
,
.::':. '

..... >.:<:: .... :.: ..

Antigos 'Pieteitu$ �ééíb $QlldO' r�cQlooado8" ..•• ilib,S .t�âb�lhal' em p�� :;n� verdadêira l'êilefuai;" ;\Tida, aqueles atbâ das autoridades �shldÚale
pelos i!ltel'ventore� tios 'pcstós de que haviam

.

Gratizaç�o dO" país,
.

(;) preciso h�Yer respeito, e municipais. -- disse o er. Otavio '.' Manga.�
sido, afastados às y,ps:p�ras dó pleito eleitoral, mutuo e111 todos 08 pontos-de-vista políticos. beira, Iider da minoria e 1. Vice-presidente

" � ,v�<r já (:omey�naO apra,ticar arbítrarieda- Isso, porém, é, .pcssívél em ambiente de tran- da Aasembléa Constituinte reunida na, Capig
.�des e viri�ita�: pesaoais.

. Orapara qüe possa: quilidade,< contra .o qual conspírS,lll! sem duo tal Federal

III

Ica
��__��������������mM__�__��������m=�����----�'��--��EB� ___

�'Nova Iorque, 21 ($_ E.) -- velBllrose que o sr .. Uyrnes, em Londres, já
recebera illformas;óes sobre ,o co 01 da espioBlage soviética, deslinada a
divlllgar o segre,lo da bomba aiO íea,

D ,

faleceu o general Cristóvão
Barcelos

li virtude e li ,lealda
da lU. ratiram QUii1!do
9 crime e il traição

SÜIi premiad\ls.

Olaria Matutino,

RIO, 21 (8. EJ,) - Faleceu) sabado
ral Cristóvão Barcelos, Chefe do Estado
'tcito,

ultimo, o gansa
Maior do Exér",

..

I Preços dos pro Noticias
_____o_Cl_fFa_...i!JA�t",-O_·--=d«:!!S ���.��Ç�êS,dO veie do nQ-jG-I---.,;".,....�,_,,:' dutos da: ar- Resumidas
BiaUMBNJUJ " Sextil-feira 22 !la'Fevereiro ÜB U!�6 M Dr. AcMUea Balsini Diretor Rsspousavel -Ana XXII-N. 1HUm dos principais problemas

, �<n ' •

B h
da reconstrução da Grã-Bretan-

ileiro idi .. lO concerto de v�}.�r�� _ :�om:! t":;�����;iFa::��::rt�"f
1011le no rios I Ceryejaria Br.ahma, fez pu�licar carga, visto que nesse setor foi

. na Imprensa o seguinte aVISO ao que mais repercutiram as
..
con«

'Cftm"es I publico: sequencía de seis anos de hos-

ti . "Sabendo que os nezociautes tilídades,

, LONDRES, 2L (8. E,)...
'

- Antes de supender os Conforme previramos revestiu- têm aumentado os seu; preços, í***'
.

.

'1
' Informa o "Star" em

. edítori-
seus trabalho.s, para um intervalo que se prolongará se de,sucesso a al?resentacão de VImos esc arecer aos nossos arm-

L A d S D 1 S
.

id d � al que "Um recenceamente vo-

até o .dia 21 de março, próximo o Conselho de Segu.,
n r�s . a t;ta:,- e sua Ti' a gos e consumi ores que esne 1.

luntarío para determinar o nu-
., '.''1

"
. [ta o. [organista e pranísta Genoveva de abril de 1945 não fizemos

rança, que e o,orgão m��te«oI' da raz da Or!?alJls�ç',ãO I D'Arteaga Dalmau na noite de alteração alguma nos nossos mero de membros de cada fa4

das Nações Unidas, decidiu elevar a sua presidencia o ontem no Carlos Gomes. Reve preços, que são os seguintes, nos mília acaba de ser iniciado a

delegado brasileiro embaixador Ciro de Freitas Vale, laram-se ambos os artistas pro- nossos Depósitos: Grã-Bretanha,

que ','Será assim o segundo presidente do Conselho. Frei. fundos conhecimentos da musica Brahma Extra, duzía III gar- Os modelos referentes aos

tas Vale substitue o delegado autraliano Makin. e o .brilhantismo da eS,tréa está raf�s Cr$ 35.00; Brahma, Porter: varies tipos de cas.as que, de
servindo de pretesto afim de que dúzia III garrafas Cr$ 32,00, acordo com os desejos do Sr.

I. . I ..

" .. ".,.,: ..... ".,.,-' .. c .. "ll:::t.,iF.�:��i.�;�u!;�;lt,i.:�b:�;!;.raj�.���t,:.���� It'�.:.;;a:::a.t:t!:��:.��!�ou parecer. Assim é, que são mm- Guaraná Agua Crístal, rruzta publicas nos Conselhos da Cida-

I
i1I tos os pedidos do publico aman- Cr$ 11,00; Soda. Limonada. du- des da Grã Bretanha, anuncia o

C: VI a �:a��a��aaí:�l�si��nP���u��� s�s� �i:roC�!:i'��;o.Cerveja em barril, "Evening Sta��;�!" ,4 f\�-;T '''ll'�

.... .. .

. petaculo em nossa cidade pelos Estamos também informados Em Berlim, os "studíos"

RIO, 21 (8. E.) - Auxiliares da Presidencia da I emeritos artistas� de ,que muitos explorador:s, "Mars" sob .controle britanicos e

Republicá n.otificaram hoie a dív
..
ersos sind.icato9 inelu'l .

.

'.

alheios ao nosso ramo, estão os laboratorio em Spandau, que
e) 'Nobas e no la!! .

' . - �.. r .' .

d
.

d
sive dos barbeiros que o aumento de preços vai parar, \' .: .","

íntervmdo no respecnvo merca- raziam parte a maqulD� e

..

'

." .

.

'

.' i i. .' ,'.., .

.

"
,.

' � N o.ll ". i ,": do p'l,I'a, s�, locupletarem com propaganda de
< goebJ:els. foram

O

c.ong.ela�e��o ao.atuaL �usto da

v. Ida)
a redl1çã.o\ nli'G deve·faluaiJ lucros proibitivos, recentemente inspecionados e

das despesas ofICIaIS e uma. atitude francamente anti- :.\NUNCIEMl NESTE! mARIO A DIRETORIA reequiparados. Essas instalações,
Inflação, são medidas que o General Dutra decretará � que outrora produziam filmes

a qualquer momento, Pedida a extradicão de notorios desfigurando a verdade,
II ti . i "

.

� '. desempenharão agora nas mãos
,

britanlcas, seug papel na reeduQ

cação do pov® alemão" informa
"Star".

Cr�60,oo
Or$ !J5,oo
Cr' 0,80

r
r

m----------------------------------------------------

I situação do lIutJf e da lIenania
WASHINGTON, 21 (8. E.) -- Circulos bem iuu

formados dizem que o governo francês insistiu junto
ao sr., James Byl'ues em prol da revisão da situação
do Rllhr. Diz'S6 que o embaixador Bonnet esteve no

Departamento de Estado, onde conferenciou com Byr
nes sobre a internacionaIízacão do Ruhr e da Renanía.

,. ..
. .

Grazziani

.�.,:.,." ...
'

�

***.
ROMA,'21 (8. E.) '- O matutino "Giornale deI Escrevendo· no "Yorkahiro

Mattin9" anuncia que o gabinete do procul'ador-gerd Post" sobre a ocupação da Ale

pediu titJ: De Gaspari qt::6 solicít� a?8 alia,dos a, extrad�- manha, a conhecida comentarista

ção dolmarechal Rodolfo GrazZlallI, ex·"nce reI da Etl- norte-emericana Dorothy Ihom-
. D bl' :ti paon frisa a maneira conscien-

o.pIa e mínístr� �a �tesa no, governo repu l,ca�3 a-
ciosa com que os britanicos eSa

Clata de MussolIm, AdIanta o Jornal que Grazzlam, qu� tão executando as grandes tare

atualmente é prisioneiro dos aliados em Argel, sera fas administrativas e de contro�

julgado 80h a acusação de crimes de guerra, !te na sua zona.

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



do exerctcío

3x.2

Procura-se

''E,xpediçõe� ... DespachcD
fM!�{e�ies �C! léi�1 : lO

J,t;:,z..,

com viagens regulares entre Itajaí ..._ Santos

(��xa. p@siml 36 - Eifi(t. T�;�gr. v'Guldou

Mercado de ÂutomovéÍs
Blumenau

Telefone i33i
8 L U IM E ti A U " §a1iU�ê1 tt@��!f���

ti__�1f(�h����:�1���'�(;�€:::.?�z<-?�;-��;:;��:;[�·�:���:{titf.���_m����t1

A tratar com

A" Lubow

MédIco por concurso do Setviço 1'Jaci0üai I-�ep D��n\:u,s M.enta�,
Ex-interno da Santa Casa e âü Hospital PSlqU!atnco .

do Rw
de Janeiro, Ex-médíúo u,:úst�ljtA

� ')�J ::;l:na�vl'lo RiO de
Janeiro da C;:;pit:d i..<\:"tlG!'H1.

CLIlUCA r.mmCA - EíH�:SCi,I\:s.,1�1'..;1 m�� g3m�C�S �11�I1GSASj

e c a s ta sCONSUtTÓSUJ • B [J A f B L U' �
,:EJifício 8.;:nel!" Neto)

Dag 15 ás 1 B h".·;:m
f'LORitl.�iÓPOLIS

Mi

o'

,

�.:
-<"7/'T -:

.

,

t
.-

('li
:'I

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



São Paulo
DISTRIBUIDORA PARA TODO o BRASIL DOS AITAMA-

,
.

DOS PRODUTOS CONCENTRADOS VEGETAL I-I----��,_,."-.....".,.,,.--iUROS�CLE'RnDE FABRICAÇAO DA ClA. PROGRESSO i Instalações
.

NACIONAL eINDUSTRIA BRASILEIRA DE ilrtieltis ElétricosBEBIDAS E CONBX05» :li

CONCEliTRADO_VEGETAt �R OS! C L E RO á base d'
Instaladora de

TOMATE - SALSAO • ESPINAFRE.
e I Blumenau

Misturas para sopas_"ROSICLER" á bnse dêAVEH\nLENTILHli I �'"""""''''''F...o...u_e:_I4...7....7 ;,;;:

EaVII.HA·so]-acPEIJAO BRANCO e f'EIJTãO IVWLATINHO.
.

.-�-lIit!-�-�-�-�_'-ifi-�

S KETCHUP "ROSICLER" em dois typos: PICANTE E DOCE.

fis I

I �g�Y;:H;f::::';q�;::��:��r���� e-. Alfre�o lióssl Dr. Hed. B. Pal�e I�
r», Paulo Mayede

-� t .
- Constltmçao de SOCIedades tned:u:o I CI" • E' '1' f. Medi;....,o assístente ·<10.ê Anônimas etc. mlCa gera!. .c.spemli ls�a - - 00 u. u

D PRliN I�C TI • em molestias da garganta HOSPITAL SANTA IZABEL
f. I n. C Il O 60TTArtDl HOSJ)ltaJ Sta, Izabel nariz, ouvidos e olhos. • Clinica Medica e das erean-

A D V O G A D O Opev açõ�;; Consnltes: 10. 12 lis. I':l 15.17 híl.t! ças, partps.e opei'!lções -

Escritório: Praça Nerêu Ramos, SH . i Radíodiagnostícoa
Tel.21 - Resid. Hotel PONTO ome CLINICA GERAL BLUMENAU . RUA PIAUí. 2 ! -0- nLu�,��li.!,T;\U _�__mM I

DDlL'� u

Dr, Affonso Balsínl Z· Tabellião NOBREGA 'Dr. Arão Hebetlo -�-=ÕH�' ACIDuES BALSnU
I ADVOGADO
!

I�Rua Paraná; 31.A�.T€1. 1436BLUMENAU I
iG. as ,#!ii§MH�,'" * "" Jd ft� j!'1!1'�hi� i MM r "it:

Medico Especialista em

doenças de. Crianças Escripiuras. contractos. proeu-
e da Péle

.

rações. protestos de let�a8

Dua 4 de Fevereire N' 7 Compl'ct"a vencia de immoveis,
1\ '" #... iS '" confulf:;ôêS. de divida. etc.

Eacriptorío.
Alameda Rio Br�nco

.ffl

D

1-.It
Rua 15 de Novernb, 588 .

c Fone. 1201 ... Blumencu

E ·L L I N G E R & C I A.
A PEDIDO DOS SNRS. MEDICaS ·EXAmE5.. EXCUTAM OS SEGUINTES.·� IURINA' (completo e parcial com dosagem)-l!EZES (Arrrebas, vermes, sangue. ocuHo..;_ES•.

CARRO (pesquisa de bacilo do Koch)-SECREÇAO (pesquiza de diplococos. etc., esperma lo
zuides}-SANGUE (Soródlagnostlco da Lues (Reação de Kline), - pesquíza de Hematozoario
(mataria). Contagem de globuloso tempo de coagulação e de sangria. dosagem da Hernogíobína.]
glico e, acido urlco, reação de Vidal (Ti!oJ.-UQUOR (Exame cltobacterioscopico, reação de I
Kahn, etc.)-MUCO NASAL (pesquiza do Bãcilo de Hansenl+ULCERA (pesquiza de Trepone
ma paIida)-SUCCO GASTRICO (exame completo. dosagem da acidez. sangue oculto. etc.)

FORNECEMOS LAMINAS E RECIPIENTES GRATUITAMENTE
Instalação. moderna: estufa, autoclavs, colorlmetros, etc.

�-�-:t'-:i:�-��_"Sl-�!i o �.;._�._.��-it'Ii-�-�__�-A-s> o jj:-":!l��_,�-�-íi:_�'--ifi_'� f o mELHOP DOS mELHoc;ES
f' �oJ��4�U�!J.:�::-!:���,a.���

Tipugrafia
Diu

5 v 5

•

1 Mecanleo e 1 Serralheiro-, competentes.
Apresentar-se B Staedele & Ola. -'-. Blumenau Rua

Itoupava Norte sjn.

Eseolha o Livro de

Extraio de malte "MALTEMA PURO'"

Prelerêl1ciasua

Maltema Comercio In�ustria S. AEntre os dez (lO) abaixo relacionados, que lhe será
enviado, gratuitamente. desde que v_ S. tome ou reforme fi

sua assínatura de O JORNAL, por um ano, no período com

preendI!1fJ7 de i' de no vembro 8 3 I de dezembro de 1945. A
remessa de livro será feita 30 (tríntar díes. apôs a entrada
do respectivo pedido. O JORNAL, o líder dos «Dlarlos As
socíados-, apresenta diariamente além de completo serviço
telegraííco do Brasil, 6 do exterior, seções especiais sobre
afias assuntos e artigos assínados por colaboradores na

cionais e estrangelros universalmente conhecidos.
O JORNAL, o mututíno carioca mais lido no Brasil

. Analise, confronte e passará a ser um assinante satisfeito
lIi.ti do O JORNAL Faça o seu pedido, hoje. mesmo, ao nosso
Vi agente local ou diretamente ii Gereneía do O JORNAL -

Av. Venezuela, 43-4' andar, Rio de Janeiro D F por meio
de cheque, vale postal ou registrado com valor declarado. I

Os Livros São Os Seguintes:
tnoasao-«Quentin Beunotd«; O Gratuie. Ditado'f" - H. G C
�elle; Li Estrada de Chiang-John S. Hurst; Si(eneio �ml

.

SmgapuTa;..c_Jorge weu« Serpente Indomavet-Tum ona«. I LTraidores da America=ron» Roy Oarlson; Os Dez Manda-.
mentos-:Varios Autores; Negros da. America-Red DUley;!ETrio-Dor.(}they Baker; O Grande Pécaâo-s-Florence Ber-i
narâ. O JORNAL Assinatura: Or, $ 90,00.
�.....-çj_';qi_""�""';'�........"_�-�-,,, o �'_�-<II>�;ei��'--�I.\!'2-"-�"_;tJ-- ..

R

O

EXTRATO DE MALTE uMlU,'fEMA" com êspillafre e tomais

FARINH ri. DE TRIGO MALl'ADO "MALTEMA"

VIC DMAL'i'EMA";

DISTRIBUIDOR AUTORISADO PARk\. AS SEGUINTES PRA
CAS-BLUMENAU,-IBIRAMA-RIO DO SUL-GP"SPAR,
ITAI1U - TIJUCAS· - Snr, WALTER VI. BE,RNER - TE tE
FONE U93 - BLUMENAU - EST. S"l\NTA CATARIN,l1..

I
fabrica de as ISemprefoi ê continúa a ser

Tintas eBJ::1!�U.��:�rial para
1·h

.

Pinturas em Geral Ie···· .. or Tintas em bisnagas para. artíst as
����������gm�����..mm'''Ee'.ad • B_lu__MRà'e_n_._a_u__._s_t_a_.__(_a_l_a_r�in_a__��__�1

�...

CID ADE
DE BLUMENAU

leXPEDIENTE
I rei.1@99 .. CIIPoslal57

I Dr. AchiUss Balsini
Di retor-Responsavel
Dil'. lHfll!li.m Balsbll
1Ji1'etor-?roprietal'io

Oficina Propdft
Rua 4- de fevereiro. 1

Assh1aturas
Annal o-s 60,00
Bemestrnl Cr$ 35�OO
Colonial Cr$ 20,00

Numeres
Avulso Cr$ 0,30
Atrazsdo Cr$ 0,50
- Colaboracões recebidas não

serão devolvidas e fica sua DU·

bítcação a crHerio da direção.
- "Cidade de Blumenau" Mo

se responsabiliza por conceitos
"'nítidos em artigos assinados.

�����-���-..��-.-�-�

"Medicação auxiliar.
no tratamento da

'sífilis,t
�-fJ-�--';-�-�-"'-�-�"""lII'

Oficina RADIO FUNIE

'1. '

I
')
1
.l

J

Andreza Campos da Luz
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Baile Carnavalesco DO
.de BluiJienaU
pÍpu'i4w*;àli�iE�fh!Sd'" -�'k§§I*_ e

l1j

�
J

Procur-&-Se V!ftjante. para
Secos e Molhados Ferregens

Red e Armarinhos, que trabalha

I por
conta pzopríe. Pagaudo

se boa eumíssao. - Cartas �
I ..AUTO» li esta redação.

I Vende-se uma nova e boa
vaca de 16He�-Rua S. Paulo.

. .A Diretoria do Gremio Esportivo Glimpico, convida SEUS
U eomedta-revrsta-muslcal que agradará aos mais axi-I' 147. . 4V.4,

-, Associados e os da S. D;' M. Carlos Gomes para o grande ge��es expectadores! ,
-�--�--------

«BAILE CARNAVALESCO}) a reallzar-se no dia 4 de março. Momentos da mais confusa sensação durante. o grande] �L� Êf(f !.f}l�., R 8. »

segunda-feira de Carnaval, nos amplos salões da S. D. M.CAR�
"b 'I d d' I " .

t pretado pela perturbaute e pira-: &;1'1' �'�rft1�1�:0j ,:,}{e]��Gmili'LOS GOll,/fES, com. tnl'
..
elo ás 20 horas. As mesas poderão ser

ar a o os aços ln er -'.. ,,� °I' �t�' � Hl�t'li '\l�fj l�§!ltl�'llh.].,....
mídal Eleanor Powl! .. , .

,�,' B�i��dg�\\li l;!i)'&."ilb-fj� ,

adquiridas a partir do dia 25 do corrente com o sr; Frederico d á t d rd .,
,

Kretzsehmar, 1\0 Banco Nacicnal do Comercio. Pedimos aos srs
Um espetaeulo que agra ar em o os 08 sen lOS, vOffi'3'!.:lia! Beleza! Amor! Danças! iAssociados observar que não serão aceitas pedidos. de reserva
Aeornp. Fo'x Jornal Compl, Nacional: I

.

de mesas pelo telefone, devendo as mesmas serem procuradas Platéa 2.50 _ 112 e mil. 1,50 - Balcão 150 e 1.00
dlretamente com o sr. Kretzschrnar. Abrilhantarão este grandio-

i(��.....�-ít.-�-��"""�_"�"""4 o �""�".".:fi-�-4-�-S!i-,oG>:���:t
1'. C.

. l' d d
�..... di60 Baile Carnavalesco, duas ótimas orquestras. ursos especianza os a .lVle lu

Sem mais; firmamo-nos mui atenciosamente !e' d II t I .::..�.-:���.'."'..'!::'����;:-; i cína Infantil e alimentação da!'!
Wilmar da Luz-I' Secretario liIii:I Iii a t=rCID m: �fil.@iõ;�� H! criancinhas. - Medico-Chefe das

"',

.

, 1 Faço saber que pretendem fii I:. �!dn�;;!lii!�i B I s�ç{1es �� �i!Siene Infal?-til e Co-
�-1i"""'!!:i==��=I'i-:����-I!O J1;"""�R-" rl$eaJJ' ill� I casar-se: João Maria Farias :.:O-:.:.;� ����;! zlnha Dietética do Centro de

ar R 1I60S
.

L'
.

R' d S I � Bernardo e 'I'usnelda Steln. A·
. ! Saude. - Estag-io de 2 anos no

R I..iU_ ALtl Rara �a n�S8a . oja em 10 o u um
Ele, natura ldeste Estado, nas- n.versarlas i serviço de Péle-e Sifílis da San-

H' U�'n�E��NTE CHEfE DE. VEND�S cldo aos 8 de'março de 1922, Transcorre hoje e. sua data I ta Casa de Misericórdia do Rio
OFDREvEMO:s. Bom ordenado-i- trabalho m-

lavrador, solteiro, domiciliado natalícía da Srta. Maria Klaís.l Janeiro. - Especializado em Ma-

dfpefid!:ú1t�-emp:rego de feturú-mganização moderna. e residente em Belchior, des- residente em Itajaí. [Iaria pelo Departamento NaS'O"
E]'}.IGIMOS: Longa praHi::a-conhecimento de mercadorias te Distrito, filho de Antonio Em data de hoje regista] nal de Sande Publica. - hX;�

saber vender-e-ser amavel e fazer-se respeitar. Nascimento Bernardo e de D' mais um aniversario do sr. Chefe, durante 2 anos, do Servi-

Principiantes ou pessoas. que não satisfaçam 100 010 as Ana Gonçalves de Farias. Oito Wille. ço de Malaria de Blumenau,

nossas .ex1gencias não queiram se apresentar, Ela, natural deste Estado,
•

i?;C)K*." i , Modilrnissinm i!Pãr6�lm de Luz'

Companhia Comercial PAUL D€ Lajes-Varejistas 3\11 nascida80S 15 de janeíro de NaSCimentos I tnt:m Violet�
1923, domestica, solteira do-

��-��,�'_�__�._���:m.....:g I) 'i����=:�-��l€-�-�,.,.,.�-'+ mtcllíada e residente em Bel- Com o na6cimen�o de um, � ." - â ,F
.... "'I d robusto garoto, aenase em I Da con.!:;z".ltas, .to os 08._LdlS.chitn', deste Oistrito • n ha e L

! (
..

Ed't 1 d C't .....

n', H �. A t Henrique Steín e de D. Emma festas o lar do sr. João Peixe I no Echficw Peiter em,- {rente
1 a o I a�ao n ar 0IPO USBD B t e de sua esposa d. Laura ao Hotel VUoda!, das 10,30
J. U' ti �� U U JJ

I �:���nt.araM 0:: domlme.Dto� ex!.. Peixe.
�

. _
as 12 e filas 14,30'ás 17 horas,

O Cidadão Ricardo Buerger. Juiz de Paz da séde da (re� f".!'hgo 180 d01 €O:.! �-�

�-D�-I'_T§--I!IlA-L��·-Ç: líi��"I:!' � 11�� (Consultório)Igo Civil, sob n: 1, 2, e 4. Si
1.1 � �!Q�hh !.üu>J!!lComarca de Blumenau, no exercício do cargo de Juiz de [liguem tiVlllD OInk�nt'l ti, I Uili (R

.

l ')Dfreíto da Comarca, Da forma da lei. existrn algtlm f,mp.edimentiíl lie'gal. Faço saber que pertendem 1 ��ij "
esmencia

'.

'. Faz saber a quem Q presente edital com o prazo acus'llI <I para oi finl dtli �dlrdt�. casar-se: LaudeHno JoãO de o . c

de' trinta dias virem, ou dele noticia tiverem, que no caro E. para oonstaJj e chegaI! aO] 00.. Souza e Maria Galcia. Ele,
tor.io do I' OIicio fie ·orfâós desta Comarca, S6 está pro- nh;eciment� de todôs lavro () (premi natural .de� te Estado �a:� 9

!fi0iilJ., '1-11 #�� 1'1�." Licenciado
ceasando ao inventario dos bens deixados por faleclmen-

m�:!Jt>c para Bel! afixado. �� l�gall de J�nelro d.� ��18, peurt;;H'�., ..
.ElJ:1;{'."�fiil�wll,,}.B casado, prato:da LYDIA NEV, e tend.o o inventariante Heinrich Nau

d� CO'st1mt4! 1& I,).ubl1cado. �la i;m. solteiro, domI�lhad.o.e re81-1 t.ico em todo serviço, lS�Eci�.descrito entre os Herdeiros o de nome WiLHELM HEIN-
p:ren:U.l:. .•

;
.

t d-ente nesta Cidade. filho, de, hs\<; em Dentaduras anawrm
RICH NEU, que se acha ausente em lugar incerto e não Blumenali 18 fevereio de1946 João Lour�nço de So�za elcas com 15 anos de IP"ralira,sabido. cita e chama�o, para no prazo de trinta dias� con· :V:ictorlnG Bramei ,�i i,r;.j.,:;.. de D. Mana Ana. de oOUzf!. I procura emprego. Oferias �S. R,
tactos ·da. pl'iméira. publi0ação deste, dizer sobre as primei- OfiCial dQ Regfstti1 ClvIL.1 ;�1� Ela,. natural deste E�tadoj \V. nesta redõ.ção.
Tas declarações do inventariànte e descrição de bens, fi-

\*, **..... t'l ,,:;;::ff"1 �1, naSCIda aos :4 de Jan.euo de
�ando desde togo citado para todos os demais termos e •

1",. ,,,,,::>.�g.. 1923. domestica, solteIra. dG�

atos. do inventarIo até final partilha e sentença, sob as E d II t a I mtcHiada e residente nesta
penas da lei. E, para que Chegue ao seu conhecimento ou façO saber que pretendem cidade, filha ds;Teodol'o Gar· Eª para GOristall .e cht:gar. níl-'ctioj
de quem interessar possa, manàoll passar o presente edio casar-se: Pedro Mendes e La- cia e de D. Benta Garcia, nhecimentCl de todos, lavrl() '!ii.
t8";1 que será Llfixado no lugar do costume e outro de igual I vina da Luz. Ele, natural des- 'Apreset.ua-ram os do-o:uneotos pl1eSellOO para s�r afixado. 0'0 lo",
teor para s�rem publics?os p�I.B im.pr8�S� na forma � pelo te Deste Estado! nascido 0.0.8 e:rJgido p€lo artigo. 180 do Co.. gar do costume � p.ublicadQ p,e"
pl'a�w da leI. Eu, FrederICO Klhsn. Bscnvao o efwreVl. 7 de 1919. marcmeJro, solte l- digo civil sob n. 1, 2, e 4. iã h:npr€;lJsl1.

Blumenau, em IS de fevereiro d� .1946. (Assinado) 1'0, dmúiciliado e residente Si alguem tIv€ll oonheciI.l1eot'" d� Blumenau, }.;) fC1:m'eiro de 1946
Ri;:lardo �Ile.rger. Juiz de Paz, no exel'ClClO do cargo de �m Rio do Sul, filho de Ma,r- erlstln !'IlgtUlllmpe�tmentQ !e�aI, I ., _ .. ,,:Vi�f6rin�, B�agfi.j :Jmz de I?Lr���o. . "'. � .. d , tm�o .Mendes e de D. Maria

\
aCllile o para -QS IH1!! de dIreIto. DtH:J8J tit' hegl;;tr'� CMl. •

CJer,hlCO que () p�es,,:,n.e ed!tal esta comorme o on-ICatarllltl Mendes. Ela, natu� tt: !li �=-§)j·_jE-�-'�-liIi,,,-§k--� o �=�;;r.,.".-ti"i'!:·""·,� ..�""'-.'''--i.'l.__�i!ó,.",.,'i!••�.'\1

ginaJ, que nesta data f01 aflxado no logar do cO!3tume; do I ral deste Estado, nascida. aos Itill �

que' dou fé. 30 de setembro de 1927, do-
"

" • • _ j
Blmnenau. emn18 �e Fevereil'� de lQ.46. mesti.c.a, solteira, domi�i1iada í(Ii+ Banco Popular e Aarl�ola de Uaun'

o 1:'..Búl'lvão; FrederiCO K!han 2V1 e reSIdente em esta Cidade, C'3 � �
filha de João Francisco da i"'''''

- . MO;' "'�"_m��== ""'=_".""",,',",'�
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'''' Si alpem tlvell IXlnAec�lJt6 d�

� Idem h;,'jiJ 1 '<Foi': \} O!ü �
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enatruais!' e�te.�mda.d._e, �iteraQõe� se

.• � ::.:;.�.�� !:� ��:d�a�.�1: �="j[�-�-�Lfi"""�--��-�·�jbO ii",-j$:""";!�-��=��·�ü,.•S[�31l!��*

I' :tuai8, inC!}ill;J�DS da !l.�o!IÕ'Cen�H� e (ia Idade Ci'lUca.1 �lllj �G af!� I &tubni1ad� Do'-

ç�� PnuJo do Rio; La Menor
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- [ii Bimnenau, 19 fevereiro de 1946 �
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'Carnavalesco c. Olimpico

Sabado ás 8,t5
Eieanor Powel, 8 garota de perna "maravilhosas"!

Skelton e Richard Ainley, na monumental revista

Muralhas de Jericó

A

o sabão

�'VI GEM ESPECIÁLIDÂDE��
CI/l. wt:'fzet INDUSTRIAL ,OINVILLE
nãn deva faltar em, oasa alguma 1';,,-

.,

Andreza Campos da Luz
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