório, balança, conta de lucros e

pardas, e' p�rece; do
�

���selo hfisca I.
20. - Elei�ão da Diretoria.

30. - Eleiç50 do Conselho Fiscal.

4ó, - Assuntos diversos, de in t�resse social,

Notll: - Aéham-se á di�po>sição �Ds � s��h��cs acionistas os, documen

tos a que se refere o' art. 99 do' de'úetó-Iei n. ·z'.'627, de <26 de 'sei�miira
dr: 1940.

10. - Exame, discusão e aprovação das contas da diretoria, relativas

exercício ,:de 1945, notadamente relatório, balanço, conta de lucros e per-

parecer do c�nselho' fiscal. i '

1-

......

lbiroma, 15 de Janeiro de 1047,

ALVIM SELBMANN, Diretor-Presidente.

Efeiçãó dei Diretoria.

Eleição do Conselho Fiscal.

Assuntos diversos de in tercsseodad

senhores acionistas os documen

lei n, 2,627de
.

26 de sefembro

Krauel - 'I Ibirama, 18 de janeiro de 1947.

RICARDO STEIN, Di retor Presidénte

..,.. 'I'""'>'A'�I',

Iftdu�trias de Fécu!as
a.!adeiras Rio Kt'3uel

J
>

• �< "� -
>

., •

Anunciem Deite Olaria

Convocação de assembléia gerol ordinaria

Pelo p,resente aviso ficam convidados os senhores acionistas a compo

recere�' á assembléia geral ordinária, a realizar-se no di'J 21 de fevereirio de

1947, ás 14 nOfOS, ,na séde desta soCiedade, afi mde deliberarem sobre a

10. - Exame, discussão e aprovQção das cont�s da diretoria relati

'00 ezerdcio de' 1946, notadamen te relatório, balanço contas de lucros

Eeleiçiio da Diretoria.

Eleiçiio do Conselho Fiscal.
acionistas os documentos

26 de

I{ra,uel -, Ibirama, 18' de janeiro de 1941,

FRANZ WESTERKAM, DÍletor Presidente em Ilxercicio-

COJ;Qercial � IQdustrial
W'itmarsum

ASSEMílÚIA GERAL ORDINARIA

a com-

desta, sociedade, afim de deliberarem so-

Ezome, discussão e aprovação das contos da diretoria re

ao exercido de 1946, notadamente r'elatório, balanço, conta de lu

do Conselho Fi,cal.

porquê nõo � qr�osq,
nem' eXIge. �i§tÇl. pe�;nda�
pois, a sa15.cte de seu filho, livrando-o das lom

brigas, com Licor de eacàu Xavler;; Pode�
rosamente',eficaz contra os Yerme�, o t-icor
de Cacàu Xavier é', entretarlto, âbsoiut:àmem:::

'

inofensivo aO deJicacto organismo infantil.

Porisso, é o lombngueiro de confiança das
'mães brasileiras, há' muitas gerações." Dê

ào seu filho, sem demora, o
'

,

tJ

LiCOXdccacall�éM_n
It:UiM«fi, �"JjI)I1/5., >

•

.��. rr
tJt�

,.

- Eleição da, Diretoria.

Eleição do Conselho Fiscal
_: Assuntos diversos de interesse sodal,

Nota - Acf\nm-sc o dispas; çõo dos senhores acionistas o� do-

refere o ãrt. 99 d" decreto rei nr. '2,627 de'26 de se-

_: Ibicama; 1& de Janeiro de 1947.

DAVID N1KKEL, Di retor Presidente

FRE
estado, cerca de 150 cm.' oltu-

Navembror � 1312, telefone n.· 1316.

'Dr. Fausto 'Brasil
, " . ,

MEDICO

C H A P É U 5: - o maior depósito nesta praÇa
C IR R R I N H O S PARA ,CRIANÇAS: - pelos preços mais ba.

ratos.

,Suissos:- Sá artigos de superior quóiidÍlde
,

,

� ,

�, 1,·1<'- "'" n t .. ,IIll',ifi I'; I';' u�.. i ;��..
�JlL""__ �j..JI.II..aiJiifl._t::!_". .�� ..

I

: - lohanos
,

(novos) ,
' :�J

,

'�! ,:,J t"lHU',� S "t ,!?:J'

WIlV Sieve'rt
s,

Rua Quinze
-VAREJO E

Ex-Diretor do Hospital de Hcnsc-Humboldt; Ex-Pediatra elo Hospital
Terezinha de Erecbim (RiRo G.' d:J Sul).

DOENÇAS ,INTERNAS DE CRIANÇAS E ADULTOS

T O C A - ,D I S C O "S

A C O R DON S
Consultas; :Das 8 ás 12 e das 14 ás 17.

ConsulJ:ório e residêncic.: Travessa 4 de Fevereiro )'20. casa após o

predio do D. E. R.)

C� INICA MgDICA
Dr. Rubens Walbaeb

,'CORAÇÃO - PUL:MÂo:�' FIGADO - INSTES"INOS - RINS
... REUMATISMO - DIATERMIA - RAIOS X - IiUTRo.

• � • , • . í )

"
CARDIOGRAFIA
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li" !

Ao ser anunciada o aparecimento imepdir que a doença se alastrasse tiz local recebe, algo o'temorizddo, a ,Ide 4 casos de colera em Hong Kong,

\ elltre'
a pcpulcçêo , Num posto mé- eseptadela qUe 'o imunizóra contra G

as autoridades médicas tomaram logo 'dica chinês "rncbllircdc para combc-

R.,
energicas medidas de 'precaução para ter o perigo de uma epidemio um pe- morbus. (British News Servicel. I

eglstro. .

",

, ,i
I�dustrial 1945�����O���g��� I

�
-

f

� --C>- !

t ordem�,:::::L,�... ".,,-! Edital EO I TAL IIento do,s ;.enhores industriais, Que
Estado

" T,'''''"r,P .de San ta Cafarina # I

ain a não prestaraõm suas declarações '!'!

ao Registro Industrial referente ao la. Coletoria das Rendas Federais cm Blumenau
De ordem do sr. Prefeito, torno pú- !

de 1945, equ esta Agência cen- i
blico que no mês de janeiro se arre- I

os referidas declara- J Paro tratar de assuntos de seu exclusivo interesse, pede-se o COIl1- cada nas tesourarias da sé'de' e il1-

31 do corrente mês, parecimento com urgencia 'do Senhor ANTONIO RAMOS DE SOUZA. tendências distritais o imposto de li

cença sôbre automoveis e caminhões, I
referente ao exercicio de 1947. �

M
�

,
,
I

i
I
i

I

Casa
1526 '

A T A C A .0 o

-

HeitnerDr
�UA 10M RETiRe, n - 110M! U!8

ç 9 Ij � U L T 'A S; lia, 8 is n o as 9 • 5�

uma moça com

\
pra- f

I
tica de cerrespendencia e.serviçcs se

I ra is, de escritorio.

ç�rt<ls com pretensões' para

'daçõo deste jorna!.

a re-

VENDE-SE

máquina �e escrever nova,

ma��� "oli�'etti", 'tipo semi-pertctil

I c�� tabulód�r,. fita bi-color etc,

Carlos Domnmg, Rua Bom Retiro.

Unidos, Rusiia, Inglaterra e França,
os cruzadores "Giulío Cezare", "Ita-

A Italia

"Ándrea",os couraçados
"Càio Dulio".

dos os rpoprietários de indústrias

que por qdclquer razão deixaram de

e�ej ar as suas inscrições ao meneio

nallo inquérito, ficam, por é,te meio,
intimados a comparecer á Agência

de �tistica, no ed-ificio

da. Prefeitura, Municipal, onde funeio-
receberem as impressos

proprios e instruções necessárias á

reolizoção de sua inscrição.
Ao fabricante que nqa comparecer,

dentro do prazo ócima fixado, será

·aplicada multa variavel de 'Cr$ 200,00
a Cr$ 20.000,00 de conformidade com

o disposto no artigo 70., do Decre
to-lei federal n. 4,08T, cíe 3-11-942,
'Paro melhor orientação dos senho-·

res �nforniantelS, esclareço, ainda, o
.

i
o Registo, como todos.

estatisticos, é inteira
mente grátis, sendo que o materia'
tiíinbem, gratuito, é fornecidó pela A-

Que os repartições esfatisti-

comprometem-se Q manter no

I
mais absoluto' sigílo, as informações
recolhidas;
3 - Que o pagamento da multa

�Õ{1 exclúi a obrigãtoriedade (10 Re-

Que os estabélecimentos Eun
em 1945 estão slljeitos 'a fa

zer o Registo;
5 - Que o pequeno produtor não

está 'djspensado da inscril;ão, tendo,

,quanto ao Registo Industrial, idênticas

�brigações, das' dos. grandes industria
lislas, nll que concerne á prestoçõo de

infórmes;
6' - Que o Registo em oprêço a

brange, de u mmodo gerar, todo. os

indústrias existentes nêste Municipio, a

saller: curt'umes, charqueada's; fábricas
de banho e outros produtos suinos;
fábrica de queijo, de matneiga, de ca-

,
,i.

selRa e de creme de leite; inetalurgia;
c�rQmicas; fábricas de Iadrilhàs, arte

fatos 'de louçá, de vidro, de' ferro; de

serrarias: fabricaçào de fa
rinhas e de féculas de Quaisquer es

plÍciês; torrefação" e moagem' de ca

fé: tecelagllm: fiaçoo e malharia; fá-lbrlcas de sabao, de produtos químicos"
etc.· etc ..

-Enfim, teda e qualquer espécie de

Qualquer 'capital e com

qUCl[quer prçdução.
E para que chegue ao conhecimen

to. dos interess.ados, lavrei o presente Iedrtal que sera aFixado nos lugares
públicos de costume e publicados

pe_j
la imprensa rocal.

Blumfonau, em 16 de janeiro de 1947
'AUGUSTO WALDRIGUES

Agente Municipal de Estatística

Blumenau, 23 de janeiro de J941.

ALFREDO LUIZ BU CHELER JUNIOR

Coletor Federal

,..

tE
••,ES

MUITA ATENÇÃO:
1-:tara defender-se contra B.lI gripes
fMfrladOll e tOSSiS, ll86 o Cognae d!

Alcatrão Xavier.

:z -,O Cognac de AlcatrliO X,>v!er � •

6tlJeo medlcameuto existente com a

dl!8lgnação de Cognao de Alcatrão. pOl'
quê é o úpjoo Cognac lelto a base d�

aJcaWo que tem fórmula medicinal.

1- A ertoo.ola do Cognac de Alcatrãe
Xavier resuita, pois, da sua fórmula que
reune val10saa elementos medicinais:

a) Poderoaoe arejadarea II lorti

neant.. doa puhnôea. como o ai..

eauão _ .. báI....mo de tolú.

h) UJD caande t'...aJcificant.e col'Dt

• hipofoaflto do cál"lo.

(,J Dois �tarant... coma .. pô.
Ucala .. o alCBÇÚ"
d) Um araud.. calmante d. 1011'"

_ .. mWuD:lÚ.

" - O legítimo Cognao de Alealril.

Xavier B6 é vendld(.l, portanto, em Ia,..

� e drogarl8ll. porquê - Ma 8t

GlqIlfl9& - " NrnÚdio Q aomo Ial nã.

pgd6 1151' vendido em aulroa !oglU'ea.

Os contribuintes, que nõo setisfí-

","rem SDllS 'pagamentos, dentro do

prazo acima, poderão ainda faze'-Iu

nos meses de fevereiro e março, acres
, .. �

cidos da multa de 20%, Termínaa�1J
mencionados, 5criío

para a devidà co-I
os prazos acima

extroíi:las certidões

I
! brança executivo.

I Diretoria da Fazenda Municipal da

,! Blumenau, em Z de janeiro de 1947.
'

I

ALFREDO KAESTNER
Diretor

1'-·-,"
-

--,
-

PERDEU-S-E-- �
Perdeu-se semana passada uma

"Calota" de automovel Chevrolet 39

n;JS imediacões das ruas Paulo Zim
I
mel'mann e·São Paulo.

Quem por ventura tenha encontra

do é favor entregar no Foto Hugo
Que será bem gratificada.

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

.1
Casa Photo Amador

I
"

tr'
- G. SCHOLZ -

Rua 15 de Novembro, 595
Telefone 10 10

BLUMENAU
�.

DR. MED H PAPE

Ausente até fins de Janeiro de 1947.

Substituto: DR. AI1MINIQ TAVARES.

,I

Dr. Camara
Oepo'çiícs Doenças ,Óá Sénhoni1

ESPECIALISTÁ

Clinico' em g'era! - Trafa'mento pc.

las Oondas Ultra-Curtas

Consultoria: - Travessa 4 de FGve
reiro - Predio Peiter
Operaçães nos Hospitais'

ANUNCIEM, NESTE ºIARI�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



JOÃO GOMES & elA.. Fone 14.8
_'. .,

<,���

,�t.jJ das
.

melhores qualidades
I . para corre,nte alternada e para acumulador

1-<•.
'

•

Disco,s - Eletrolas - "I'oca-Discos -' J�e.f.r'ígeradorés _. M aquinas Ú
Ço dura =: Maq!lina.s de Escrever - Bicicletas novas garantidas - Cofres

Fcgõ�s' - Ma "erial para rãdío - Mâterial eletrico em geral.
Vendas <Í .vish e a longo prazo. - V i s i tem n A D I O L A R

Imelmli...úl�AAmm�§M�·��§m��mI'Elammm'�E;RíBâ'aã'à'lÍ
_:. ··
..'.·.".··�··..·�·��:·....Ê·..........�....��iE�·

--�.

ASSEGURE, taml iém a cr"., urna-

f���·feita--n:'1.tri\:::o J.O seu \I hO,J.J11,j" lhe
leite bom e em qll;jlllid.1J� ,.<)I",i"1t,,.
Para isso. use Cravidina dt..... .mre o .. ler

tamento. Ativando JS sccr .;êv') d.1�, gl.ill.
dulas mà,ilá'rias e sendo ric» J: 5.!. '.

t5.nciãs- nutritivas, Esse excc+enu- !nl-JI

carnento favorece a pro luçâo .lc '"iI"
em abún.iâ.icia e .ic. 110.1 ljU ,]iU.1JC.
Gr.ividina é, rC1i'::;!.it�, in,l:5p�.J,;.Yd 1
mulher qu� amamenta. Abll c",.;, 0!"
pois do pano; Gravic'inc í -z o', .sr);:,">$
internos voltarem r .. pi-lam nte à III)I ma

[idade, livrando ....os,'•.10 nu-snro rClj"!pO,
dos rnaes que co.n umente 05 nf�Llfn.
Use Gnú;idin� no perío.Io da ge,wç:io,
â.fiJll de prei arar-se p ..iru um p.lrtO rácil
e rápido, e depois, para restaurar as "1 .,

fôrças e garantir um bum alci.arncr.to,

.":1f.� -"�'--
.�...i��'l1�' ..��!;t � �.� li' ·ií

""BANCÇ,,,,�9_ �d���I[ S.Á. dah
fAZ TODAS AS OPERAÇÕES BANCA RIAS NO rAIZ E COM O EXTERIOR

TAXAS PARA AS CON TAS DE DEPO'SiTOS: Rua São Paulo 47
t!............,·, """"._"'..."'-"",,·,,·..·.cl"'�5-----ilmi-........Jir- _.

____------��--�-- �.��\'_..__�r��·��'_·G���.�·_w��'r�·�·. ,�� �� __

..
DEI'O'SITOS A' VISTA (retiradas li Vier)

..,

t·
F

DEPO'SITOS POPULARES !Limitede Cr$ 10.000,00)
DEPO'SITOS LIMITADOS (Limite de Cr$ 50.000,00l .�.

DEPO'SITOS LIMITADOS (Limite de Cr$ 100.000,00)
DEPO'SITO SEM LlMIJE

� '1;1/2% 0.0.

4% a.à.

3% <Í.o.
Z% 0.0.

DEPO'SITOS A PRAm. FIXO i,��: ,

�".

�i -

Por 6 mêses

Por 12 mêses

4% 0.0.

5% 0.0.

DUO'SITO DE AViSO PRE'VIO

3 drageas }JOr flia�u

Retirados mediante prévio ayi;w;

De 30

De 60

De 90

31/2% 0.0.

4% 0.0.

4141/1% a,a.

....... - ._
... -

de M. l. Araujo

Saheltlu, 25 de Jtlllciro do 19<17

"BANCO MERCANTIL DE SANTA CATARiNA S. Á."

ASSEMBLEIA GERA!.1 DE CONSTITUiÇÃO
São .cónvidodos os subscritos do capital !'BANCO MERCANTIL DE

jS
.....NTA CATARINA S. A.", CI .se reunirem, cm Ásscmbléio Geral, no cdi

ficio do "Toctro Ce rios Gomes" a Rua l:� de NovJ!mbro, -ncsto cidade dI)

Diumenau, ós 10 (dez I hora, do dia 75 de fevereiro, do corrente ano, 0-

• fim-de deliberarem sôbro n seguinte or.lcm do "i,,::

1 o. - Consfituiçõo ela Sociedade;
20. - Aprcvccêo do Edatut4 Social;
'30. - Elciçõc dos Membro! dos Conselhos Adminjslrativo�

50. - Outro, assuntos de in{en"S5C do Sociedade,

Blumencu, 3 de Janeiro d!l 1947.

Banco Mercantil de SantJ C .... torino S. A,

c Fiscal.

OSWALDO MOELMAt..JH
.

AMERICO STAMM

�BL.__------ � .

t

Dr. Gebhardt Hrómada _

(&50 Faculdatles de Viena, Adstria e Rio de Janeiro)
Cirurgião-chefe do HosPital Santa Catarina

Alta cirurgia, operação do bacio, estomogo, vias blllores, uréro,
Irtc. - Neurocirurgia. Moléstias de senhoras. Cirurgia-plastico-
�.

.

Côll!1I1t1s fio M��: dGii !;). n e .tas I) <2$ 11 homs •

. a·u/M..�tiU: - "Hospital Santo C3�(lrÍ!IIJ" .--

n
CI RURGI.lO-OENTISTA

R x
éspeéialídode em Radiografia dentárias para qualquer exame média

._---------

Rua Ofusque sn. : - - -Telefone i203
'.

P/.RA SERVfÇOS LEVES DE ESqRI TOR!O PROCURAMOS UM RAPAZ
DE 14 ANOS E UMA MOÇA.
Empresa Grafica Corcrinense S. A.

i ......l!l!id_=_, I:!lIm�I§il·WO�_::lll<__'_.:;;liII!�.

� I
elA. NAClOHAL !)J; SEGUROS DE VIDA E RAMOS ELEMEnTARES

Séde Social: Av. "ó.lmiranrr. Earmso

Agente no Estado de Santa Cat<lriMl:

RIO

J Q Ã O P O R T O

Rlla iS cle N3w;mbro, 1371 --�,-

FOGO -- TRANSPORTES -- ACIDENTES ..

R"sponsabiiidade Civil Omnibus

(TronSeU�jtC1 $ Transportodos)

. Á futura mãe - a obra mais bela
de Deus, como ·disse Garrett -
não se po'deria dar um conselho
melhor para assegurar um parto
feliz e um bebê sadio. Gravidina
I:. o.remedio conceituado que vem

sendo usado há muitos anos com

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

• LICAU

Empresa Comercial

róssenbacher S. A.

Rua 15 de Novembro, 851 Caixa. 1S BJuiriênàú

da tambem: dlll'ante o alcitam,l1to,
Gravidina é um tratamc!1tci com

pleto, cientificamente elaborado
para a5segurar o bem-estar d.l fu
tura mãe durante a gesuçã'J, o .,,:

decorrer feliz do parto demro do

I'"termo e o nascimento de um 'be-
bêsinho forte.

.
.

� �Ch��$�'
.

ortific
fi e

P:
.,'

RE'.ALlitrEI'iT� í �';;I.l�'l a G E�·tif'1��� tI1II!!II �
Vil ao ""��c ccllreq:::rli:ciibJi � elmMm8

li;c:&u3ári09 à s� u'W.tI"§çE::o� �;Ei;t� �t!D •
��s. feGt!H.l!'8�d6, E.!t�iKU. 5:5 ft.L�fJ ce Ih' _�
Graças aos I!!�;;:ci"'i!llee.l e!=C.ntCill (li"" liam�
�Q. Nutri! lê Iils::l .mfxgtCO !l"cdayn;;� de 0fPr
Bi�mo dat'J ç�:;t� .j;"::?!J..'::'Qu:;:-:.::'ê{:.5;i
8daI� e �ic:J;;::.:2> &:t.'! c::;:_]���!,;_k:::..;
��;!. N�!:l é � �lDêZ3 c:2-;:[:� , ii II.� ii].

Illê

Dr. Ayres
Gonçalves

I
ADVOGADO I

Rua 15� de Novembro n? 415

Drs.·
NICOLAU SJ;;YEmNO DE 0LH'BIRA

e

ALT'Al\HRO s. DL"';.S

_tdyegridos
Escritório: R. TrtJS��,o lA - 2° andar

NN

2° andar - Sala 1

I
---------1

i

erdeu&se_ ,-- -- ,.

CIRUr..-GIÃO D E �{ TiS T A

�elll
anunCIO I

�1 ÉSTA FOLHA

OFERECEMOS:- Artigos cornavQI�scos:.- Confetis - Serpenticis e,Mos
Produto de laboratorio � cimtijicmnmte ,fa
borado, Gravidina é o remedia wmprov.do
no pnpaTO do orgamsmo para mn p.Trlo feliz.
Cuidtt de si c de w; filho - .lgoTa - com

Gravidina.
COMPRAMOS ;-

AOUliu;:iem . neste
DIARIO

GRAVIDINA

BLUMENAU r-UA rs de Nov. 59S

x
PARA RAC,OGRAFiA A 015['0-

SIÇÃO DOS SNRS. ME'D!COS r:

Um enccredo novo, de ccmlnhõo, no

J trcjéto do Hotel São José á Fébrico de ;::-10 início "', di!!

,
Gaitas.

í Pede-se a quem cchou, entrega-lo I

�
no Hotel Sá" José, qUe será bem gra-j

.. '::'·S?O"::_'�_' _

'\ tiflCodo. '<:.'�.. ;c7_."'-.o ,._
. i

._ . 'o;"

I OSWALDO TH!��:N 'I ��I�' r.....f) I��" �\ª !'" �:
IllIJi fi' :('lt � '<t;�, �i

. ��=Ü�\�U'I?J

i
I

Isuludas,

scrrio

NACIONA�S E ESTRANGE1E05

MOTORES
Monofasicos e triiasicos

Caixa Postai, 123 - Tck�ci1t't 1139

Rll� Marar:heo, 21

DE

ALEANDRO B. DALFOVO
COMPLETO SORTIMENTO EM CASEMinAS - SEDAS - BRINS - VOILS
� ROUPAS FEITIoS - CALÇADOS C;'!APEUS E ARMARINHOS em GERAL

RUA 15 DE NOVEMB�O, 1393

!lI..UME�{A'J

Escola Tecni�a iDe; C}iurl'lercio
Remil[UftrJi�! f�;:!jr;;�Jfmâ

. =
\ '-

(EX-FACULDADE DE COMÉ?CIO DO YIl-,�;,t�A)
FISCALIZADA PELO GOV�:f\t'.\O fED=-'tJ'.I_

Rua Ccnlenao,Jor ?,roúj0 n()_ i �i.) -- F;:y::;: ; 1�,2 '-- Curitioo ••
Dne7oí: Dr. LUIZ f.j,�j�./,L CA,LD::f:i\;:-,1

lI.jTm\'-I/\TO �D;1.i-E;:T':r.:i!,'O c líJl fí\JiATO

CUI,�jOS: Admissõo _- GUCiróQ-LI'JfOS -- /\u,\:I�Qr �-�� l\dll1inistra:�o
--- DonlosrofilJ e E::teno,;:r'Jfio

I\ulcs DiUíH<t.s E t<C)TURi\!AS) poro ambc:5 cs se��05
Aulas avuf:.cs �e Do!;I�>Jr:::;ir:J e ESi2n.:,gfofiO

Peçam píQSpeC�C; ->=----

ANUNCIEM NE:;TE D!.\l1.l0

-----------------=��,��.�.�,-

TAQUIGRAfI.t\
Para difusôo d�1 único m��é-dü br::::!!::':1'��'1 ::r J\SSOCiÁÇÁO TA ..

QUIGRA'FICA PAUtlSTA ens'r.a "rc:uit�,,,c'<Íc. l,,�,m,,':!;;:�:
Prof. PAULO GQNÇAL'/E51T<�:.'I J .�: ;;C":c;; c'. 7,:7, i. em!.

RIO DE ']ANEIRO •

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ImP reS'S 0I'I1IIes narte-ame rl·canas sentcdo � d_!os contro'o registro pelo
c TJ!E paultsta das chapas de sencdores,

"

' 1 deputados deferais,

(Continuação dó número anteriorl tomamos no "Continental. Roam" do

I
que havia' demorado quase 45 minu- I pec.tivas �upl�ntes,

vHilicor como se laminam os diver- Netherlond Plaza, onde tivemos oec- tos, tiremos a satisfasão 'de ser apre- secçõo bandeirante dó seu

50., chapas de 0<;0 e ferro. Já era' sião de 'ossistir a um maravilhoso "Ice- sentados, por Frank, á cantOla, Mrs.

tOfde ov-nçcdc, quando, voltámos .n�- Show". No centro do salão, dirc- Spielmcn, chegando Q -scber que, ao,;
\ ------

Atingido por
rnifitar-

urno

britânico'
BERLIM, 24 I UPI - Anuncio-se

que foi ontem lançado umg gra�

ncde de mão contra uni adiflclo
do governo mit{tar britonico, no·

porto de' Emdcn.

As autoridades locais ofereceram,

lima recompense de 10.000 mar-

britonicos advertiram que serão

adotadas represalics si não forem

descobertos os autores do aten

tado.
c?� pelo denuncia das criminosos.

Emquonto isso, os
. funcionarias

vomentc a Cincinnati, 'para, deboixo tamente na· Frente da orquestra, eche- domingos, costuma cnnter em compn

(1<) chuva torrencial, vermos ao me- vc-se um enorme parquete que, de- nbie de Frank, no cõro da igreja.
I1I1S um poucn da cidade. Cincinna- sepcrecendo por baixo dq pódio dos Durante' a palestra, tombem ficamos

ti possue aproximadamente meio mi- músicos ,descobriu um palco de. gelo· cientes de como é duro tomar parte I
Ihão de habitantes; é famosa por "aturll!.' O shaw era intitulado "la- em tal show, pois, a qUe eidge dos'

sua ··'nd'.stria e suas cervejcrias , A ti��American-Show" e foi executado artistas muito 'esforço, espirita de ab-l
cinede fica á margem do rio Ohio, por um bailado a. gelo, formado por negação e arte. Qllantas lutos, ex

que formo a fronteiro entre Os Es- 8 bailarinas e 2 bgilafinoi. As re- tenuadas exercicios devem os artistas

todos de Ohio' e Kentucky, A ciclo." presenteções foram -excelentes. Eu, suportar até a apresentação' de �'Nu·

d di
• 't' f mero", com perfeição .

z posue rverscs museus, um gran- I
como SUIÇO, posso permi Ir-me ezer -

d d· l'j P k
.

I t
t 't O di No dia 10. de junho levou-nose numer� e pcrques '" ms ar, um JU gamen o lJ respei o. S 1-

Áult Park, Columbia Pcrk) , a Univer-, versos números foram enriquecidos pe-
Frank á Andrews Steel Co., onde as-

-d d O sisrimcs á eberture dum. alto fórno.SI O e de 'incinllat.i, fundada em k. canto dumo jovem cantora, tudo.
1808, com 24 prédios e 9 colégios; sob magníficos efeitos de iluminação Eseptáculo m�itissimo interessante e,

um grande jardim :zoológico, um dos a par dos costumes fosforescentes dos

mciore, dos Estados Unidos. A ceia bnilerines. Fin'di] a representação,

a� mesmo tempo,. excitante ver-se o

aço c;err�tido corre. para enormes cri

sóes e .d;pois ser levado por guindas
tes correntes por acima dos cabeças
dai assistentes. -. 'Na Andrew5 Steel
Co

.. , fabrico-se aço, que é tundido
em blecos, . os quais, por seu turno,
seguem a Newport, ande são lamina-

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
ESTADO DE SANTA CATARIN�

Esci)la Not'mal Pedro:'11

granada de
em
AINDA O PROTESTO DO pra.

hoje para São Paulo a. dCPr,ltodo. !leito
Condé, do PTB, com o objetivo de
colher elementos paro a def�sa oral

t"po fa.scistas G. Àmerígo Oremini;

O acusado descreveu '0 cirme mos seu

depoimento.
.

foi ouvide co� certa des
ccnfiança, pois desde que foi preso,

deu nada

diferentes

Sabado, 25 de Janeiro de 1947 NUMERO 825

Notícias da
SETE MIL SINOS
PELOS ALEMÃES

VllrsoyiG - rAPl -

chefe de' u . mperlodico
CI ótico sui�o, o. deputado
Meis?er . que, conl· uma caratana de

lecimcntos

RGHinerie"

FUNDIDOS i nescs , De acôrdo com os dado ofi-
! dais, os alemães, durante' ti ocupa�ão

Nos estebe- I ciil Polonia, roubaram cerca. de �1.000
I .

..

da firma "Nordeutsche SlnO!i, Q maior parte ·dos quais foi

foram descobertos milha- fundida. A Polônio exigirá d? Ale-
I .

re,. de sinos que a salemães leyaram manha por estes sinos fundidos
! -

de' todo a Europa, e tombem, da .Po- ,in:enizasão �alculada em dois

161'i('. O representante do missão Ihoes de dolares.

dos em chapas e faliras. Tivemos o militcr polonesa, coranel Morawinsúi,

ensejo de dar uma olhada nos eltos conseguiu
I identificar

ro novamente a hora da nossa des
A matriculo em todas as séries da pedida, (e Frank não deixou de nos

casamento

Escola Normal Pedro 'II (ginasial e lever pessoalmente á estoçêio da es-
com o sr .

rôo tombem organizadas as demais normal) será encerrada no dia 25' de trada de ferro "Ilnion Terminal", queSFRIES GINASIAIS (20., 30. e 40.), fevereiro. e' uma

I
das mais bonitas dos Estados

urra vca se verifiquem motriculcs le- As aulas dos cursos ginasial e nor- U'd 'drH as, construI a pelo preço de 41
96" (inclusive alunos do antigo cur- !liai serão iniciadas no dl'a lo. de �.I·lho-es

I
.. , de dólares . Tem IInla. forma

50 fundamentall. .

.

merço 'e 1:1S do Grupo E,colar Modêlo

I
semi-.lirc.Jlar e, d�

'.

, f u> lIados esquerdos
Esclc'cço óinda que lundt\nará a I Pedro II no dia 10. de fevereiro. e direitos e entrada principal há os

SEGUNDA SÉRIE DO CURSO NOR- Os co.ndidatos das demais séries maiores quadros mosaicos do PaÍ;. No
MAL, se _erifi.cado o niimera legal acima referidas devem,. desde já, en-I estação, tombem, diversas lojas, res

clt' nt(l�ricula �!poderão ser matricula- tCif.<.ler-Se. com a direção d�sta Esc�la I' t���antes'e um, cinema, çom ar con

dus nc-ta série �s alunos que tenham Normal, que prestará as mfonnaçaes, dlclonado. A s 15 horas deixámos
r. ce,tificodo do quinto (50. I ano precisas. ; Cincinnati no "Ohi!:! Stote", rumo a

ginasial - regime antigo - e os que ExpedieMe da t:scola Normal Pedro NeW York. Passámos, agora, 'por um

possuam certificado de conclusão do II. - Diariamente, das 9 ás 11 fts. dos parques industriais maís 'importan-
c: urs.o fundamental dos Instituto� de e dos 14 ós 17 hs... tes de todos os EE. UU. e em cidadesl
tduco�ióo). IIlumenau, 23 de- janeiro de 1947. ccmo DaytOh 1210.000 ele habitantes),
As inscrições para os exames de RODOLFO ,GERLACH Cclumbus (capital de Ohio com ....

alÍmis'no ao curso GINASIAL e ao Inspetor Escolar, encarregado da 306.000 de habitantes). Middletown
l'\ORM \L serõo encerradas em Il'ito direa;ão etc. deparómos com nomes de firmas

muita conhe�idas
.

como .Frigidaire (re
frigeradores) da Gelletal-Motors, Tim-
ken (rolamentos), Amerkan RoJling
MiIf Co. 1 "Armça") etc. Só enu-

nléro os principais, dos quais, neste

í,,�tante, me lembra. A' s 20 haras.
chegámo, á já conhecido Clevelandia;
a parada foi breve dcmoi� para po
dermos

.

fazer uma visito li cidade.
:A noite, passamo-Ia no corro dor.

mitario, confortavelmente, pais, o.

Icitos ;mpos, o música ritmada e 0-

gradovel dos rodos bem como o chu
va caindo lá fóril, monotonamente,
nos embolaram, num 'sôno tranquilo.
fntrctonto, cu fiquei, por muito tem-

00 ainda, sentada á janela, olhando
fóra dentro 'do noite escura, para do
ntinar um pouco o meu nervosismo,
pois, sabia que, delltro em breve, de.
veriamos chegar " Syracuse, onde eu

. Exijam o

4''11,,-e.
da Cia. WefzeJ

Q. id�al para. c
._���--�-------"-,, .........-��_._��----:__--..._-_.- --_ �.- --------�---�-----�--------_.

'EDITAl

fornos, nos quais borbulhava a aço,

vermelho em brasa, o qUe pudemos
fc.zer .

sómente com óculos azul-escu-
ros'. Di,Poi', assistimos á laminação rdos blocos da cabine superior, . de I
cnde são dirigidas ns correntes de

no dia 14, aç� e regulados os laminadores. Soá-

Comunico aos interesscdes que se I t!l)
.

de fevereiro próximo. 'Os exames

acho c+crto o. inscrição paro os' EXA- terão inicio no dia 12 de' fevereiro,
MES DE ADMISSÃO 00 primeiro ano para' o curso GINASIAL e,
d" CURSO GINASIAL e 00 primeiro pcr« o NORMAL.
ano do CURSO NORMAL.

esclareço aos interessados que se.

. A1foIDovel Club �a
-

"���l

Blúmenau
BAILE CARNAVALESCO OI}. 10. DE FEVEREIRO

() Automavel C�ub de Blume nal; tem II honra de convidar os. seus

t1ssociQ(los c os cio Teatro Carlos Go mes e exmas. familjGS (pllra assistirl:m
o grantlc "Baile Carnavalesco" que fortÍ rQalizar ás 21 horas do proxima
di>! '10 de fevereiro, nos amplos sa Iões da S. D. M. Carlos Gomes.

f..:lrilhantará os dansas o afina d 1 jazz Ipiranga.

Of>SER\'/\ÇÕES: -. Mesas desde já o venda com o zelador do Teatro
"Corlos Gomes". Convites especiais SÓ com a diretoria
do Automovel CIII b.

r i.umcnQu, 20 de Janeiro de 1947.
RODOtFO KREAMER

Prcsic'tnte

eOltRi CUr••
QHEDA DOS CA:
BELOS f DEMAIS

AHCCãES Da
•

'COURO CABELUDO.
T?i""C� C-!"ji�AR
!Óa:EXCELEN.!: !to..

PONTE ENTREO O 'ORIENTE

E O OCIDENTE

Participação
I a p.ap�1

A Vva. Ccumehna l<ruscinsky. par- I dente.O sr. Evifasio Simos e espose Dna

WALDIR e MARIA REGINA

confirmam

Maria. Simas participam O' contrato de

de sua filha Maria Regina,
Waldir Kruscinsky ,

tidpa. o contrato de

filho Waldi,": com o srfa. Moria

gina 'Simos.

MARIA REGINA e. WALDIR

confirmam I Illumenau, 18 de Janeiro de 1947.Camporiú, 18 de janeiro. de 1947.

geral" ,

RELAÇÕES: PROFICAUS E
Schon, que, há 9 anos COM,os . tE�: UU.

atia:z, estivera' aqui em Blumenau, e p" j li i , ''_;'' j. '

q'!c licou muití)õsimo 'contente em po-
. Vanovia': _ (!'AP) _ Nu."

der cumprimentar-nos em New York.
bl' d '.

J
.

:. , • •
l'U 'co o 110 lorna "Vo� do Povo",

Passamos um domingo maravilhoso em
ti d' J bl.: 1 e Icauo ao pro ema ,do expansão

caso dele, POIS, p05sue em West-Hem-j •

.

.:.
: ••• •

rI�S relocoes econômicas polollo-cme_
após 37 anos de ausência, devia rc- psteod - uma da� hndas CIdades ·CI-.

I'
'. .

.
• • •

i rrranos e-se o seguiftte: liA "alónia
vei � lugar do meu nascimento, mcs- dades-jardms - uma bonita ",lo. fl- \

-

d .. 1,. •

'

. .... . f.a? ese,a Imitar ClS SUClS relacões
mo que f'l}se ligeiramente; c, na ver: CQJr.os conhecendo o senhora, e· D fi· .

eeon.ômicas ,005 vizinhos mais pró-··dade, sentí não ser passivei demorar- 'fio, criaturas mui simpaticGs; para a

ximos; pelo contr�rio. áestjamo:Ç
pôde faltar o perú, o qual

manter estas' 'rela�ões Conl todos.

.

nascera há 40 anos atroz. Lembrei-

m..:, neste instante, oOs meus pOIS, que

noquela
.

época tiveram sua residência

ncquela cidade, àeixGndo

EE. UU. pera voltarem o

o seu fil�o primogenito.

me alí. Ainda 11m tonto emociona.

d:l, levantei-me, de manhã bem cedi.' passagem, 'agradou muit!l

aa paladar. Demoramo-nos

juntos por muito tempo, trocando rc-
•

(!irdaçõcs !le "tempos idos. O noSSo

os' poises que oadem e
nho, 'e tomei o meu café na carro

re:.taurante. )ii havíamos chegado a

SchenectacJy (90.000 de habitantes),

p,,,mover .'0. infer.combio
cioJ conosco. Enh... es;es poí""s,

�in do� IUaGtl!s mGis im,.,or."nfes
� oc:ullaJ� ':j,e10s Esttldo$ Unidos'
Nti .

presente momento, natural
mente a 'Polônia . é obriaada ca-

i.nteressante.- combincição.
�Qdo. nos. aviões do transporte

,

y,ic:é).
ollde O. General-Eletric possue uma (I�ig(l se lembrar� muito.hem do Ho·

áO.5 'maiores usinas poro. fabricação de tel Sôo Visto e de diversos amigas I
utensílios elétricos. E com mostran_do-nos fatogrofias que I
chegámos o Albanr (130.000 colhido 'durante a sua estada

bitontes1,
.

e'"" Blumenou bem como na sua via-IHudson, ao longo do' qual continua- ge�. ·eplo Brasil. No dia seguinte,

brir 1)or
.

meio' de crMitos uma

cansideravel pór'" de ;ua5 impor
tações. . Os créditos 'concedidos ó

Polônia � cOlltil1ua o jornal -

não' representam som�life um

auxilio a . um país aliado que foi,
talvez o mais sacrifkado'por lima

C'1I1SO co�um, mas é, antes de

>tudo.. umo· rendoso invérsão do

capital, poís '05' obrigaçBes serão

jlagr.s pontúalmente e. Os Estados

Jr.os viagem. E'

muito 'lindo, mos, nos para, ao menos,

p�ejudicado pelo t��p� ch�voso. Pas�,1 opaer outra vez .arroz,
,.
tão eSCaSS4

somos por outras fabf1cas Importontes, �os EE. UU.. pOIS; se consome, quo
cerna os de Lavale (centrífugos) e se, em toda parte apenas, batotas; e

do 'fermenfo Fleischmann. Havia ain- ar-

do muita· causo interessante, �O::f naturalmente, senti bastante fal-

West-I'oint, a academia militar

Unidos contarão, com um :impor-
.

.
.

A declól'oção
�e9l1ndo a qual

tante' .mercado:
do nosso ,Governo
I) kepúblicÓ Polonesa honrará os

compromissos <ontrQidos 1105 Est(f·

dos Unidas pelos 'govarnos 1'010-
nesés' onterillres" provo que (l 1'0

fônía deseja p.raceder com todo G

York; e,

nãe nos

o"Mentos

graças as nossas relações;
foi dificíl, dessa. vez, aMeI'
no Belmont Plaza Hotel. o�

Renato,

rehgusen;
Getulio.

1iG�
I

seguintes aproveitámo-Jos com (l <Sétimo Àveni-
i

Thor Eckcrt lT Co. lnc.,' agentes d!l, 'Conhecido como "The Great
'lrodin Line, afim de receber ínformll- White Wa;" lo grande via láctea)
ções elotivas ao futuro 'tráfego mori� devido ao seu aspeta brilhante eDro •

.'

Í'i"," direto de t'-tew York 11 ItajaL
':
fusamente iluminado durante' O. noite,

I
Aconteceu tombem 'que fomos tão' � o coracão :do distrito dos hoteis e

reli%es de' encontrar ti nosso vl!lho -a� featros 1Cantiúa· na próximo número};

lealdade, "as futur!,s
'.

o grande pilís 0-
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