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Mos.cou· Censura· .•.• O
_ "'Moscou, 5 (A.P.) � o marechal de eam-

.

. 1'0 Sir Hetu'Y Maitland Wrlscn, chefe dà Mis
são Militar Inglesauos Estados Unidos, é acu
sada: pelo "Izvestía" de estar tendando ínci-

ar ec�al Wilson
tar o povo amerioano contra a Russía, numa
entrevista publicada nov'Baltlmors Sun". O·
jornal russo o chama de "tagarela" e declara
que ele está fazendo um "jogo perigoso". O
jornal soviético, que liga o marechal Wilson

.

ao jornal de Londres "Snnday Observer" f
fala na organização de um bloco ocidental

que se oporia á Russta, Estados Unidos e

China para equilíbrio de balança no mundo,

A vlrlúde ê a lealda
-do 108 ;;l'IItiram quando
o' crime 8 Il traição..

do premiados.

Os lócus fascistas na
Europa e na América

PARIS, 4 (A. P.}- A Espa- de Perón ameaça a América".
nha e a Argentina foram ata- Disse que a Federação dfl
cedas pela primeira' vez, pu- ve desfraldar a bandeira de.
blíeamente, no Congresso combate 80 fascismo e. da
Sindical Internacional, no de- derrota. da reação em todos
correr dos dlscurscs do de- os países do mundo. O dele
legado cubano;' Lázaro Pena gado Molino. por sua vez.
e. do representante francez afirmou que o fascismo foi
Luolen Molino. derrotado nos campos de
Referlndo-se Pena aos go- batalha; mas as suas barrlca

vernos de Madrid e de Bue- das ainda persistem em cer
nos Aires, acentuou: "Franco tos pSÍses do mundo, 00000
ameaça a Europa, o' regime Orécia, Espanha e Argentin8.

lufO'S.'qUl";"O· labl:lüluta��nte inofensivo para1."".1. . .1 pele. Eficiente proteção contra

W.etzel PiCADAS DE MOSQUITOS G
I. outros insetos.

A Rússia e a Maneira Forte'

Diarió MatutlDo

D BLUMENAU anual
semestral
avulso

�. Ore So,oo
Ore 35,00
Cr$ 0,30

BLUMBNAO· Sabado.

o Gl'allito das asplrftç&ês do Vale do Ilaiai

6 de Outuhro de 19li5 • Dr. Acbilles Balsinl Diretor Responsavel - ADó XXII- N. 12

·levaria OS E. Unidos
o :Presidente rrumao fala sôbre a volta ao isolacionismo

vVashington, 5 (A P) - o man achava que os Estadosl que. não concordava. Se al-
presidente Truman declarou Unidos se encontravam mais gun dia

.
chegarmos a esse

que qualquer reviravolta pa- isolacionietas, Os .jornalis- ponto-�'l8se. ele - �staremos
ra o, isolacionismo nos Es- tas disseram ao presidente no caminho da r'u,ma, co
tados Unidos' colocaria o que o articulisia Davi Lau» mo em 1920. (A virada pa-

. pa�s .'

no caminho. da ruina. rence sugeria essa. tendeu- ra o iso�acioni8mo, dep�isEste comentaria do pre- cia em artigo publicado no da primeira querra mundial
sidente foi feito em respos- "washington Star", a noi- resulto_u na não particípa_
ta á pergunta de se Tru- te passada. Trumasi d'isse ção atiia dos Estados Un:.

dos nos esforços de o1'gant·
zação do m'undo).

Escreve Assis Ohateaubzland - Está mais que evi
dente o fracasso da Conferencia dos Chanceleres de Lon
dres, esse fracasso é obra exclusiva dos russos, da sua
inadaptação aos prluclplos de eonvtvéncta e de toleraucla
dos povos do oetdente. Na capital inglesa reuniram-se os
ministros das Relações Exteriores das cinco mais impor
tantes Nações Unidas. Seu objetivo consistia em preparar
nesse encontro. os preliminares da paz, assentando as lín
has de diversas 801u<;5e8 para os tuudamentos, sobretudo,
da estrutura politica européla e norte-africana.

Se na Conferencia de São Franotsco discutiu se a

ordenaçãOJc.rldic8 do mundo, a tormacão do. organismo
de·8tinft{hj,fjCOc�reoer·coutendo aos plsnos de uma àGcleJa�
de internacional fundada no direito, na decencía das rela
ções' entre os povos, em Loadre. num ambíto mais conden
sado procuravam-se encontrar as bases do novo mapa
polítleo do continente e de uma parte do seu ímperlo co
loníal. As sucessivas indicações das atitudes da delegação
soviética levam ao desencanto acerca de uma amistosa
cooperação da parte do Kremlin para a harmonia dos tres
grandes vencedores da guerra agora ajudados pela França
que se ergueu lia tormenta.

Acreditava-se que os russos se oontentarlam com ()

predomínto de sua influencia no sueste europeu, na Polo.
ufa, no Báltico. no Mar Negro e com os despojos que con
quistaram do Japão, no Extre:no Oriente. onde readqulrl
rsm o que perderam na guerra de 1904. Tendo entrado á
MussolinI na guerra do Extremo Oriente, 8 U dão das Re
públicas Sovieticas, a bem dizer sem disparar um tiro na

quela frente, aproveitando-se dos saerítrctos anglo-amerl
canos, apuderou-se de rerrítortos asiáticos ínvejavets pela
sua rlqueza, sobretudo ferrífera e carbonifera.

.
fôra de supor que a enorme esfera d€' influencia que

lhe deixaram os seus aliados,
.

desse para satisfazer o

apetite eslavo. Bsqueoeram. porem, os bi'Hanicos e os ame
rtcanos que a Russta, tzarísta ou socialista, é sempre in-

I sacísvel na fome do seu imperialismo. Tendo dominado.
graças a08 partidos comunistas que ela

.

manobra porque
eles não passam de sucursais de Moscou, os governos da
Hungria, da Polonía da Rumanía, da Bulgaria e da Iugos-

lráll.. ·g·O livre Iavta, _..;. a Russia se julgará hoje suficientemente forte
para disputar á Grã-Bretanha e ao� Estados Unidos umaRIO 4 (A.N.) - O P.residen- serie de iniciativas que lhe conferem eSE8 posição, dete da Comissilo Exeéutiva inignalaveJ superioridade, criada pelo corpo' politico diríTex1i1, sr. Guilherme da Sil- gente, qGe·. o Kremlin instalou naqueles países ja quaseveira Filho, assInou portaria sovietizados.declarando livre, em todo ter- Realistas duros e frios, sabendo o que querem e pararitorio Nacional, o trafego de onde vllo, os russos transformaram a Cont'3rencia. de Lori�S8COB usados, de. aniagem ou dres num debate academico em que llada se resolve•. por'de algodão, mAntIdo pela ta·
tlue eles tudo querem . para &i. Seu objeHvo c,'l1JH!l1 .

nobela de 15 de Outubro de momento é tomar pé no MtllHtarrl1neo e no Mar Vermelho1944, de preços túáximos pa* assumindo o mandato individual da Eritréia e na vota. e
ra essas modBll:Iades, noelji)g�andO éom 6. Iugoslavia, como carta do seu naipe. Molo-111111.-----------------l1li1- term08 em que fOl aprovada tov ja o declarou, por forma enflHica, que a Russla tem o�el0 Coordenad�r da Mob!- que dizer acerca do futuro das CÚ!OOÍB8 ít lliaDl-l8 00 con-.

".

O'" ·.·'·h P ·d....
..

d L O N hzação Economlca e cont!· tlnente africano. essas palavras procuram eliminar. cate-O sr. svaldo_
..

raR a na . resl e.lela a • � • I!uando os exp�rta�ores o.brl� gorioamante qualquer veleidade angll)-am(�ricana de resol-RIO 5: (S.E.) - Foi eleito rataria Y6riticar-se á dentro gsd.o� á obtençao vIsto llbe-
ver os problemas mesmo do Mediterraoeo mecHo e ocidenunanimemente para Presiden- de alguns dias. ratorIO q�e será conc.edido tal, independente da audienoia da Russia. Não !Só o Medite da.Liga de Defesa. Nacio· Regressaram do exilia �el0 servIçO de economIa da
�erraneo orieut&l é objeto de seu iIltere�St-l esr-ecif�.cLJ. �o-nal o Sr. Osvaldo Aranba···

.

..

..

. 11tbras de raion.
mo tambem as outras duas partes do grande lago w!etlOrOs '.

demoais Cargos iicaram .Bal.'cedlo�8, 4,(S.E.) :-. Cheet- .

.

do eul da Europa. segundo o depOimento de !lb_;ervador. . '. garam a ,I.·ranc;a varlOS -! .

.

. .

t C Ih' eh
.

1" ê8ssim:distribuidos: '. Vice-Pre- dadãos espanhóis, entre os norte· amerICano, Jua o ao
. -onse. fi

�OB. ,ance des. o
sidente: Corranel Juarez .Tá- un.is diversas mulh.eres, de- M U O A S maIs profundo o inte�es�e '��. UDlã?�. oV'l�hca. ll?S. plfi��Svora; Secretario Geral OImto II

ois de exUio naq'uele pais FrutifellB! e O'rnameutail que se �eferem á Tl'lpohtaDla. á Llb!8 e 8. E�ltl'.03ltl. ou sLlada' Gama Botelho; l' Secl'e· p ..

'. ao Medlterooneo e ao Mar Verm�Iho .. AJunte-se a
. ess.etarÍo; COllláIldante Valdemar No bar oe ·no lall Jl:eçam Mta� 'iustr.adlOc In.tarasse o que despert�m os apetites lugotlla,:os no Adr!&Mota; e Tesoureiro: Sr. Elias '. K'N O 11 i '_ L.EOPOl.DQ $!1fDEIJ áhco, que teem na RUSSH1. o seu pOde!DSO exc.ltador. A 'fmt"

Gr€'go. A posse da nova di·
;.,

nâO devê faltar <i.':&ruga (CQntmua na Ultuna Pa(}ma)

... Energia atômica do mercúrio
.Nova Iorque, 5 tS.F.I.) - Com ums xícara de mereü-

1'10, uma locomotiva percorrerá quarenta e eíneo vezes o

t�lrii{trlo dos EGtadQs" Unidos. a uma. ye1gei�,tW .13.. de . g2{} NOva'Vork. 4 (A.P.j - O.

quUmmHro horários, t)ux'auuo' 120 vagões abár'rotadoB de Comité de Prefeitos das ct.

mercadorias é o que de hoje- a tres meses vaí provar o dade da Flórida anunciou
engenheiro norte.amerlcano

.
Ralph Lucas, QUE3 'aeaba de que a feira Mundial para

.

o
anuaelar ter eonseguído líbertar li energia' atômica do fortalecimento do panamertmercúrio. ..

eanísmo deve realizar-se. emA Ioçomottva em que se fará 8. experíencla, foi cedi- Miami eru 1950.da por uma companhia Ierrovlarta uorte-emeríceuo. Nela
..._-----.-------:será adaptado um motor de turbina que permitirá 8. utill�

zação ida energia atomica sem explosões. Todos OS calcules
para a experienc{a já estão" concluidos.

Chocolates
·Balas

Ca,ramelos
Pralinés

Artigos de Natal
Caixas Fantasias

etc. etc.

Iagora a venda na

LOJ1�SALWAH [
Novo Edificio Peiter

Travessa -4 de feverei�o, 3

á roina!

Em 1950

Sopa

"V
em Tabletes

I C I"
Um tablete dá um excelente
prato ou chicara' de Caldo
(Bouíllon, Consomé) - Modo
de usar: Não cozinhar, apenas
desfazer e dissolver em agua

bem quente.
C. ANTWEfLER • Rua 7 Set.,

tOO - 0, Postal, 56

Blumenau

Sabia Catarina - Brasil

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



6..;10 ...1945

'rie Juizo de Direito da Comarca de BluIllBnaU
Estado de Santa Catarina

I ------!
Duas .vaóas leiteiras, ,Infer�

macões com Leopoldo Radatz.
Rua Benjamin Constant'

o Doutor Oscar Leitão, Juiz de Direito da Comarca de Blu
De ordem do: Soro -Presidenfe, lenho a honra de convidar menau, Estado Santa Catarina, na fórma da lei, etc",

nossos associados' e Exrnas. Famílias para os festejos, comemo- FAZ SABER, aos que o presente edital com o prazo ..

de
'

I terreno. 25 x 30 metros, per- rativos ao 2óo aniversario dO' Clube Náutico América, nos dias trinta (30) dias virem, ou dele noticias tiverem, que no cartório do
to. do Salão Hinkeldey, na Ru� 12, 13 e 14 do corrente..

.

l' Oficio de Órfãos désta Comarca, se está processando o
.

inven-
Amazonas. p'.:r:l.. A...•.......�RA.M ..A tário dos bens deixados por falecimento deCLARABONNEMA ..

e -.<i _-,,-,
n�c A.y� SOU, e tendo o inventariante, RICARDO BONNEMASOU, de-

i Geladeira General Eletrtc, Dia 12: - Posse da Diretoria ás 20 horas, clarado, acharem-se ausentes, em logar incerto e não sabido, a .'

"BA8Y",
.

.

herdeira IRACEMA BONNEMASOU MAAS e seu maridoDia 13: - BaHe Social com o Jazz Garcia e Jazz Rouxinol GERHARD MAAS, cita e chama-os, para no prazo de trinta(30)
EM BLUMENAU (Lontras). as.21 horas, traje de passeio dias, contados da primeira publicação deste, dizerem sobre as prí-

na Rua, João Ressoa Dia 14: •.� REGATASa- as 8 horas da manhã. meiras declarações do inventariante, ficando desde
. logo citados

'E
I casaAlJoa com � camadas J\\AT�NEE I?ANSANTE, etc. das 9 horas da para os demais têrrnos do inventário e partilha, até final sentença,
.. M C 4MBORIU

. manha em dIante.. sob as penas da lei. E. para que chegue ao seu conhecimento e
·1 casa grande . ... ."

.

. '.
.

.

.

.

.

de quem mais interessar possa. mandou passar o presente edital;
Informações com OITO WII':-� N0TA: As mesas para o Baile podem ser reser-vadas com o Ze- que será afixado no logar do costume e publicado na imprensa.

LEf Telefonel099, nesta reck!çãq... ! lador do, Clube, a razão de Cr$ 20.00,
.

na fórma da lei. Eu, Frederico Kilian, escrivão, o escrevi. Blume-
1839-5

' l
P

".

B 'I d 13 � •

'fd t d deAssoei nau, em 15 de Setembro de I945· (Assinado), Oscar Leitão, Juiz

r:-ui't!mra�}?!CJ!7.: .... d M t .' '1\ �:dos e �tn�idaijd; .e:pedafs� sera permm a a en ra a e SSOCla·

dde Difr�ito._, CEdRTIFI1CO q�e estát confodrme o 0driginaf!' QSt:1e nésta
..' asa a a al'Ja com S

." '. ata 01 atixa o no ogar 00 cos ume;
.

o que ou e. umenau,

S'Cha.-os d.8. CR.S8.. n�.. RuaJQã.oi.
Blumenau, 10 de Outubro de 1945 em 15 de Setembro de 1945,

PeSS?8. Intormações com fi i Á M COSTA _ 1 S tá'
O Escrivão: FREDERICO KILIAN

Fabríca de Moveis de Junco.(,�...,.�,"""",, """. __._, . '.' '.'

.' .

o :eere riO, ..

' 'Ai: 'A' '.4.' """'_"'. :.r. 'Ai
·

... 0
. , .... :AI; :.; .. AO 'JII: 'AO:

Guilherme .Zwang. Rua álão � ��""7.r;-.!'V,..�...
-

....""",-"",�-' o "-�-__!t-.--�....�_,�-�-.� o !I:.-!!..-=i'Jl--��",,-;y_=;y_-.Y--...-y. ..-it��-y'-"..-��""e;;;;y.-",-:or>

Paula.
.

( il1,_i!!ff:���i:y'e"'J'

.,

':iI;:T�;;7��tJf":;�:.i;;c.�;J
�

1840-3

r CISI!8iSE
Neste lérIa) &:!!

lipografos.
s, A. I

A mais importante' Companhia da Capitalização da ÁmSf18a do Sul i

\..
Ccnnbinações sorteadas em 29 de ,�eiembro de 4S i

No .sorteio..
··

de
.. aMam.'züção

realizado dia 29 de Setembro de 1945. II. fpranI amortiZadas as segninles combinaeões:

L]] - jES - FYH .... QRA - LfZ - AEO '1
Todos os portadores dos títulDS em vigGl'. soneados com estas s

.

ações, tpmierãoreceber imediat�mente o cilpiii.'il garantido tl",que têm i
.

.

I i r
��.s=��n:=:.��J!I�ri��or";'BUA DA 0,39 i

,t N:��E§r�: i ! 1

1(_.-':mEG-..

-

i, IIIlIiIII!!IIiiM=-;.... -I-R-À-�-N�P'�i_-Bf DR.AT��F
Expedições .. De§pacho� I rrratamellt.os especializad.os das doenças do estomago,

Ai!'!!.enles do.'., létes:.. figado e intestinos, som operação.
·

I
.,. Laboratório anexo.

IIORASILMARh ílSUMAREt�� Consultas: Rua erusçue sino, das 3·6 horas

COO) viagens regulares entre Haja! ;_. Santos fi &liiWfffi!!'i"%!I§1:::! :;:.;:!::tOSL&�:'oneI !31:'iiWlm&l�
(a!xa:poslal 36 - IEnd. Te�egr. U(hddo"I WMõ;e�. im.D..rÕ��.falha;d7;?-.'1I ITAJAI' � Rua Pedro Ferreira noe, 68/72 Lev� ..o Imediatamente nã Cn(i�a

1Nb.
"ti *_& 9§ MUI_SOM *b R4L\DIO .. BlOH�

Consumidor
Exija Manteiga. fRIGOR

.

Exista 'Qua.lidade que fôr
Mas não e fBI Dr. A. SANTAELLA II seriÍ PB'ilntiummte a.tendido

L:pmnento rJ.Wder.n.o de alta. preciSã.o,
técnico

formado e diplomado em São Paulo
A!ameda Rio SiP«''U'iCO, 10

iJlp!cmado &18111 Faculdade t�acional ds Medlckia dI!
.

Universidade do Brasil,

Médico por ecaenrso do Serviço Nacíonalvle Doenças Mentais.
Ex·intàrno da' Santa Casa e do Hospital Psiqulácrioo do Rio

de Janeiro, Ex-médico assistente dó Sanatório Rio de
Janeiro. da Capital Federal.

CLIMiCA MtlDICA - ESPECiaLISTA EM' DOBNCAS NERVOSAS.

_ l
..�� ../

A�� ;O��� S'f�,(:O@
. - ,

,_- - - '. ':� -

Sempre foi e continua a

Aparelhos t-Ie Radio
da R CA Vitor

de todos os tipos e It:!!I:8'!ho!! Da

Ci!:i$Q do Am�f'i!c�ntX.ll Sm A.

I
Mercado de Automóveis

�__I
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Bennertz, Ele, natural deste

€irCUDSCrieão .. Santa Cata�rinal,��I��\;;'�C��rd��:,;' d:OH�::
,

" ,
" "

j'ro. !lomlc!hado e residente em
, ,

. , i1t0�:,pava Norte, deste Distrito

Disfribuiçao de 30 de Setemb
..',:ro de 1945 ifP:ll0 JegWmo de Erwin Metzne;

�� de Augusta Me!zner. Ela.
natural. deste Estado, nascida
aos 29 de julho de 1924, do
mestica, solteira. domiciliada e'

l' ., re$iden,t� �m . !toupav�. Norte,
ontou. deste Distrito, f!lha legitima de

Oontr: No:, 111 _ Frifz Henschke Blumenau parte Cr$ 3.000,00 Antiguidade 'Prefcia, Leopoldo 13eJlil�rt� e de Prieda
Por Pontos com juros cf, Decreto' Lei 4171: Bennerts.
Contr, No. 740.;_ Vogelsanger Irmãos Joinvile s-aldo '1> 24-.000,00 Preíeia. &pre!el1itsm,,"];] {li:J ã{;�eDtos e,da

» .» 515 _ Contr, de empresto Blumenau parte li 1.000,00 16 28416 gi_d@li P'��1J tiJ"Hgo 180 do Co;.!

Rescisões regulamentares, ct, Decreto Lei 4171 (30%): . digo Civil, sob rr 1,2, e 4.' Si

873/4295, 246/4338, Ó7í43p'G, 625/4332. 1136/4304, 1 aignem tl�lI ('�!.1hecí)'Ill!intQ de:

248;4345, 258/4339, 286/4300, 1040/4288, 264/4337 .& 11.926,10 existi!! a!pm imp,edimenta legal.
.

aros'!! G parlI Ol fina de 'dtreftd•.
Plano uB" _ 44� distribuição B, pera constes e chegar ao co;.

Contr. No, 4192 - Guilherme Pawlowsky Blumenau parte li 7.000,00 Antiguidade :Prefc!a. :��iJ:n;j.� �� ������v:ol:::�
7> }) 4400 -.Henrique Brueckhelrner Blumenau saldo: 137..50°0°0'.°0°0 Sor,t,eio Preícia. tio Ci)stmu� o publicado -n,e!a, 'j.........
� J) 5636:- Julio Odebreoht Blumenau parte n

V. Ho!i

lo J) 4418·� Arnaldo Rosa
'

Joínvile saldo" 8.500;00 Sede I 1,Pr;fcia. fi�::�a'u 2 Outubr� de 1945:
» , 4342 - Rudolfo Renard Indaial � 11°2',°0°0°0',0°0°, : 1 00 7'OO�{ ,

, ,Viciodno B.rafi1l! ,',I
'-,','

'

J) ,,4010 _ Rudolfo Rechenberg Blurnenau parte q U � 2 :iI>,

lo '5006 � Wa'lt'er Voss.
'

Blumenau porte" 4 000 00 Se'fie ' II P f.' Oficial do l{egbtrG Clvfi. 1 : ,

,. ...

4.'�O,'oo Série I'Ir prreefcCt!aa.'1
ft! .d A & tt.'F'I\I li:1

,,'

» "
, 5565 - Walter Zurnbllck Tubarão saldo)};..tu E;;. U � � >&i5 •

:t :t
'

5571 '- 'Alfn!do M. Buschle .',
Serra Alta parte» 11·500,00 " 8 22& 'Faço f5a!n'fiJ.\ !í'!:l.� pretendem ctt-

Rescisões regulamentares: 5808, 44J3J 44G3} 4153, 4458, 4191 II 7.589,60 ser-se. Carlos João Nicolau Oster
,

'I'"
.

b
,,'.

'

C $ 40 5"% 000 no "'74" tami t I'
e Yuta Hacklaender. Ele, natural

Tola distri uído até; hoje neste Estado Jf .II. • ..,90 ,v a
.

� pres afins as des,.le ES,:Ud.o. nascid? �os 11 de
,

•.
. ...

.

.' • '. ,maIO de J.923. comercrano, soltei-

SOCle�a�8 Comerciai Llvonms Uda., - - Correspondentes I g��!�:j���!;r�:�!r�J��r��
�"""li....-t..l--il-��-�"';'���.'� o �-�......í!(-�--;fi"'-:t.-;t-���-:�O ,({...,...._.. --..-§�_��o�'.,_fj_,,�-��,;;;;:;f1!lll!�1I:-:'ii Ela, natural deste Estado, nascida

aos" 2· de Ievereire de 1923,
, .

S
. domestica, solteira, domiciliada e

4Çin. .

. ,Chi .. o�!����JlJ�m1�:,�:�.ical �:�:&1:��!�H��l�í����;�:�
HOJE - Sabado, Ola 6, as 8,15 hs,

C
,-

d A bl
..

G de�pr.e5eí:itara,� �i! dOCllill.JeotOiJ
Joan Bennett··- .OUo Preminger fi 'Mi'lton Berle, em .' onvocaçao .

e ssern ela eral exígtdo p,elo Wi4rD mo ([{) Co..

�f�Um Pequeno Erro" Extraordinaria �r�l���l�� OO�;h!��nt�ed;
Um melodrama policial, Jnfigran,te e arrebatador! - Umal. São convi�ado. os Sra. assocI8(�OS para fi Assembleia eXistir algum §mpetID...�nro legalt

película que; conta com Iodas as qualidades para agradar ao puJ081'!l1 Extra.ord1Dar�a a reallsar s.e uía 7 de
.
outubro, .

�.8 9 acuse o pru:'é!! iLKiJ í1M 00 �e1tó�

btico em geral! - 'ROmance! Ação! Misferio! Drama e Comedia! horas. na sede sO�lal, pú�a trata�, 408 aegumt-es aSf:lUn,toB: E. para OO'ru;í@â) e chiE.'§:� €l!fJ 00.

No Progr.: Compl. Nac. -,-,. Fax Jornal e o instrutivo cample- 1: - Relat�rJ,o da Dlret�ri� oe ,prestação de contas. ph�ciJllento d� fif;}i!Vfii" javro �
.

menta "Assim é ao America". .
.

2 - El.elçao da nova Dlre�Or{8. ' pllesoen,te pS!� ser BMadG n;O lo;'
.

Platéa 3,00 _ ]/2 e miL' 2,00 _ .Baloão 2,00 e 1;50 3' - Assunt?s de interesse da Sociedad�. ..
gar do c03�e 'ii pu'blgcrgdQ pe..

.....�....,.!t,--*-���3�---*-..,.;..�-.. o §:,--."-'�:-�"':-�-=="":"�"""!O:-.. Csso nlio h�Ja numero l<:gs{ na �ora acuna indiCada,. la: imp:ren5l-3, 'i'
. 8 segunda reumao será realIaada. melf,l hora depois, decl- Blumenau, 2 Outubro de 1945

(lindo côm qualpuer numerO. ". _.'. _
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Plano 'IA'" - 5H distribuição

Calçados Blumenau, 23 da Setembro de 1945.

A DIRETORIA
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fabrica de ladrilhos e Oficina de Escultura'
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'o l 'U til E li A 'Ú

Rua Duque de Caxias, 8 (Ex-Palmeiras)
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•••••.� .. ChapéUS llamanzoni,
.
Gury i. Nalsa_'

BlUMEtUUJ - Rua 15 ile Noyembro, 565 • FMe: 1101

bMiite'

Adquira um (;ofre

. -
-

,

·Sôciedade 6enj'ficiadora de
Madeiras L'da.

Tel�fone 1248 .,-...•.... Rua 7 de Setembbr�.
,rôrl1ecedores de 'Madeiras em Ger�l

.�fJ)fr� J?a�li�taf; E�cantoneiras de QUalquer Espécié,
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..Medicação auxil:iar
:no tratmnento da

sífilis"
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Dia 12: Posse da Diretoria.
Dia 13: Grandioso.. Baile Social (Jazz Garcia e Jazz

"Rouxinol" do Baile dos Casados).
Dia 14: Regalas e f�atinee Dal1sanfe PopularJ a partir

das 9 horas. da manhã •

.CID BBumenao. 6 de

Outubro de 1945

IEDIDE DRIIMITICO- USICIIL
"CARLOS GOMES"

de Blômenau

a R.ussia e a Maneira' forle
(Oontinuação

.

da ia. Pagina)
tia-se uma .íníluencla sovtettoa nos Balkans; mas- agora
verifica se que ela aUnge muito mais longe, porque esta a

camíaho do Atlantico e do Oceano índlco,
Na Rumanla, a garra do abutre eslavo coloca o seu

jovem soberano numa posição de tal modo humilhante, que
do rel Miguel se pode escrever que é o monarca. mais
atropelado do mundo, depois do imperador Hlrohíto. Ace
ba o rei da Ruml1nia de adotar uma providencia em rela
ção ao governo titere de Peter Groza, a qual traduz a

extensão da ínterrerencla russa na vida interna do pais.
Como Hítlerímpos Antonesceu naquelídade de governo fan
toche dos nazistas na Rumanía stalin, derrotado mllltarmente
o país, se apressou em lhe por um governo títere comunista.
O premier totalltarío branco recebia ordens de Berlim. O J:��:-6..-1l-=IIi"_"'''''''''��! ot:--�-.':=3�""".'$'�---":-�-íf-�o t:����-�-�-���.-:B
atual é governado por Moscou: Tanto lhe falta autonomía •

como lhe sobra Impudencía para eorocsr o poder na sua
...............

1:i:··C···.. ·.I�D····I··;D�'�i��S'�O·�C·.··;;r.;-".·T"""'I&....::'l"
I

Gocktal'lDa'n�antB no Glubo.Nautl"GO Im·nrlcapatría ao serviço dos interesses de uma nação estrangeira. L �) u li u
Para. se compreender a gravidade da solução vexa to-

ria criada pelas tropas de ocupação 'soviética. ligadas Intí- :.;::.-�� �:;..�;.�� Realisar-se-á, Domingo dia 7 do corrente, com inicio
mamente com Peter Goroza. basta dizer que o rei Migue), Aniversarios as 9 horas, um grandioso "Cockte.il" dansante para o ;qual
no dia 15 do mês ultimo, foi vitima. de um assalto da parte Fazem anos hoje: por nosso tntermétío silo convidados todos os AssoCIados
de ires soldados russos embriagados, que exigiram o relo- .. o 'ovem Aldo filho d

do Clube.. . .

gto-pulsetra e
..

o «sweater.. :. de S MsgêiOtade Tão ameaça' -M· Jp tt
1

.

o Será servido almoço entra 11 e 13 horas, pedindo.se.' .

•
. sr ax ue er, 1 .teeí d tdores se mostraram que o rer lhes entregou as duas pren-j ._ A

.

D EI G d ,i reserva- o au ecipi amoen e.

d A b Ó d•
.

t f ttt lã
.

P·I·
. sra, 8. sa u e I .

..as.·. m as s no la �e.guln e .�ra� res 1 ur as ao a ac�o, esposa do sr. WilIy Gude. ! "-.-.-'-'�-!f- �-�-��-� o J__-:. ,-�""':J"-�""'�-�""'�-�
com as exeusas do .mínístro sovíétíeo de Bucarest.

..' - O' sr· Bertoldo 'Neitzel U ub b
• ." d SI'P�ocurBndo. fug�r á pressão dO

..Be� primeiro mi�istr� agente de' seguros da SuÍ
.

ma um oruerl. a a ware
eomunísts.. o reI deüberou fazer a grevB, do governo. fOI Amarica e pessoa bastante' pigna.B d�B. n;tel?-ores enco- ditada f�r�a� que com a pre
para .Slnala, e dali se rect:'sa arredar. o pe. Não deBpa�ha relaeíonda nos meios social mios fOI a Iníetattva da ln- sente Inlctattva pre4;lne!teramcom o chef� do governo títere, depoIs de lhe have� pedído e comercial desta cidade. dustrta de Ohocoletes Salwa- vefdad�ira lacuna existente
que renunme um cargo,. no qual se mantem excluSlvaD!e�· _ O sr Francisco da Oun- re S. A., desta praça, Insta- nesta CIdade, ao mesmo tem-
te graças á força material das tropas de oeupação sovlêh·! ha Silveira· Iando á Travessa 4 de Fava- po que auguramos ao. novo
caso Em jornais ingles�B tenbo lido que Groza n�o dispõe' retro n- 3 um posto de venda estebéíecímento francas proso
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I dos seus saborosos produtos. perídades,é _o Parti�o Agrario, somando' mais de 40 010 _dOS sufrag!os, r onso· a Slnl·1 A "bornbonlere" em apr?-D!lP. se pode nem defender dos !Jtaques da lII'!prens�. ,soo • . ço, que foi inaugurada hoje ---I-h--V I ii' IVletlca rumena, outro ta�to sucedendo, ao Partido LIberal
..

. . no Edificio Pelter, ou seja no O O· '-'.que reune 20 Oro do eleitorado do paIs.' D'lp�om. pela Fa,c'l!'ldade endereço acima, está otíma.
Procuram os russos consolidar cada vez mais 8 sua Nac�ona� de Med'lDma q,a mente instalada e apta por-posição nos Balkans e Da Europa Oriental: E como rece- l!nzvers�df!de do Brasit tanto a atender com toda a Igualou melhor que o

beram auxíltos tormldevaís dos aliados nestes cíneos anos. MediCO Esp�Clalista em D.oeuças das com·o'dl·dÚrle os numerosos a _ similar extrangeiro.
.

.

.: ..
. .

..

.. , Crulnças e da Pele IA""
.eles estão fundando, com maquínísmos norte-americanos, precladores dos produtos Sal-

nos patses centre-europeus, espiritual e materialmente ocu· Cursos especializadas�sobre Ali- ware. Falir. C. lUnWEILER
padOB peJos �omuniBfas, gra�d�s org!1nizações mi�tas,. co- "?entação d.a� Criancin�as, �t:e. Por esta razão cumprlmen- Bua 1 de Setembro. lOG • ex. 56
lUo na Hungria,. em que capitaIS sovlêlfcos e naCIOnaIS se frcultura, HIgIene Infanhl, Cllmca temos os dirigentes da acre-

B L ti l« B N li U
�

propõem a explOrar a economia nacional em largo estilo. Médica Infantil, Tuberculose In .

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

��.l.

.

A Europa está dividida em dois cos:Uos: o OCid.e.ntal fanti! e Doenças da Péle das ·r·········
.. ······························ - "

ffi'�democratico, girando dentro dos principios da oivilização Crianças. !:� �
crjstã, e o oriental soviético, o qual procura impor a todo

O'" (,...
...

'li! OFERECEMOS: ;�
o transe a sua hegemonia economicB, politica e militar. jA II COOS!! "as em

.. S�U R�'O 'J ,. q
PDl.i.tiC.a. 8.UgI.O.. -a. ill.er...

ic

..

ana está

..se.mIo,
em r

..elaç.ã.6. a.' .RUSSiB. ..

co

.. nS.!dl.orlo. no Edll.ICIO Pelleri�: NOVAS - RECEM CHEGADAS �Jagressiva e intratavel, a mesma adotada em relação á Ale-I (em frente ao Hotel Vitória) g .. -

:J.ma.flha:.. de.
Bmo

.. rla.ctmento: D.a...
fá certo? T

..

UdO

..
leya....

a cl'.er tOd.OS 0.8.dias, das 10,80. ds g 'MAQ"'uTINAS DE ESC.REVER �1que não, pelOS precedentes com o outro to talHarlO, que. 12 e das 1480 ds 17 horas í: _.:
como o russo de hoje, tomava toIerancia e vontade de Dão '

.

.

; "L. C. SMITH & COHONA" (norte-americanas) :
ir a guerra como sintomas de debilidade ... Terminarão as � , : MAQUINAS Dr:4' CALCULA·R =ldemocraci�s por cDnvenc�E-se que !luem tem razão é o

r.__
.

4�_ . f: ....

:-='_.�,.:1'.I''' t� Li
.
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iJgeneral Wllson: com 8 Umao SoviétICa a m�lhor maneIra uaat:A-.§tl:1.Tlil�� f; "ORiGINAL - ODHNER" (suecas)

:1'd� tratar ainda ê a maneira fnrte: E é o q'ue os n.ossos _

-

':,� .. � ,.
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tE DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA O ESTliDO iallados
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rte· ame.lI.C.a.no

s

pa.r.e. c.
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..•...... t.: DE SANTA CATARINA: :
1.!ID1D:E:f.:.<tT_t.')H�4§<_.�n'_0 o S._.I.:.:.I«.(<<:O:�._ã!I_Jli ,�- �

", l�: :

Instituto Médico Dr. CARVALHO
__
i v,�

�

.� "'�.i l� J. ���T:-� :u�IA. �
- Diagnósticos Cllnicos -

.

.

r
:1 .,�\.�.� ,"\; II! Rua Carlos Gomes, 59 (Esq, aI. 7 de Selembro) !l

Mei8.bol�Bmo ba8�1 � Eletroc81'dlogl'affa. - Labora- .
-

, �fll!õ>-��: ex. POSTAL 7- END.TEL: DOSSAN - fONES: 108 e94. �JtÓrIO de Analises (BElDgUe-t.ézes-urm..

8, etc.) f 'U;;Je C UTI�<J� i�, �J
o,

. .

r da d S h 1\ P. - � i:ffi ' �:lJUlca espeCta IZa e
..

eu oras,

pAi
pT9 C R· .E M. E', .�,'

..

l l:��.:.:.:.:··f�:.;.:.;::;.::.��.:;:.;:;.:;.:�·':..·:.·�:·.·'::"o':;�·,���
(Perturbações menstruais, esterUidade. alteracões fle.

.
r �

xIUlI.. ine6mO���.'�:e�g�!·::��.� ��.) Idaoe critiCa.! >�tt1" .�� Igua de Colonia Prado �oR��;oIi: Menor
.• Alameda ruo Branco. ,3 - 1J1umeoau _'. Telefone, \.202 � I� WE,ZE L encontra-se a ,enda nas
••oft«•.IIHI[�Pi;:g.D....3tl......O"UJliD»JI.'IiliUl1!....._OilI'JI. _.�. .', Í';.. p- farmachlS e Drogarias ..

Oonvida os seus socios para o

CONCERTO
a realizar-se no sábado, dia 6 de Outubro, ás 20,30 horas.

Os socíos poderão convidar amigos. podendo conseguir os

respectivos convites dos membros da orquestra, e da Diretoria.

�-.

Exijam o sabão·

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
da elA. WETZEL INDUSTRIAL ,OINVllLE (Mure» Registradal

o idaal para cosinha, lavandaria B lavadeira
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