
Nenhum t r a t a d o., ..

SE AS GRANDES POTENCIAS NÃO 1\""1.0.lVEREM jSUAS DIVERGEN
elAS

blema e hoej tão ; :·;ente com,o o
�

do solução a ser· data ao coso dos

milhões de europeus que se achcan

as diverqencics" nenhum Tratado de
paz poderé er elaborado. Enquanto
tal não se der' "os potencias me

nores ficarão excluídas cio lagar que
lhes compete no concerto internacio
nal" e nc clcboroçõo da pnz , Pros-

esm pão e této , Dsse que a cria-:

ção daquele Conselho é o mais 'im
c

O :§r ii
portante de todos os problemas":

"'....

com que se defronto II a Assembleia': SEP,A-O APU-KADAS "O",· Ui'AA
-

. r" .. CO M!SSAO ESPECIAL
Geral da O. N. U. i

I
I RIO, 28 (Meridiondi - O scnor!'"Jr vsto "O Cruzeiro", sobre 05 tortures

I udnisto por.Mato Grosso Vilas Boas,

I
falando aos representantes da im-

1 prensa, declarou qUe no decorrer

'desta semana pediria Q IlDl"G0Ção de tau o sr , Villcs Bocs, SEria C"::Wuõ

denUDe
Fel;

WASHINGTON, 28 (A.P.1 -Tmativas, de que no Assembleia deve
Na sua neoitu'll alocução pera rodi!) ser imediatamente proposto o Con

o ex-sub Secretario· de Estado Su- I selho Internacional de Curadoria, que
mer V/elles afirmou: "Enquanto' as : poderio enccregcr-se da solução do

grandes potencies não resolverem 5U_ ! problema da Palestina. "Nenhum pro

� uma comÍ5sã� espaeial para apurar ta de mogitrados c cutrcs C�h;i i�l:'
t os denunccs contidas nas r:::porto.gens des, dela nêi� pcrticipcndo, pc-cm,

i"
..... "'�'" p,bli"',,

"'�-
"",m ""dm

i /!':".'g' &:'I.
.:: .� r« 'iV.i"f (.�, 'ií.<n íI""il.iJ p. I."'i, � + �� ""

iS! i '$oi(.:; _�""J4..i;i, ��
... "'... � 16..�.." 1>..1

onm �aICll)açQO da Espanha
� " -I NA CO>l'","CI, INmNf,CIO NAL DE 'E1,<COMINACAÇ""

por um solaria real, isto e aquele MOCOU, 28 (A. P.) - O sr. deleoçõo soviética cm que nso :e

que poderá permitir do trabalhador Fortushanko, vice ministro das co- devôo convdor o Esponho Ó confcrcn
j

, e sua familia viela condigna. Como municcções, que chofou a delega cio de primeiro de 10ne;ro de 1:;:�7.
Rio, 28 (Meriel1"nal) - O sr

'1·
rei o Ministerio do Trobclhc sem

'l vida condigna comprendo aquela ção soviétisca á recente Conferencio mos a delegação do Reino Unido ,,'c
Norvam Figueiredo,

�.0:0
M

..

inistro_ compromissos partidarios de especie que dá 00 trcbclhcdcr habitação Internacianol de Telecomunicações, clcrou que considercvc impropric .e'ÔQ

do

Tr,abafho, falando a Imprensa no

I alguma. Trctcndp da

q.
uestõo do

�
confortcvel, aliment,ação sadia e e- revelou que os Estados Unidos, a Chi- exclusão.

cernqcrto, declarou: O meu pogra-l solara, afirmou: Sempre bcti-me "

ducação necessaria". na e a França concordaram com a I
·ma ii o do presidente Eurico Outra. ,,�""""" -=- �

seguindo na sua elocuçâo ventilou
o prob!âe�a com. que se defronta

Oi'tetor: HONOit\TO TOMEllN -- "O'rgão cf0.S Oi&rk;� A�S�
a recem inaugurada cessão da As- Telefones: Dirilçlb e Gerencio, 1092 - Redação: _ 1�1
sembleic Gçral. O sr. Sumer WeJ- �O IV CAIXA POSTAL, 3S - Numero 78�'
les reterou as Suas anteripres afir, S�. CATARINA _ BLUMENAU, Terça-t,:::ira, 29 de Outubro

infligidos á diverrcs pessoas c2ii;:!C5

pelo policia 110 tempo do sr. felinl J
Mucller. A cornistfio, Se8\H1GO adiün

Vida elhor e
E' O QUE DEVE MtRECER, OTRABALHADOR NA OPINIÃO DO

NOVO MINISTRO DO TRABA-LHO

RIO, 28 'UAeridiolloD - Poro en; be do. Brasil decolou, puxcndo Li",

cerrar a Semana de! Asa, foram efe j plcncdor do tipo serma"ico e Cê·,,"

EGITO E tuados no campo de nvicçõo senso: ele vopu durante alguns minutos o

i danais demonstrações de p!an"d,,>re:! té atingir o nlturo superior de m'l

I' e aeromodelismo. Pequenos planado ,I metros. O avião soltou entôo o pla
CAIRO, 28 (A. P.) _ Nos cir- res, com motores de meio <:()":010 de nadar, que, com absoluto scçurcncc

� "1'p... culos bem informados acredita-e que
J
força, dece!aram uns otras de outros I permcneceu algumas !;OTC;; no cr

.L � i-:;; a nova formulo proposta pelps in-' pe�manecendo �o .ar por es�aço de

I'
Outros planadores. '""?" €:c, ,

gleses poro o ocordo anglo-egiocio dms a tres mmUTos no o!.ura de tombem no ar du!"cn.e mIlito ",,"';;:l

conferira ao rei Faronk o titulo' de' 500 metros. Um avióo do Aero Clu ateriscmdp normalmente,

rei do Egito e do Sudõo, deixan!!" 05 �
detalhes do estatuto do Sudão poro � h" lO 1discussão posterior. I ","�.....'omlna,reIS J U c r c s
VILLAS �OAS TRlU�lF�U NA -ARf'-1n fI- "I':"m a Ia.no �..

GENTlNA !'... lIb!1. � JI, !.. &'f
' ç,:; ,-

BUENO� AIRES, 28 (A. P.)
-, .'W�... II _

Os matutinos port:mhos desracam ícom grandes eloaios a atuacão do; OS JORNAIS· DO INTERIOR DE S. PAULO P;:OTESTI>}j. JUNTO AOS

maestro brasileir� eHeitor
�

VHlas i MiNISTROS DO TRABA LHO E DA JUSTIÇA
Boas, que ontem regeu o orquestra 1

, São Paulo, 28 (Meridional) Di-
sinfonico argentina, no seu segun

j

do concerto realisada no Teatro Co-
versos jornais do interior vão en-

lon.
'

f
vim aos Ministros do Trob-Jlho e da CO�HiNUA NO iM?ASSE A G:;E'/E

'Justiça uma rep"csentação, denun

ENCERROU-SE A CONFEREN elA dando os lucros ey.ogerados que a

DA LEPRA. I
firma Janer Companhia vem (lufe- CH!CAGO,28 IA. r í

_ A gré
RIO, 28 (Meridional) O Presidente t ! rindo com o venda de papel com ve dos 1.4CO piiotos das 1,,""5 a5;'c",

do. R.epU[}lica....
in
..
augurou nesto. ca-,' N.ORMAS

DE IN

..

D!N1SAÇÃO DAS RIO,28 (Meridiano!) Na prece 0- linÍla d'guo para imprensa. Afir- transcontincntais encontra-se 110ie
pital o Centro de Açõa Soda I "Card- DESAPROPIAÇoES ção dos Ministros da Educação e da moram OS inferes"<ldos que, no mo- ,no mesma �,tucção de mpmso. As

01 Dom Jaime Camaro" O ato da'
•

�terior, encerrou-se a Conferencia mento de dificuldade para o im- outcriàádes de treze emprezos crê-

i\n�.UgUraçãO
do

_ 'Nu.de�
..

C

..

ristã

..

fl'

.. '.1.1.. RIO,28 (M.e.rid.io.noll. F.'Oi as.sinadO
?an-Americona da Lépra , falando prenso principalmente para os jar- 'rea� reolisoram hoje em Woshi"2tc',

de Assiste.cio. • população pobre . o êecreto estabelecendo os normas varas .oradores e os ministros da nais d.o illtedor, • um dos casos uma conferen<:o sobre a5suntos reio

contou com it presença do prefei- .

!>Ora p calculo de' indenização dos Educoção e interino do Exter�or, mais obomil1Gveis os lucro! líquidos cionadQ� Q TWA, cujo pe;,,!'.d é ')

tai do car!leal·" o!tas outorida- desapropriações .. dllndo outra! pro Foi escolhido Buenos Aires para a que variam entf(� trinta e quarenta 'que est'ó em gréve. Too",.·;", ",30

d�� civis ê eclesiasticlI:S; ·yidencias. I séde da proxima Conferenio. j porcento. ba .indicias. de que esse mo',i,,:etlto

Os ministro sêo secretarias do pre-'

���::i�:,�;:p:��E.IDep·�is
para Belo Horizonte em Vi"1á minhogenitora, deven�') em- FOI SEQUESTRADO O PROPA GANDISTÃ COMERCIAL

passar-me do cargo na poximo quer I
ta-feira. 'Referindo-se aos \ trcbc- ,

Ihadores, dise: Tenho a certezo de vespertino que
r dllrante a concen- propcqcndiste inofensiva ? O ves-

que, conhecendo. o fundo os proble- de intregalistas, ontem, no Teatro pertino concluec''Cornpete agora a

mos dos trabalhadores, poderei di-, Municipal um cidadão, conhecido policia apurar o caso, já que tem o

sincumbir-me (J content,o dos que,
1 propagandista de casos comerciais

numero do au�omo'�d de praça em

f b
. que o homem foi conduzido".nas a ricas, escritoras e ofidnos, depois de haver tecido comenta-

lutam como eu lutei por uma vida r.."->s politâcos fOJ,' 'sequestrodo por, FARONK SERÁ' EI DO
melhor e mais confortavel. Assumi- varias individues para local ignora-

d f· I'
· l!I

.

e 'a ar num comiCIO
RIO, 28 (Meridional) Informa um do. Para onde teria sido levado o Eneerrau. !�e

da

DO SUDÃO

ulher
1 oras

NA EXECUÇÃO DO PLANO QUINQUENAL

MOSCOU, 28 (A. P.) - A im r npvo plano quinquenal. Os jornais
prensa sovietica anunciou. qUe as 1. acentuam que existe grande escos

mulheres russa ,estão obandonando os' s�z de mão de obra industrial, sobre

traba!hs nos escritorios p�ra oceita� I !udo n� ind�strios pesadas � que �o�
outros empregos nas fabrlcos e ate

J
na mQlS vahosa o c00'peraçao femltu

nas mnas, afim de desempenhar o no.

porte que lhes toca na execução do

a-

lO ..

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

In.augu;rado O Centro
de ção Social

DOS Al:ROVir�.,i{I(,S IANQU1S
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A NAÇIO

,'.

•
.r- .

•
L!CAU·

!!..)C:EGURE rambern a 'ra. uma materrii
da de íeliz, com saude e um filhinho
Lr(e c .robusto. Aproveite a exoeríencia
de mdlm:ô de mães e prepare-se para
o parto k];z de um bebê sadio e lin-'
do, u-arrdo Cr.t vidina. Remedio consa

grado pela exoe ri-ncia para o perio.io
d, ge-ração, Gr:lvidin:l é, tarr.bem, de
valor ines.jrua ve] na Ll';e do aleitimen
to, seru.o, porisso, indicado antes, du
ranre e ciepois do parto.

Re'''!fado de Inr'g1S prsquizes e de elaboração. cien
tl-�.ca cm modirnissimos Lsboratorios, Gravidin .. l é um
'licrd",dd'o "!t�,1Iro" para lima ges/dç,i;; normal e o

parto fdlz de 11m b,bê forte e bani o. Cuide de si
e de seu filhinho - agora - com Çra'vidina.

GR;\ViDINA

r; '1'.1'·
II

! '. . .. "'" "li'-#0 eg.\o
O F I C I

Por-th.anon
ALIZADO

•
---

PROCURA-SE

RII6 Comendedor Araújo '176 - Fone 1192 - Curitiba
Diretor: - Dr. LUIZ ANIBAL CALDERAR!

Um aprendiz. para confeitaria, e

uma moça, poro o bclcâo, na Con

feitaria Soeher "... Rua 15 ele Nt>

--

Intern61to - Semi-Externato e Externero

CUR.SOS - Prirnóno, Pré:'Gir.asiol - Ginasial Cientifice - El(Qme dI!. F UNe .1 O N A. R I O
admissão em dezembro e fevereiro
.

Aulas DIURNAS e NOTURNAS
ct

. '�ml!C �& pOS$:! apresentar c.1las
Poro crnbps 05 sexos Peçam prospe €lA

.

�_-,-_:_ ,-- � "_'_____ refer&lMi� Ce® -cca�ellibB •

:
. conrcbilidcde e facilidade de .reda·

r nn······.
. ,�

tão, eaeeetee cclscação hem I'ERIU

llerotf5. (b canif&lJtos IPei,.. ..
lisoir.se i��"._

CIRURGIÃO-DENTISTA

It.. MIF<: 'til .. •

Ulmer Laftront
CORRETCR

Dr. Fausto Brasil
MÉDICO

Ex-Pediatra - E-Clínico - e. E-Assistente de Cirurgia do Hospital San

ta Terezinha, de Erecbim (Rio Grande do Sul)

DOENÇAS DE CRIANÇAS
Clínica Geral Cinagia

Consultas: Dós 8 às 12 e

Dàs 14 às 17 horas.

CONSULTORIO: Travessa 4 de Fevereiro, ao lado das oficinas
da Auto-Viaçõo Cctcrínense) .

Dr. Gebhardt Nromada
hlIH Focu!·:!ades de Viena, Austria e Rio de Janeiro)

Cirurgiõo-chefe do Hospircl Santa Catarina
Alta cirurgia, operaçõo do bocio, estomcqo, vias biliares, utéro,

ete, - Neurocirurgia. Moléstias de senhoras. Cirurqlc-plesticc-
t;)�,"-,.�·,f�it ..

I Consultas no Hospifel: das 9 OS 11 ê ao� I:) as 17 horas
.

B'LUMENAU: - "Hospr.ol Sanro Catarina" --
-�---

D1'8.
NICOLAU SEVERINO DE uLIVEIRA

e

ALTAMIRO s. DIAS

Advegados
Escritório: !L Trajano H - 20 andar

Residencias: Rua Alvaro Caevaiho, 66 e 53
,

F L O R I A N O' P O L I S

Emprêsa Intermediaria de M. L Araujo
(l\IATRIZ EM FLORIANO'POLfS)

i TITULOs DECLARATO'RIOs - NATURALIZAÇõES
Encarrega.se de quaisquer assúntos junto ás te

partil,;ões públicas de Blumenau, Florianópfr}is, Ria. de

Jaaeíro, São Paulo e Porto Aíégre - Assístencra técnica
ESCRITO'RIO PARA O VALE DO lTAJAl':

Rua 15 de Novembro na 415 _ 2° andar - sl!la 1

(A1t� d"'A C apital-' ) -- B LU M Ê N A. U

LUc ,

CIA. NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA E RAMOS ElEMENTARES

Séde Social: Av. Almirante Barroso nr? 81

Agente no Estado de Santa Catarina:

RIO

J O Ã O P O R T O

I
Rua 15 de Novembro, 1371

IFOGO -- TRANSPORTES -_ ACiDENTES

Rl'sponsobilidade Civil Ornnibus

(Transeuntes e Tronsportcdos)
,���������'A�.wa����#���·�.·t�'����··�·�··�.�����c�··s�kE5�m95�.�'"

Vende-se uma chócara com caso de material e com todos ospertences -

animais, máquinas, etc.

Uma casa sobrado na estrada da Rua Mato Grosso.

Uma' casa na Rua Amazonas.
Uma c,oso na ruo João Pessôo.

Um lota Urbano, com as seguintes dimensões: 31 metros de frente e

cem 33 metros de fundos .

Urna casa mi Rua 15 de Novembro.

AÇÕES
�O ações da Tecelagem Kuehnrich S. À.

10 ações da Fábrica Cremer S. A.

25 ações da Indústria Reunida Jaraguó S. A.

Informações com o Sr. Helmut Zimmermann, Corretor legalizada, Rua

15 de Novembro 760 - Fone 1467 � BtUMENAU.

I 2 pessoas adultas paro serviços em of�Q mec(r'·· - 3 t!S(lOzC
-

....

serviçes ..nr�
1�(lSl1HA M!ClM«CA 18' t1U" b ,i: '<;;"S �',:; >_ .....
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NOMEAR: Complementorista, do Quadro Üo;-
Certifico que, néstc dota e a re- De acordo com o art. 15, item co do Municipio, ela Escola Mis�o

querimento da COOPERATIVA DE II, do decreto-lei na. 700, de Ou- "José Boiteux" da linho Teleqro
CONSUMO DOS OPERAR lOS DA tubro de 1942, fica, no distrito de ltoupcvo, peru
TECELAGEM KUEHNRiCH S. A. lisa Naffien para exerser o cargo Q Escola Mista "Rodrigues Aives'
RESP. LTOA., na forma da artigo do clase E da carreiro de Professor de Ribeirão Herdt, no distrto de
13 do Decreto n. 22.239, de 19 Comprementarista, do Guadro Úui- ruo do Testo.

. '.. ..., ".' s»: ...... .: i .

de Dezembro de 1932, arquivei, nes co qo Municipio (Escola Mista "Jo-ElEGia TecDlca G� ""O�l,ler, ')i ta cortaria, os seguintes documen- sé Boireux" de linha Teleçréflco,
RemiirlatOD. do <�araDá tos: copia do áto constitutivo, exem no distrto de ftollpava).

ú. lllo tSJ < . �

plor dos estatutos sociais, e lista Germano Beduschi

Brinquedf}S
O maior S O R TIM E N T O
O, lI1ais F ·1 NOS
Os preços mais B A R A TOS
As mais lindas B O N E C A S

Bó«:Js de borracha - Gaitas de boca -

oferece li:
Enfeites de «rvore de Nato!

A

Willy ��:jieve'rt
Rua 15 de Novembro, 1526

MELHOR FONTE PARA R E V EN DE D O R E S

Casa

(EX-fACULDADE DE eOMÉRGiO DO rARANÀ)
FISCALIZADA PELO GOVERNO FED�RAI..

�uo Comendador Araújo no. 176 -- Fone 1192 -- Curitlba •.
Diretor: Dr, LUIZ ANIBAL CALDERARI

INTERNATO SEMI-EXTERNATO e INfERNATO
CURSOS: Admissão -- Guarde-Livros -r-- Alixilior de f.dmiflistr.JcBr

-- Datilografia e Esten�rofiQ
Aulas DIURNAS E NOTURNAS, -Pãrãomt.o&Õs

.

sexO:;
Aulas avulsos de Datilografia e EsteflOQr�

Peçam prospeGtoii

AViSO
'\ASA SÃO JOSE' S. A. _' COMERCIAL E INDUSTRIAL

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAOiml�IJ\I'!.IA.
Pelo presente ficam convidados I os ccionistcs desta soc.edodc. [JO

ra a Asembléio Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 10 de no-em

bro de 1946, às 13 horas, na séde social, afim de deliberciem sobre a se-
.

!iiuinte ordem do dia:
'

1) Reforma dos estatutos sociais.

2) Assuntos de interesse social.

Rodeio, 22 de ,outubro de 1946.

JOAQUIM STOl - Diretor-presidente.

achou?
Perdeu-se, terça�feira ultima, ke, A pessoa que a tenha 'encoa-

uma caixa, tendo eis iniciais' de. O. trcdo, pede-se per obséquio entre

K. - Gaspar, entre o trajeto da cc- gar nesta redação, que será grati
sa Carlos Koffke e a casa Hcepc- ficado.

Terça-feiro ás 8,15
Charles Stcrre, o "os« bov" de 'nusculo de aço em

ARMAS DA JUSTiÇA
Um empolgante

ções !

da Serie

"for-west", re- pleto d.,.e
Comp.

"0 DRAGÃO NEGRO

aventuras, lutas e seusc

Nacional e ccontinucçãc

Sansccionqis aventuras n'u� iam- biente de mistério I

"rlPreços de Costume �. i]

Quarta-feiro ás 8,15
Fred Bredy - Jeff Donneil - Ann Sovoge em

DN�SEiViOS ESTA i'iOITE
O fttme que cativa p.::ias suas Icnçcs, suas canções, sua musicc,

seu rcmo�Çe c seus misfedos! Um entretenim.ento çujo eixfo é

gar�mtdo
Acomp, Cam�!emento rlocl;onal :e Universal Jornal.

Preço do costume

Quinta-feira Gé 8,15
Gloria Jean - l<irlé'Y Gront em , .. CUPIDO ARTEIRO .... '

Enredo que enleva e eternisa musica aC<lr!ciante... ambiente de

requnitado bom gosto e ... "eup,tlo" fazendo das suas , Uma comedia

de raro beleza !

Ac�unp. Com�,Jemento ,"lodonal e Paramout Jornal

AGUARDEM: o escanda!o reol , .. o maior dos escemcla!os:

"C Z A R I NA" Um filme picante c malicioso

I
VICTORINO BRAGA, Oficial do P['efettur� MUi
'�eQistro, Titulas e Documentos, de

Séde do Comarca de Blumenau,. DECRETO DO DIA 18 DE SETEM-
Eetcdo de Santo Catarina .• .�.

I BRO DE 1946.
! O Pr.feito Municipal de Blume-

nominativa dosassociados, com in. i
diccção de suas profissões, residen-' Decreto do
cios, e quotas-partes de cada asso- de 1945.
dado,' cujcsduplicctos foram reme- OPrefeito Mun'icipal de Blume-
tidas á J unta Comercial, em Flori-

i
nau Resolve,

cuopolls, por intermedic do Juiz de; RE MOVER, ex-ofício:
Direito desta Comarca, de acordo" De acordo com art. 72,' item I!, folha.
com o Decreto acima citado. O re_I

__............._............""".................... �,.._,

·ferido é verdade, do que dou fé.'
Eu Victoríno Braga Oficial do Re-I
gisto de Titulas e Documentos, que 1

a :screvi á maquine, subscrevi, e:' &O JORN q ln n ri rQ nassino.

I �'l �.�\ II fi ('; �.'.. �\
- � \l rrtl f f

i l, �, � tA_2Blumenau, 28 de outubro de 1946
. � _., /

Victorino Braga

I O matutino mais difundido no Brasil
Oficial do Reg. de Tit. e Documen

Espelho a vida nccloncl e estra:J"e;ra
Reçistro o ritmo de todas as a i·;\,r�cées nacionais

CERTID.ÃO " ..

tos .

Dr. A�yres 6()�(ahl'es
ADVOGADO

RU8 15 de Novembro nO 415
2° andar � Sa'a 1
fEdifido "A Çapital")

1'1IfP'feii� 2J ... C':;;,,\1�i'O de 1946
------�

nau Resolve,

40 decreto - lei n , 700, de 28 de

Ou�ubro de 1942,
liso Naffien, ccuponte do co,90

da close E da carreira de Professor

Germano Beduschi

Prefeito Municipal.

DR. ARMINiO TAVARES

Prefeito Municipal ..
dia 24 de Setembro

1Aédico E:;:;r>c!atis.to

O�hos, ouvidos, noríz e 901ôdcnta

CASA - COMPRA-Sr::

Desejo-se adquirir uma casa.

Imformações na gerencio desta

.
Serve as 'cousas do peva e do país
Age acima dos interesses e do; injunções

ASSINEO"Q JORNAL"

leva o todos os leres lcitur-i sadia e uHI

Educa e distrai

Aproxima o litoral do interior

VENIlE-5E

um o:;��rno'fel For�, modo Ii. - John
{;- C�. tt<!a. - iua i� ih �.
�""""íf� i!a

VENDE-SE

h �l'i(l marca alemáo tratar

i!l!lm

AIb@",o GrCi'lp
�lfa Minas Gerais 63
---_._------------

VE"lDE-SE UM LOCOMOVEl

tm perfeito estado, de 30 HP,. /-.'..
Lincoln, - Trator ccrn HELMUT
SCHOENAU - Itoupova Norte.
----_._-----

GELADEiRA CO�ViE�C{AL

de GO litros; dbc,lSfes: 1,30 [1G'
72 po'" -67 cer!thiEr;�,�,s/ nO'la orrH:L::

rn,r �r:çn Cc occs[io. OTTO V/B..
-

li: - f;_!.w- 15 de N(.;\·e��bro ((00-

EMPREGO

Ro;caz ·solteiro, moir, tendo
.

co

nhecimento de �erviço no comercio'

"reemo colocação em firma destG

I pmça.
lnf.!orfâoções pelo tckfone - 1092

Procura-se, para grande chácara em São Paulo, preferivelmente com fa

mília e Se possivel, falando alemão. Ofertas com ordenado desejado, in

dicando suas atividades anteriores. Referências de primeira ordem tem

preferência, OfertaI ii Caixa p'ostal, lS63 - S. PAULO.

PREÇOS DAS ASS!NA

TUlO,,S I��""""""'=
",••;.,.,..,,-.:=�,«."""'"

R,.
.;1

emeta diretcmcnto a H:1�Ci- ti
tcnciu do- assinatura pelo pr.::;'":: :1

, que desejar, DL! procure h'::lc ;�

�!
mesmo o nosso representGni'c? ii

- focal. f.�
'"

f�
i<�

..�ma__aB"�����,��z>'

Anuais Cr$ 90,00
Semestrais CrS 50,00
Trimestrais c.s 30,00
MensaJs (;r� '�iJ,VU

ADIv't!N STRAÇÃO
AV. VENEZUELA, 43-4°. andar - Rio de 'Janeiro

(As assinaturas começam ê terminam em qualquer dic l
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Vito r i os a a do fi o c r a c i a na Venezusla
CONSTiTUINTES sul tados ccmpléros de todas as re-

•
nntelru , Os resultados parciais no 'I para os conservadores, 2403 para os

giões da Venezuela indicam que o t Distrito Federol dão ii Açõo Demo- comunistes e 1304 para o grupo da

23 (A. P_) -,- Os re
_ respcndentes estrangeiros que os c-

i
partido governamelltal - Ação Demo- f erótica 22_535 votos contra 3.9041 ala esquerdo liberal.

feições se reclisorcm no mais ob-' créricc - obteve vitoria decisiva nas! --------
CA.?(.;.,C-'

O PARTIDO DO GOVERI'lO VENCE AS ELEIÇõES

ontem mc�: .rm :j!le o Ação Demo" soluto ordem, o que demonstra a co eleições para o Assembleia Consti

crcticc partido do SO'lerno - encon- pccidnde dos venezuelanos de reuli-
I
tuinte - Os ccndidctos da Açõo De

tra-:e nn dianteira MS Estados de ser 10 processo eleitoral democrâ- j mocrcticc estão obtendo enormes

,t>.hrica e Trujille que juntamente tico. j vantagens nos primeiras apuraçõe;

com Tnchira, eram 05 principais bo- CARACASi 28 (A. P.) - Os re
i e tudo indico que manterão essa di-

':'l�rtcs 'do ex-presidente Medina., -, -------------------- --------------.-

O tr __ Bentanccurt, presidente da
�

CjUl1�Q rev-t'!lw:iou_orio, declarou 005 co;
______ '" __ ,

I
:'_NlVERSAR!OS I'� t:'::"";'

_r::.

Da. !RENE PElTER I Diretor: HONORATO TOMEUN - "0'r9ão dos Diários Associadas)
\ �.. , 0-' G '

. 11'''''' R'
- 1391 II"{d écra de hcie festeja_ seu Q_:

I

ele�l-oVfies; irCCÇAolo�Ae
..erenc.o, .LI;..:.. - \.e�a,çG'):

-

.... �

• _ .Ós, •

,.' AMO "POSTAL o o
- Numero 1811nrver.sci';O fj(Jt�HCiO fi onhora viuvn

�� � � I

f),. hem) Peiter, e�iimo(b prcprie
srA_ CATARINA - BLUf,1ENAU, 'l\:lç'a-feira, 29 de Outubro i

sultcdos r; :cmj]íéiJs das eleições de

I'i.!!:"ia tI") Case Peitcr e figuro de te

b'f�'r:_tc d��-t!"q:H� rios meios comerei

ci'- e 5:�:bis de Blumencu, em cu]c
sr.:-C:B::�cde a é!!:;t�i1tti dama sempre
� t'vrt2eou a esHr:1ü _e consideração
dos L�time!1uuer;$e _ Dona de um eoro

ç50 �nr:i.:;si::l01 oHo:b -6.:; ,r�rtHdes ci

"kns e--mcfC'.iiss o senhorc Irene- Pci
ter f!2!n o seu nome figat\1) á gran

dcs reolisaç5ê5 no comercio blume-

r.ltt:ç·n:;eJ cuias
-

o19nn�30ç5es cúmer

ÓQ_is CO!l�titu?m um oté;tado e�o

qu�nte do -

eu
-

esprito --ce inkin:tivas

e o seu devatamento:-em -proi'-do de

s€_nvo.!viment," -e p_fcgre"So_ ca nossa

ddat!�. Na data cust iciesa de ontem

o -H!!$t�e d�m-!l foi homen-.o:geoda 'po� ,

pessoas de suas relações com os

mais - h:eqiliyacas mtm-�f,;staoÇõe� de;
sim�ctíQ c omizcdes �_ E:mbora tardia'
rn,.r;_t2, c!.Hn7rim�}'tnj:-"_:')_'i-,-a dh:tbto

senhora, cpm vetos de fclicidades ,

:

CA�LOS RAMOS

C-0mew,_oro_ hoje seu cniversorio na

t��k!!) o sr . Ccrlos Rnrr�,;.I_ operoso
Coletor Federal em Timbo ,

ARNO POERN.ER
Decorre hoje a dota natalícia do

sr _. Arno Pcerner, residente nesta

cidade.

��ÇA ESTE LIVRO!
�

_ ...

DOENÇAS DAS AVES
E REMÉDIOS

�::{0�f\1M
�-�:il

top ?á.ginas - 50 gr"Vu"" = Cr. $ 6.(1)
_. oiIi ,entra ,eembol.u D.OS!.: ;{_

c.

-·.;��:]_f�'lJi{)jJl.S- l-.iilLA:
LlijHAS S .. A.
::1, 7,1 - JABüTI
CA'BAJ..

�ÃOPAULO

Tenho o E�tisfa,:?ão de informar os meus freguéses que a firma

ECO LlDA. dis"ibuicícrc do in�cticicla NEOCID, ó bose de DDT, con

Ho.u-me os IISerV!çC3 Neccid", de tratamento dos paredes e té��s dos

CG,':;S com o Neocid liquido, cuja ação permnuece por mais de 5 meses,

exNnguindo com- as mosccs, mesquitas, bcrctcs, percevejos e outros in-

s étcs . Dispondo de pessoal habilitado e de oporelboffiiO'lto elctrico efi

d�·ltc! r-o���rei {'r>�h:E' �w:! f·'::':iclcnco$ fa::::endo-- primcircmcnte urna lim

r-C':,,� C'Cr1,:p;':tD ,Qfcstr:��c�to �'"!S moveis etc., poro então trotar as pore- l
dC5_ e t�t:.;s com o Neodd Iicuidc , Este inseticidc poderá ser fornecido

par mim O!; adquirido em q!!�lquer estabelecimento comcrcicl. Não fc- I
rei tratamento com .outro inseticida que não seja- o NEOCID; ã- base do

J

DOT, sobre o qual 'existe toda Qarantia.
AUGUSTO W. BERNDT

Raspador e enccredcr .de soalho e pcrquer
RUA SÃO PAUlO N. io TELEFONE n , 1435'

ESPECiALISTA

�1;7ko�. e.m geraJ - Trcrerncnto peras Ondas Uftrn··Curfos
CONSl,LTnRtO: T�o!tõs<:! !� 112 Fevereiro - Prédio PEiter

----!Ol'ERAÇõi:S HOS HOSPITA!S

Os -�a

FE!HDAS,
C Z E M: A 5 I

jNfLAMAÇOES/
O C E I R A S,
RIEiRAS,

ESP-INHAS, ETC.
��==-=�;;==�;;==��

Mais �B
oe

dêsfe I.om&riguelroprova a eficácia

1.".;\ VITAS são as razões do sucesso do Licor de
IV' Cacau Xavier. Primeiro, a confiança que
llise notável Iombrigueiro inspira às mã�5 bra
sileiras, por ser inofensivo ao organismo inían
tii; depois, porquê é poderoso vermicida e, por
fi '11,porquê é gostoso. O Licor deCacauXavier
não é oleoso, não é purgante e pode ser torna-

5b em qualquer mês ou lua. Combata, pois, as
lombrigas de seu tilhinho,dando-
lh� Licor de Car.r..u Xavier. (J

J"
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