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"OSi lnlerven res não 'devem,
'ser indicados pelo PSD"'"

Manifesta-se a respeito o novo intervento,
do Ceará CUüica ll:sp�cianzada {!e

Cr!�UBç�$RIO;
.
(S" E) - Recentemente nomeado para a intervento

ria do Estado do Ceará, o sr. Acrisio Moreira da Rocha foi, des
de logo, ouvido pela Imprensa, Entre outros assuntos de interesse
nacional S. Excia. foi' interpelado sobre as origens de sua no

meação, desde que popalada fora a versão de haver sido indica
do pelo Diretoria Executivo do PSD, como candidato do gover
no Dutra, tendo respondido:

� Não é verdade. Primeiro, porque ainda não era tempo,
O general Dutra só pretende estudar os casos das interventorias
depois da organização de. seu Ministério. E, mesmo, minha opinião
pessoal é, que Os Executivos do Partido não devem indicar os no

mes para. as interventorias. Podem apenas auxiliar, com espírito
de colaboração mas. não tomar a iniciativa da �indicação;

" UM GOVERNO DE COALISAO?
Manifestando suas impressões sobre o pleito de 2 de dezem

bro, disse o sr. Acrisio Moreira da Rachá: "Foi a vitoria das for-

•.
ças demooraticas". E respondendo depois a uma pergunta do re-

.

, porter; deixa �r�nsparecer"ô, possibilidade de ser formado um
. . governo de eoahsao em seu Estado.

-'- Até agpra, .Isso externando um ponto de vista .pessoal
não vejo nada. que impeça a colaboração com o governo dessas

.. forças 'democrétíeas e a sua consequente. participação no governo.

D!!OI1CilS da Péle - Malaria

WUNCfEM NESTE DIARJO

Mocicrniss!ffiO ElJliU'!!.U:l.O de Luz

lm�a Violeta

Dr. H. Pape
,AUSENTE: até fins

de janeiro
Substituto:

Dr, ARMINIO TAVARES

osqôifol
Wetzel

absolutamente inofensivo para
pele Eficiente proteção contra
PlCADAS DE MOSQUITOS fl

outros insetos.

No bar e BG la!:

!in.J KNOl1 �
o'

nãO deve falta!)

Dá consultas, lodos 08 dios.
no Ediflcio Peite?' (em. frente
ao Hotel Vitoria), das 10,30
ás !2 e das 14,30 ás 17 horas,

hl1Ba: 1.433 (Consultório)

1.101 (Reeiderieia)

DE.

(DEUMOBSERyADOR DIPLOMATICO) vestindo. assim, da maior autoridade as nossas dele- Só motivos excepcionais justificariam o uso da
.
A diplomacia brasileira vem .intervindo .. em pro-, gações em todas as assembléias internacionais. bomba atômica mediante autorização expressa e una-

.blemas de grandeimportancÍa. neste periodo de .reín-]. .'. Já ontem se divulgava; 'de Londres, que a chan- nime do Conselho de Segurança tomadas, ainda as

tegração do mundo em Suas atividades pacificas, apos celaria brasileira ex-pedira instruções á nossa delega- sim. todas as providencias poss veis de proteção áls.
a guerra que sacudiu em seus fundamento'.!." • ção li Conferencia ali reunida, quanto á sua interven- populações civis. Arma de efeitos ter riveis q,:;e �1ã?Os compromissos por 110S '. assumidos na luta cão t)0s debates sobre a bomba atômica,

..... podia ser prevista nos conve :10:>, urge agor:l. proibir
implicam, agora, em novas e graves responsabilidades

'

Depois de minucioso estudo dos antecedentes sua utilização, colocando-a sob ,a guarda da nova or-

ás quais tem estado atentá o Itarnaratí. .

.... d.a. '.n.. os.....8.3. .c.....on.du.•tá. r... elativài?ente á guerra ,e ao .uso delg.'anização :nund.ial, onde vaier.i

���)r.t:J n::na ;l�,ve�.t.e�-Naatual Conferencia. ,d�s N�<;õeG Unidas, o Bra- certas' armas o chanceler Leão Veloso há-de ter con- ela as naçoes violadoras do 1\11.:<0 ue Sa::> Francisco.
sil reafirmará OS tradicionais ,pdnéipios de sua politica eluido pela dondenação do uso daquele tremendo en- Esta a orientação adotada pdo Br�si� em fa,ce da
exterior que lhe deram posição de 'prestigio na Amé- genho de destruição. Subscrevemos as convecções grave questão sobre a qual se pronunciara, em brev�
rica e lhe valeram o respeito dos povos cultos. Ins- de Haia, contrarias a recursos deshumanos pelos belí-. a Conferencia de Londres. Pret=ndernos rk�E'nd�'r ali

pirados em., sentimentos pacíficos, na' repulsa á ger�ntes/ reprovando o emprego de gases asfixiantes, esse ponto de vista, o u nic» 'j'!e S� harrn vrna CO,H os

g-uerra, em um
.

generoso espírito humanitario, eles e ratificamos todos os atos visando colocar
.
fora da principies de direito e de ju;:tH�a em que se escuda

semprese opoiaram em razõeS,raotais.e jurídicas in- lei a proprla guerra, como meio de ação politica. a nossa diplomacia.
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Re'llizavel a Curto e Longo
·Prazo

�

Titulas, a Receber
Devedores
Mercadorias
Matéria Prima
Ingredientes'
Participaçõzs, 26 ações da Ind. de Cal.

.. . .' .

Gosch Irmãos SIA
Titulas de Renda
fundo de Garantia

Conta de Compensação
Titulas Caucionados"

.ortumeOswaldo .Otte,5. A B.����1�e�;;��o�';
.

(>".
-.

.'

""0' t <tí.,�\.. < '�" '.' .

....
. ...•............• Asta Wetzstem Ele natural

Relatoria da Dirêib�la ..... versas cont'�i� o re'�tdi;d�,Óbtid�'j{)j',b3S1��t� s�Jisfat�rio.;,,>':i<\:; de�te ,Estado:
.

�asci'do aos 18

Relatorlo a. ser apresentado na assembléia ge��l" ordil1arili,
S3 S(J��,�:��ç;er�;��!:��n:t��r�����!������iQ��

,

:;lt�r��,h��;fc!W��o fa:r���r�
a realizarse no dia 25 de !e'Vereiro de 194ó. e eorrespondente ao

prestar os esclarecimentos que solicitardes d�nte �.m fldell.s, deste Dls-

exercido de 1945. .

.' trlto, fIlho legitimo de Curt
. .'

SENHORES ACIONISTAS, Oswaldo Otte, diretor-presidente Haertel e de sua mulher

.
Em cumprimento aos preceitos legais temos o prazer de Oswaldo OUe [unior, dir.-geren!e Frieda Haertel. Ela, natural

apresentar-vos, ° balanço sobre a gestão do exercido de 194ó. . Augusto OUe. diretor-gerente deste Estado. nascida aos 14

Conforme verificarão pelas cUras demonstrativas . das di Carlos OUe. diretor-gerente de abril de 1926, domestica,
solteira, domiciliada e resí

. dente em
..

Itoupava Central,
deste Distrito, nlba legitima
de Alfredo We.tzsteÍn e de
sua mulher Marta Wetzsteio.
Apresentaram os documentOll exl

exigido pele í"t� 100 00 Co..

digo dvil sob n. 17 2� 3 e 4.
Si aígaem tlveB OOl1h�nto de
existir algnm 'lrrrp&funell1.$ legalj
acuse o para em fins de dtreito.
E, para OOIl�t;"M� e chega.ID ao 00..

nhecímento lia ttiidi)8� lavro o

presente pera ser afha_rlG no 1'0 ..

gar do oosm,\�e a publkado p'e.
Ia iIDflDe!!.5-1
Blumenau, IS Janeiro de 1946

Víctoríno Brag.t
Ofícía] do Registra ChriL

***

E dita I

.,--_"

19-'-1�46

,,�l

f

309.444,80
331.739,00
80.000.00
20.000,00
120.000,00

'.51
..."

..

·.;";\':"-\:>
.: o,-t

.,( "

'.::"i'{�,

Balaaço em 31

Af'ivo

de Dezembro de 1945

Caixa
, Bancos

11.382,10
7.4:)1,70 18.833,80

j
f' .

Não Exigível
Capital .

.

,Fundo de Reserva
� Fundo de Reserva Especial

Exigível a Curto e Longo
Praz.o

Titulas Descontados
Credores'

.

Gratificação a Diretoria
Gratificação" aos Operarias
Dividendo ..

'

Depreciações
Fundo de Amorlização

Conta de Compensação
Caução da Diretoria

Passivo
lmobilizadb

Maquinas e Pertences
Imóveis

. .Veiculos
Móveis & Utensílios
Poço Tubular I e Ir
.Construeão Prédios J 18

Valores Disponineis

297.011.10
376542.60
l4.711,30
14.o96,(jQ·
103381.80
10.952,50

1.000.000,00
15L34ij,go
1)0.000.001.211.346,90

3'2.468,80

Crê di' o

FaçO saber que pretendem c�
ser-se: Leopoldo Rocha e

Maria Adriano. Ele, natural
deste Estado, nascido aos 25
de agosto de 1895, fundidor,
víuvo, domiciliado e restden
te nesta cidade, filho legiti
mo de Bernardo SUverlo da
Rocha e de sua mulher An
ria MueHer da Rocha. Ela,
na rural desta Estado, nasci
da aos 17 de janeiro de 11923-,

Cr.';"S 2;280.862,40 domestica, solteira, domici
liada e residente nesta cida
de, filha legitima de Francis
co Adriano e de sua mutn .r
Maria Amara Coelho.
Apresentaram 00 dOCllnlentos exl-"
ild81 'p!e'!O tlri.igo 180 do CQ..t

digo Civil, sob U' 1, 2, e 4. Si
alguem tiV\t!\ c®heclmltnto ao
existir algum (mpedilÍlentG legal.
aCU!ffi (li para Oi nn. de direUG.
B, para constan e cbegae ao 00.

nhecimeoto. de todos lavro o J>1'I€><
�'!nte para sell afixadO' no logal.l
do. oost'fllIlte e pabtícade p.ela izn.,
prenSll.
Blumenau 17 dejaneíro de 1945

v.l:CforIne Brasa ;

Oficial ao ReQfstrs CMl. 1 '. i

10.000,00

855183,80

345.794,70
24.524.70

547.848,00
Hi8.714,ôo
192.060,50

204331,70

26.000,00
20.400)00
109.930,80 1.435.272,70

•

10.000.00

o-, $ 2.280,862,40

Oswaldo OUe. dlretor-nresldente
Oswaldô OUe junfor, dir.·gerente

Augusto OUe, diretor-gerente

Carlos OUe, diretor-gerente

Raff QUe, contador-Dfpl. reg. na D- E. C. sob. n: 40.393

21.260,00

..•....';f-
j�

Demonstração ·d� Conta de, Lucros e Perdas

em 31 de Dezembro de 1945

Débito
-. Depreciaoões

Sobre Maquinas
Sobre Veículos
Sobre moveis e utensílios
Sobre poço tubular

Despesas Geraie .

Despesas Gerais-saldo
Custeio de Veiculos-r-saldo
Fretes+satdo
Saladas-saldo
FOlça Motriz--:-saldo
Imposto-saldo
Selos+-saldc
Comissões-saldo'
Honcrarioa-essldo
Despesas de Viagem-saldo
Seguros+-saldc
Despesas de Conservação-saldo
Contribuições lAPI - saldo

.

Serviço de Aprendízagém-saldo
Contribuições LBA.,..-saldo,
Embafagens;saldo
Contribuições e Propaganda -saldo
Abastecimento de 'Agua-e-saldo

.

Despezas Bancarias +saldo
Juros e Desccntos-vsaldc

(Justos de Fabricação
Matéria Prima- valor da empregada

íabrieação
Ingredientes -valor dos gostos na

bricaçâo
fabricação ..... saldo

Oonetüuiçô» de Reservas e

Fundos Especiais
, ; Fundo de Reserva

Dividendo' e Percentagens a

'.
. ..... Distribuir' .

12 o/dedos lucros a distribuir aos aclo-
....

riisIas 120.000.00
üratifieàçâo aos operarlos 20.000,00
OnÜífitaçllo à Diretoria

. 80.()00;OO

23149.70
4.000,00
t.oco.oo
4.319.1D

Produto das Operações Sociais
Mercadorias-lucro bruto verificado nes

ta conta
Rendas

Alugueis sobre Prédios

4.036.828,80

Cr. $ 4.058.088,80
Oficina RADIU fUNIE

12·93580
16.001:50

'

lo2.1p7,oo.
287.292,60

.

10.194,70
67.490.60
60.041,20
J 18.717,70
156.000,00
8.185,40
31.152130
53.142.00
9.940,40
2.303,80
1.147,20
9. t 15,20
18.938,00
16.890,10
13.983.60

111,545,301.107.124,40

ltende todoli os serviços de

Radios receptarei
Serv{eol Rapfdol e 6i'lrlhlldcn

'l'BI.EFONB 1395
§ua 1 de, 8618mbr". 13:
'--------_._

.-�-g;-,.-.,-if'--'�",..,�-��l!i!

231.7q3,80

Os infra as�inados, membros do Conselho fiscal do
Cortume Oswaldo oite SIA, tendo examinado 8S contas de

1 f.7()3,80 administraçãQ,Jriventario e balanço, relativo ao exercício Espedalizdõa em concertos

findo em 31 de, dezembro de 1945, encontraram tudo em
tI � Maquinas de escrever,

.' absoluta ord�fu e verificaram que 88 mesmas exprimem a
RA LlIOS e

't ã I d'
..

d d I d
. A parelhos elétricos:

81 uaç o rea
..

a SOCle a a, pe o que são' e parecer sejam Rua 15 _ 770 ...;_ Blumenau
aprovadas pelos snrs. acionistas na assembléia geral ardi-
nsría 8 realizar-se para esse fim, .

Blumena.u, 11 de Janeiro de 1946
Adolfo WoHsteln
Francisco Weber

Arthur Rabe

na

.
2.203.043,60

fa�
.

fic;in.G Radio
Tecnlca

Conselho fiscal
441.516,90.
42.171.302,686.731',80 Parecer do

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

Oro $ 4.058.088,80

Ne batl iIII WG 11:�
mNQ'.l1
_ den flliU

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



Santa Catarína
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Editaf de protesto

"IHedicGoão auXiliar
no trat.ámenlo do

sifílis"

OUo Abry, I. Tabelião da Comarca de Blumenau, Estado
de Santa Catarina, na fôrma. da lei etc;

.

"

Faz saber que acha-se em seu cartório para ser protestflda l
.

por falta de pagamento uma duplicata com um saldo de <;:1"$
6.101.40 (seis mil cento e um cruzeiros e quarentavcentavost.emí
tida por Jorge Fretes & Cía., São Paulo, contra G. Bosco .S: .Cia,

Ltda., desta praça. e a ordem do Banco do Brasil, S. A.. désta,

E, como não tenha encontrado nesta praça os. devedores,
pelo presente convido-oa-a comparecem em meu cartório dentro

ii do praso legal afim de pagaro saldo do dito titulo, ficando .des-

I
dejá notificados do competente Instrumento de Protesto. � 6-$Ti'.íÇ';'�'ií.���Jilfot::�üO[��1

.

Blumenau, 16 de Janeiro de 1946.
O Tabelião: Otto Abry

lI-�-�"".--.-.'_.--"-.-:-. o _����-��.i��--'{*.�� F � ��Tn aX
t_�Vlf� MM

��s:c;.::YZ-'1=:C,;:>-�=_"-"*,,,,�___

Edlt t d t t
\};��""':li!1����ü�i'i'wi�$;.",";':{i;';!:-""!"it-;';il'!,IJ;::,,,,�;:,�}l'f',c"m,i!'l);W�.',,<jtiíl'-1'��>*'-w""m,,;,.

I a ..
' e pro es o

ir!"> fi i 'II � ""- �{f jj •

S A"
Otto Abry, I. Tabelião da Comarca de Blurnenau, Estado]

w

r�xnOliTl)fjnI!I) np.. ��t)riR�f�Q i de Santa Catarina, na fôrma da lei, etc. i
I JJ pt iJ(,,\L,jl(l lo.. !�j:.l.hL1L (1.U • • � Faz saber que acham-se em seu cartório para serem protes-]
� 5 fl de ",. I tadas por falta de aceite e pagamento duas Triplícatas no v,:lor I

��t;�!..r_ nPllF�1íh;����,����gll ,�....

'�"'..

, de c-s 1.79,1.,,\0 (um mil setecentos e noventa e ·quatr.o cJ:U.ZC!f'OSIlj,,� ""I" -. ou li'��·1:.}�.t' $" .0-::'�� 'ti,.;:�� "(>Iv E:ii� j, -� 9 , v

M dei
, ,,- . ..... � oitenta centavos, cada uma. em�tidas por Szlarna Hersz Melíer,

a eiras a�3 consafuçao ern ge· � São, Paulo contra G. Bosco & ela. -Ltda, desta praça. f

ral, Forros, Soalhos, Molduras 'if. E, como não tenha encontrado nesta praça os devedores, I

� 'pelo presente convido-os a compareceram em meu cartório den·!
e te. 1 tro do prazo legal afim de aceitar e pagar ditos titulas, ficando I

.� desde já notificados do competente Instrumento de Protesto.

I Blumenau, 16 de Janeiro de 1946.
.

® O Tabelião: Otto Abry
.

.

.�"Hall'l.���<ir��4i1\if;fi"'·(\l1"'4H�!P?O';'.l'"''''*JSII"'i'j;'''lI!i�·"",�",,)t$\!,,",�,,,·;tr"'ll1!f.�;

com viagens regulares l t aj ai -_. Santos

TOSSE.

BRONQUITE

Telefone 1337
a 1. U M i �� � U e 3��t;fil (aa�rãwa

" rest
"

Oves para·1l.1mÜYac,r.'J
Fi'i:ngos de. i a 4 mêses

R!:'piedutúres de 4 mêses
Oferecem as seguintes garantias e van!age,ps: São

filhos. de gb..los impori�dos do Amertcano "Hunson", '-'CDlU
pedígré paterno de IDEis de 300 ovos

Prnpríetár!o do evíar!o.
Oscar Pahl Rua Amazonas defronte ao 32 BC.

Bíumenau-Sante Catar íua,

.r
!/

..

J.
.

'{
""I; "._"'�':'

;�e: todos os tipos t wmIlnho� OI!>

Co�a d@ A1f'Ii'l<!i;.._.lIF�'l!:.::�no 5, A. .•.. 8 será prontamente atendido

Merc<.do de AUfomóveis
.

Equípa'lnento moderno de alta precisõo, técntco

,
R\lli 1 Õ IJ -1::8'1

.

I formado e diplomado em São Pauto

8i§!!!'ôí@8.í!'ilij!tj!...AA������
-. • Alameda Rio Branc.:o� 10
I..--------------�-----------------

No bnl! k! ao lu
KNOl1

n� d,�v� falto

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Cólicas dofigado.' 'S- �)ilBs --' r ôres
-.

. -.

li. r .'-". -''''.' -:--'
.

} r .;"Tónteiras :. e1:
lvHo bairro

. ��
Indigestões �:--...

Pesadelos
Lingua suja

( ii I e ·Idlerdiçãà
. o doutor Oscar Leitão, Juiz de Direito da Comarca de Blu
rnenau, Estado de Santa Catarina, na forma da lei, etc...

,

FAZ SABER aos que o presente edital virem, interessar

possa. ou dele noticia tiverem; que pelo cartorío do' Escrivão que
.

este, subscreve, se processou opedido de interdição de ALTINO
CIRILO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, solteiro,' resi
dente nesta cidade, cujo processo correu os seus tramites legais,
tendo sido o paciente, por sentença deste Juizo, julgado incapaz
para reger sua passoa e bens, sendo dita sentença do teor se

guinte: VISTOS, etc... João Paulo de Souza, brasileiro, casado,
funcionaria publico aposentado, residente nesta cidade, á rua Ma
ranhão. n' 3, por seu advogado constituido, doutor Luiz Navarro

Stotz, requereu a este Juizo, fosse iniciado o presente processo
de interdição de seu filho, ALTINO CIRILO DE SOUZA, bra

sileiro, solteiro, residente em casa do Suplicante, e que se pros-.
seguisse no feito na fórma do Art 607 e seguintes .:

do Código
de Processo Civil, por estar o paciente sofrendo das faculdades
mentais, incapaz de enunciar 'a sua vontade e, por conseguinte,
de . reger a sua pessoa e administrar os' seus bens, nomeando-sé
curador ao interditando, Juntou a certidão de nascimento do in
terditando ALTINO CIRILO DE SOUZA, extraída pelo Oficial
do Registro Civil de Florianopolis,do termo N· 27. á fls. 129 do

Ilivro n
'

12, da qual consta que o paciente Altíno Cirilo de Sou
za, nasceu naquela cidade. no dia 28 de Janeiro de 1969 e que é!
filho do requerente João Paulo de Souza e de sua mulher

Da'lAlice da Silva S.ouza. O. processo correu

0.5 s.
eus tramites legai.S,..tendo sido nomeados peritos dóis médicos, para procederem ao

exame médico-legal. O doutor Promotor Publico funcionou em

todos os átos do processo, assistindo e acompanhando todas as

diligencias, e em dia préviamente designado, .ioi levado a efeito
o exame pericial, em audiencia. de que trata o já citado Art. 607
do C,P.c., tendo os peritos requerido.o prazo de J 5 dias para
apresentarem os seus laudos, o que foi deferido, tendo o paciente
sido ouvido e examinado pesssoalrnente pelo prolator desta, em

presença das partes. Apresentado o laudo, falo mesmo exame

pericial julgado procedente e dele intimado as partes que afinal
tiveram vista do processado para apresentação de suas razões ou

fazerem suas alegações, opinando o Orgam do Ministério Publi
co; na qualidade de Curador Geral e defensor legal do interdi
tando, pela procedencía do pedido e reiterando o requerente o

pedido de interdição, ante ás provas constantes dos autos. ISTO
POSTO: CONSIDERANDO que não houve preterição de forma
lidades legais no decorrer do processo;-CONSIDERANDO que
o Dr: Promotor Publico, na qualidade de defensor do interditan
do, ante a prova dos autos e laudo pericial rl_e fls. que concluiu
pela incapacidade mental do paciente, opinou pela interdição do

mesmo; CONSIDERANDO que os profissionais, incumbidos do
exame médico. confirmaram a nossa convicção, concluindo que
o paciente .� portador de «encefalite espasmódica», e por isso,
em face de seu estado tisico mental, é incapaz de reger a sua

pessoa e administrar os seus bens; CONSIDERANDO,

finalmen-jte, tudo o mais que dcs autos consta e direito aplicável: JULGO
proce�ente o presente processo, para decretar, como decreto, a

"'\ interdição de ALTINO CIRILO DE SOUZA, vedaíidoIhe. a

regencía de sua pessoa e administração de seus r�rÍs. NOMEio,
cu1.�or ao interditando, o seu progenitor JoãO Paulo de Souza,
que dev'lrA ser intimado para prestar a. '2romessa da lei e assinar
o respctívo .errno, em dia e hora �l:..é o Sar. Escrivão designar.
Em conseqlencia da interdit:5.6. serão nulos o de nenhum efeito,
quaisquer cortrat.,os

ou
.. .avenças feitas

com.
o

re.ferid? inter�tad_o'lsem assistencia'\oo seu curador nomeado e previa autonsação
deste Juizo. faç�m-se as intimações, publicações e registro, na

forma da lei.l}rt. 609 do C, Pr. Civil e Art. 103,104. e seu § uni
co da lei de ,Registro Publico, Decreto N.4,857 de 9P II39 e

Art.z r rs do/citado Decreto). Custas na forma da lei. P.R.I. BIu

meriau, eny'g de Novembro de 1945' (Assinado). Oscar Leitão.
J�lii de :DIreito. E, para que não possa alegar. ignorancia, man

dou g",ssar este edital, que na forma da lei, será afixadono Iogar
do .éósturne e publicado pela imprensa. "- DADO E PASSADO
qe$ta cidade de Blumenau, em ró de Novembro de 1945. Eu,

..
' FREDERICO KILIAN, escrivão o escrevi.

, » ..

'

Blurnenau, 16 de Novembro do 1945.
) ) OSCAR LEITÃO, Juiz de Direito
.I "

CERTIDÃO
CERTIFICO que. o original do presente edital, foi afixado

no logar do costume, nesta data; do que dou fé.
Bltimenau 16. de Novembro de 1945.
O Escrivão: FREDERICO KILIAN

·!ê.;....,.,,,.;..:;t:-�-�-�,.-;;a+-. !6.o .-...�.-.-:..-:.o.--..����:-�
.

'I
i frigor' ã

.

Sabor

Das Manteiuas a fina flôr
E" xaou o r: ..

.".� .-:lu .....

Flatulencias

Hão Descuide
Uma Tosse ou

Um R ffiado"
I V I S O q<l:í't�_ "lmláliall... I(O!!I' pô_

_ &leri...... uúd" � I> 'filiai come
FD J;M3I!' tlC5 m::pla 1.6;111\ ou res-,

!ria&., :i"'-"WIo tIU'!"'" "mborll pareeam
_ 'ml'On",,"'''' de>'..", ...r tratados
"""" � ........00<1" parO! 'lU" nãGf

árI: ��""ct.__ ,.. manmrll II: CIliJ8ar

�i"m o:h<>r=i"",,,,�,,,; :r�/ia. a& ar.

�� ..s., o:pp;:rélb.. ...espiratoríc,
;tmQl """':111., �p"", bronchit.. oU

?<!:!!fri:..d<p. .Ilr"";aa!lf (I.. iWl .remedi�
!'Ilpi6.... ",ff'wa%. () Xam'D# SiJio Jaãa

� .,. iu<íi�dc parm t:nafi

_o, lii:' W!!o �eilllosdlQ
1.0 .",bG' lIçádavel. pano
1>tOÇC!B, n"Â<>5 e "'''laoeu;

Afim de receberem seus cer

tificados de reservistas, são con

vidados a comparecerem no Quar�
tél do 32' B.C., todos os reser-Ivistas do T.G" 475, que conclui
ram áqueia escola 110 ano p.
passado.

Diogo Vergara - z Ten,
Secretario.

Xarope
,A-

J'
-

�ao .03.0
NJ(O MA: iGUAL
1M J \!.ç.1lt,L�1;I�11I� pr ".! KNO-'D

.... ii ���-........tt O �-�""'Ji-.-ái-�'-'.@ó-,�"-�

POR que expor-se ao perigo, sem
nenhum proveito? Se está nas

suas mãos evitar um malefício,
por que correr o risco, temerària
mente? Lembre-se de que as in

fecções da pele, muitas vêzes, são

transmitidas por IUlval�as que
serviram a outras pessoas, Não
deixe que isso lhe aconteça I De

fenda seu rosto de contágios. bar
beando-se sempre em casa. com

um moderno aparelho Gillette e as

legítimas lâminas Gil1ette Azul.

culpa é .ue I. Com um aparelho de segurança
Gilletle, /tão há perigo do .con/ágio de in Fecfães I

- Oue prazer! Tao fácil e agradável! Pena "ão ' ..r

começado há moi. tempo o barbear-rue com Gil/alie I

I L
II ?

V

W' '""''''.�";:.;�j,í;�
I·

'. r.;;']J'�i�::;, :!i.&gr�Jh e bAlo. poz�-ql\l. et.l\
.:;..;a i61'm� @'tl:'am wm�..lie.d.� wi3

� �ow.\). Va'l'!2.�t<::í .do Wilio, .t,ici�, .G1io·
l� '/'.' r:iElt,,!oe1utos, l"e�t."la. noz tie .eola.· etc..

I
��e aç�o prlli'"l� e efka:; J.l® essas d.e.

fl'<1C'U.'ci::1 e !f;I.E::t!.t'artett1.:al1. Vsn.;;.d!of 6
�

'. I -. . ,

ijl t lnci1clldo pm horm;ns, mulher..m, O;'iJm-

!#fJ .� çefl, sendo sua tórulula conhecid� pelos

'� .. )1," gran(ü�s m.éQ_k').;; e'�ti. licanciado pela

t:���.�"�::::�:�"""�.!"��<�11í-���

/ IlARBELlNO

/
ADVERTE

-

GARANTIA .I'OSITIVA.: Comprei um pacote
de dez lóminas e USe duas. Se não ficar �Q-

1Í5feito. devolyo as oito e sará reembolsad�

Gillette"'":,,,:,,'ll».,:.-•.um:(i��--��(I>�lii1-9\.....� O

Dglla de Coloniâ
ElIEL

�"';""'.�"_���-�----II-�f1.
.

Prado do Rioj La Menor
e Rapsodia �

.... encontra ..se a renda nas
farm&cias fi Drogarias•. '.

Caixa Postal1797 - Rio de Janeiro
Inter-Itmorlcdn{;

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



tarefa
d·estinararn

70%
....

as

da produção de

Nações Unidas!

Esta guerra exigiu milhões de pneus c câmaras de ar, absorvendo. prãtíeamente,

pneu Pirem consagrar-se como um pro-

70 t}& da sua

atendeu. plenamente,

produção,

Pirelli, embora fôssem

peIa

,era

impostas guerra, deixaram de

{L, mercado nacional, pela fábrica Pirem. Nessa

.A ,fúbrlaa Pirell;, em Santo André,
-SGi) Paulo - uma r:l�andiosa e mo

ti! lar org�r.it--aç;-�o lcliustria!.

Longo tempo p",,'maneceT''';-'! 0:< automobi

listG.s do Brasil à espera de pne'U3 e cilinaras

de ar PireHi .. dgom. 'Pode�·ão. 7,Ol)amente,

enconmi-los ·grandemente ap�rfeiçoados.

SÃo PAULO

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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SABADO A'S 8 I 15

Dez pequenas para um lAorencílz
1

N� Progr;:-CompI. Nacional- Fox JornalI, Procura-se um rapaz entre 16

10·ffif>lffi e short colorido.
a IS anos de bons precedentes

..

.

\.. •.. . Platéa 3,00 - qz e mil. 2.00 _ Balcão 2,00
e instrução primária, que queira

_ !F e mil 1.50 aprender o corte de sapateiro.
para melhores informações di-

bomiogo ás 2 h')l'as-MesquHinha- Lourdinha BHtenoourt rigir á Rua L5 de Novembro
-Mario Brazini-Déa Leal e outros em: n' 605.

(' Proibido Sonhar

N. York, 18 (SE) .'-. Para Um riadores, nos Estados Unidos, da General Motora. Naturalmen

observador recentemente chega� já afirmaram que um dos segre- te, o imposto sobre arenda se

do, .após uma prolongada au- dos do desenvolvimento econo elevará a 50 por cento ou mais,
senda no estrangeiro; a situa- mico deste país tem sido a opor- e a quasí 90 por cento nos Iu�

ção grevista nos Estados Unidos tunidadade dada' ao capital de eras e rendas proximos do mi

parece agora apresentar fatores ganhar o mais possivel e de lhão de dolares,
de significação muito mais pro- dividir os lucros como melhor Na atualidade, os problemas
funda .do que as habituais

.

ex i- lhe pareça, entre os trabalha lo- parecem ser maiores, mais im

gencias de aumento de salarios res, os diregentes, os acionistas portantes e certamente mais in

e de ,diminuição das horas. de e para as
.

reserVas destinadas teressautes,

trabalho. a substituição do material e do As discussões sobre se as uni-

Aparentemente, ela mostra equipamento, para a expansão e ões e sindicatos operarias tem

á nação um
.

de seus probl�mas para a seg-urança; contra os tem- muita ou pouca força na vida
"numeroum" na recoucersção pa I pos maus.. ....

\ economica da nação já chega-
ra a era do após, guerra e a Esse sistema-permitiu que se ram ao Congresso le são deba- N

.

t
solução pode ter uma relação desenvolvessem companhias de tidas nos jornais e no seio do asclmen OS
muito mais importante com os gigantescas proporções e crecu povo, nas oficinas e nas ruas.

I
� Com o nascimento de um

assuntos mundiais do que se um uivel de vida elevado para Esse assunto est.á ligado .de. per- menino, dia 14 do corrente en.

indica á primeira vista. os trabalhares. Urna das pergun- to á pergunta habitual sobre a contra-se em festas o la. do ca-

Na greve que paralisou a pro- tas, portanto; é esta: - Os ni- questão da Sim.p.atia pública, I'
sal Alfredo e Luzia Wehvling, .-·.--'4ll-"-.·-.-êo_�--'"

dução de automoveís, na. grande veis de vida mantiveram seu "Esse as-sunto . está ligado de - Dia 15 do corrente entrou

corporação do "GeneralMotors", passo normal de acordo. com o. perto á pergunta. habitual sobre I em fést�s o lar do sr, Hingo Instalações
por exemplo o Iider da greve, crescimento da industria atraza-: a questão da simpatia pública, I Hering e d. Lilli Hering com hUgos Elélricos
"Valter Reuther, disse que não rata-se ou se adeantam?". �'Está o público em geral a favor lo nasc mento de uma linda me- InstahHlsra de
falava tanto dos salarios como Ninguem pode negar que os dos trabalhadores, por exemplo, II dina."dos preços e das utilidades", dirigentes dos grandes negocias, das usinas da General Matare, Dia 16 do corrente estive- I 81umenau
Os

. grev. ista.s querem exami-,. auferem .

grandes
..

lucros. O. te- ou deseja que os trabalhadores ram em festas os lares do sr, Fone: 1477

nar os livros da companhia e souro dos Estados" Unidos in- e a companhia entrem num acor- Julio e Genoveve Deggau com l -==-_'_'_=�M--==•.".,.,���.

verificar por si mesmos, quasi! formou, recentemente, que o do, o mais cedo possível, para o nascimento de um robusto ENGRAXATARIA

são lucros e onde vão. grande magnatado cinema, Lous solucionar o conflito. afim de menino" e do sr. Francisco e BANCA DE JORNAIS

Isso � disseram-lhes - é al- B, Mayer, por exemplo encabe- que a produção de automoveis Johann Tanoski, tambem com o e REVISTAS

go que lhes será facultado co- ça a lista de grande vencimen- não se atrase mais?". nascimento de um forte menino.

mo não ° é aos 45.000 acionis- tos com total anual de 908.070 Muito se tem falado 110 Con
tas da empresa. Ha um ponto dolares. Seguem-se Charles ER. gresso sobre a conveniencia de
em disputa: - "Tem os traba- Wilson, da Motrs, com 45°.941 "por um ponto final', nos atos

lhadores o direito de. saber que dolares: - Thomaz J. Watson, sindicais, mas o voto das uniões
lucros ganha. uma companhia e da "Internacional Busines Ma- é importante para a maioria dos

como. são distribuidos
.

os seus chine", com 425.648 dolares: - políticos e é pouco provavel que
ganhos e, evidentemente, si uma Fred Me Murray, .artista de ci- haja uma legislação drástica, a

tRartde·justatrdebsselhs gd.anho� édeS-jnema;
com 419.92? e�c., In�lu- não ser qu� ii situação chegue Aviso para o. Ano letivo-t946

· ma a aos
.

a a a ores. em-se entre os primeiros vmte a uma crise, ou que os cou-

Os industriais e alguns hiato- nomes da lista vários diretores! gres!ista se convençam de que Reabertura das aulas:
.

l
tõ}��,'!ll:'V'�_i'l'i'!!�..<- ""<"1!'f12.�.'il'<i#<�.'ik�c'!;'11it o 'iH".§.•..!u'I>!'�.,.��g_•.st�#'lê�ifiM!'m® são imperativas as medidas res-

AfatrtC'uJ as:

� �.' I
tritívas. Jardim da Inlancta= S de rever. 25, 26 e 28 de janeiro

.� h�:;:t1tUtO At\édico Dr, CARVALIIO � 1:::::::;=::::=:=::::=::=::::::===:=== Curso Prtmarte+ S de fevereiro 25, 26 e 28 de janeiro

I� II I
das 9 ás n e

·

:
O;ag",J:.:c-4-'cos CI iC � _

-

...
1
..

' Vende-se das 15 ás 17 hs.
• ,,,,,,�l> _ ""

.

Curso Fundamental-7 de março 26 fi 28 de Ievsreíro

• Metabolismo ba••1 �,Eletrocardlogralla Laborll'l
Curso Oinasial-15 do março I' a 5 da março

II , (per!:::�O��:i:::;':��:�:!�J.:�.o:�::�"::.) ... 1".; �:��:�f�J:1��!�:;!:�; ��;p�:�:;:
..

����51.d:.:�::O ;::':� d:S{�!���
t f

Y
v· S "'T' Exame de admissão

xuats, tncõmodos da edoleeêncta e da Idade crmca.'� er e tratar com ara. \ iu-

1._ Inflama9ões genitais, ete.)
.. �.

va Olga Puhlmann, na mesma 80 l' ano do curso ginasilil-lO-2-946 I' e 2 da fevar.

H rua D, 72, Garcia.

191
kUamada: Rio Branco. 3 - q!umeuau - Te(Ofone. 1202 � 3 x I Documentos para a matricula:

t:l;�tt."<if;����1F�"!r.Wl�f.Ií�,,,.(ii$'���ol'&��D.1t:'W9�tI
----- Curso Primario: Certidão de idade e cartão de promoção.

� vende-se uma VACAr bôa, Curso Fundamental: Certificado de aprnvação do !U1O ano

II de pouca idade, raça teríor e requerimento selado com 3jOO

II holandeza. Hclztnger->Testo Documentos para o Exame de Admissão:
3vl Central Ao requerimento para o Exame de Admissão, [untar-
.-!I>'--.........��·-�-J\-Il-.-. se-ão:

a} certidão de ídade, com firma raconhecída;
b) atestado de vllcina, passado há menos de um ano'
e) atestado de sanidade, com firma reconhecida.

'

Os cursos, Costura, Dactilografia, Pintura e Musica
iniciarão na dia l' de março. 3v3

. (>-•..-It-.-�-.-._�-'_it X l».:.......-.--�_.�- ....- "'_4> ,1<-'-

..

.

loça-O •
Pra.do do Rio,.La Menor

e Rapsodla

E TlEl· encgntr� ..se ii vend� nas
fameaCD2S fi! DrogarU1S.

Cidade SOCIAL
Aniversariam-se hoje: v' iajante- O sr. Rudolfo Haoklaen-

II Q S

der, tradicional figura em nosso
- Jornalista Menezes Filho -

munic'pío.
Em transito por esta cidade. deu-

_ O sr, Ernesto Kielwagen,
nos o prazer de sua visita o

conceituado profissional em nos-
brilhante jornalista Menezes Fi-

sa cidade. lho, diretor do "Dia e Noite".
_ O sr. Rubens Grahl, da Capital, fechado no período
_ O menino Plínio, dileto fi-

da guerra por determidação do

lho do Sargento José Lopes de antigo DIP,

Oliveira.
- Encontra-se nesta cidade,

tendo-nos dado tambem o pra
zer de sua visita o sr. Paulo
Barreto, distinto Inspetor Geral
da INTERCAP com sede em

Curitiba.

Rua de Nov., 519

Instituto B Ginásio da "Sagrada Pamilia"

Um filme brasileiro, falado e cantado em nosso Ideoma
que orgulharA aos amantes dos bons f1Jmesl

No Pl'ogr :':"""Comp: uac . ..;.._Short e continuação da 8erie:

O. JerrDr dos Espiões
Platéa 2,5o-'c 1!2 e nül 1,00 - Balção 1,50 - 112 e mil. 1,00

.. Domingo A'S 4,30 e 8,15 Hs:
Errol Plynn-PBulLukas=Jean Sullivan no super

\Varner:

Ires Dias de Vida

7 x 2

............-it"""".. -�'--Dl-�it,--�-�<o-� ° t'�__"_óf-!ft.-.-�"'_'_fll=--'(i
• •

i Banco Popular e Agricola do Vale de Itaiai f
i Deposito à disposição 2 O/O !·i�w> Deposito Popular fi 0/0
� C/Cts. coro aviso de 30 diiUi 4 010
'f ,J.' ri..

. 60 dias fi O/O ,.� ldem td�:,D \}t' di88 () 112 0/0 .!..,1 Idem id�,m 180 dias 6 Ojo !

f C/CISo Prazo Fbo 6 mes'.:!!' í 512 0/O 1
ldefn Ü16m 12 li O O/O ...

.

.

I
� .

.--:"'-Jii-�_.i!-�-�-�'''''''-� o�. 4i--."""Ii:-:§-jl-:f7""'Ji-�

ANUN'CIEM NESTB DIARHl

filme da

Acomp. Camp., Nac.-R. K. O. Jornal e short americano.
Platéa 3,00-112 e míl. 2Joo�BalQão 2,00-112 e mil. 1,50

pwa fi g\ilJ!" dê' mw PR $ é'U"lil'ggg·; EH'W__

�',.
. .)

r'-'

Lavando-se com o s��bão

elA. WE:TZEl lNDUSTr�IAt JOINVI1Lf (A-hn'1J R�gí�tnuh.

poupa·se tempa B abuprecimanto

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


