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Li sua '.ÍO�:rta Aberta", bem com os demais
flrtigos publicados na "Cidade' de-Blumenau",
/

.

Não extranheí 08 meus termos, porque foram
sempre estes 08 meios de que Iançou mão, em

toda a sua
- longa vida.

Uma .. vês ·a· vitima era sua: primeira esposa,
da outra seu irmão Ludwig, agora chegou a.

nossa vês: �. eu seu filho Uieardo, seu genro
Schneder. H� um ano atraz, estavam no ról seu
filho Lothar e suas filhas Lina e.Flse.

Está certo,
A única. resposta que lhe. P9�SO dar é a -se

guinte: fui criado de acõrdo com Q princípio
honrarás pai e mãe --:- e por isto todos 08 ata
ques pelas colunas" dos jornais ficarão, da minha
parte, sem resposta no futuro.

Extranho tão somente que no ultimo artigo
publicado escreva textualmente: "para meu pe.
zar eu-não tinha outro caminho einão o da Jm
prensa.'

E' deveras extranhavel.
O snr. está com 11 anns anos de Idade e

ainda não sabe. que existem 18is no País, Que
es!ão á sua disPosição e nos punirão si apenas
um ceml do Que afirma pode ser. provado. Pu"
que então �ão ingressa em Juiz@?,

Quanto aos ataques aos enrs, Fey e Fouquet
aqui só quero frisar o seguinte: as difamações

. precisarão ser provadas, e as consequencías dos
seus atos recairão sobre seus hombros, sem que
seus filhos poderão estarao seu lado.

Seja como fôr: No caso Fey e Fouquet, esco

lhidos por uma assembleia geral. por Indicação sua,
como homens honestos, para diretores da Com
panhia Paul, no caso destes senhores, o snr. não

conseguirá que, só par a lhe sermos agradaveís,
nos tornemos coniventes, ou sujemos a . honra

destes, quando lhe faltam todas e quaisquer
provas.

:m' deveras profundamente entristecedor que
'lhe tenha que dizer isto em publico.

Esteja porém eerkn Não seremos nós, os fi
lhos e demais parentes vivos que o julgaremos,
são os mortos que o acusam!

Tenha pelo menos agora no fim de sua vi

da . uma única ves a coragem que um homem
deve ter e exclame: Mea culpa, mea .maxíma culpa!
Post SçripluDI. - Por Iím e para o governo do
snr. Richard Paul Sénior tenho a declarar mais
o seguinte: Vim hoje a Blumenau; bati ás suas

portas para. informa-lo de que estou á sua clis ..
posição parI se proceder .á tão decamada relll
sãs dO$ livros e esfe senhor entendeu tingir que
não está em casa. Pois bem, que pela imprensa
me marque dia, mês, tuua e local onde se quer
encontrar comigo para o acerto de contas.

BLUMENAU, 22 de fevereiro ·de 1946.

De �cordo:
João Colin
Paula Colin
Richai'd Paul Junior
Hans .Schneider (Casa
Wilfrted Drawin.

Reconheço ser verdadeiras as assinaturas
da Dr. João Colin, Paula Colin,IHchard Paul
Junior, Hans Sehneider,

. Wil[risd.. .Drawin, do

que dou fé. Em testemunho da; verdade.
Blumenau, 22 de Fevereiro de H146.

Ütto Abry - .Tabelião.

do Aço)

A V I S O

<,

�

fi 11 vlrlvlla e

Iloalda-j.O·
..

··E
DiarIo Matutino

I 11: ��m
.,r.�u�ar

..

I:���:O ....
. L·.U..

. U. anual . Cr' So,oo

',. a�o praiU1ados.
semestral Ore 65,00
avulso Cr' 0,30

O arai:.to das aspiptlçõéS de Vala do Itajal

!iabado 23
.

.48 Fevereiro da 19f.l6·· Dr. Aclimes Balsiot·Diretor Responeavsl ·Anll xm· N. 112

Arrancar e destrnír gra.
vatás é contribuir para o

foram aceitas por 32 votos con-

tra 6, com I I obstenQÕes e 2 desaparecimento da malária
ausencias, 1 em 8hunenau,

ILUMBNAD -

---" ......_�- ova Y rkl
Indústria de Fécula Companhia será a séde permanenJ -�-iNU-NC-IE-M-NES-TS--D-IA..-RIO

Lorenz -- Ilum.enlu -te da ONU
LONDRES, 22 (S. E.) - A

assembléia da ONU aprovou a

escolha de Nova York como

sede .provisoria, por aclamação
Acham-se á d,1�posição dos senhores acionistas, no .

escrl- e adotou a resolução dos Esta
torío desta SOcieêlade,. á Rua São Paulo •. sln., Jtoupava Seca os dos Unidos admitindo a Confe
documentos a que se refere o artigo 9g •.1etra A. B e

.. C,
,

do deração Internacional dos Sindi-
Decreto-Lei n' 2.627, de 26 de Setembro de 1940. cates, a Aliança Cooperativa In-

Blumenau, 22 de Janeiro de 1946 ternal e a Federação Americana

.
.

(Ass.) rrit� Lorena= Diretor Presidente de Trabalho como corpos consul-

�__'_�--ãl-�.-F�� ••...� .. o�����..,.�� tivÃ !����1�� ��������ã�.mo-
lt.bsolutamente inofensivo para

vimentada sessão aprovando una-

I nimemente a
.

área de Wert Ches-
pe e> Eficiente proteção con.tra ter-Fairneld, .em Nova York, e

PICADAS DE MOSQUITOS fi Connecticut, como locais para a

outros insetos.
.

a capital internaciQual,
'

s
do

e saciou is
«Livro lain

RIO, 2:Z (S�E.)-O interesse continental cresce

gradativamente, em torno do sensacional «Livro Azul»,
dado ao conhecimento público,

. ..

A reportagem voltou ao Itamaratí, para ouvir
.novamente o chanceler João Neves da Fontoura.

S. excía., que a principio, relutára, em falar,
aquiesceu finalmente, decidindo-se a dizer algumas pa
lavras sobre a delicada situação criada pela nota do
governo dos Estados Unidos. Declarou" então, que o

governo está examinando com a maior atenção as de
nuncias contidas no <tLivro Azul», distribuído pelo
Departamento de Estado Norte Americano. E. ter
minou o chanceler:

sPóde a opinião brasileira confiar na visão e na

segurança do Presidente Eurico Dutra, que, acima de
tudo, tem diante de si a dignidade e o interesse do
Brasil>.

O General Góis Monteiro voltou, também, a ser

procurado, limitando-se a dizer que nada poderia a-·
crescentar ao que disse ontem.

Com aquele sorriso de simpatia que lhe é pe
culiar, o sr, Osvaldo Aranha. :).0 ser ínquerido pelo
repórter pergunta si o General Góis já falara e si
estava discreto.. � e diz:

«Ah! se o Góis es� discreto é porque o assun

to é mesmo sério». E. mudando o tom blagueur:
«Meus amigos, o assuuto é muito sério, grave

mesmo, e não comporta opiniões improvisadas, nem

testemunhos apressados. Dizer a verdade pela meta

de, e pior que a. mentira, em assuntos internacionais,
Trata-se de questão de gravidade sem par, mas,

antes de mais nada, precisamos sentir a reação da

Argen1ína qual é. Não podemos, nem devemos fazer
comentarias precipitados. Agora o que cabe aos ho
mens de boa vontade é esperar o desenvolvimento
dos acontecimentos e a boa inspiração dos homens
reaponsaveís, uma vez que o problema criado pela
atitude Argentina precisa e terá que encontrar uma

solução, que, na sua maior parte, depende do seu pOQ
vo e também do espírito de compreensão e das in

clinações concilíatorias dos demais povos americanos.
Acredito que a solução será encontrada com

diplomacia.
Acho que haverá numa solução diplomatica,

Precisamos resguardar as nossas relações de amiza-
de com o povo argentino. .

Uma coisa, entretanto, é de se desejar: que a

Argentina, uma das terras mais generosas, um povo
que só merece admiração, não tenha. governos capa
zes de comprometer sua vocação democratica c sua

destinação americana»,
O chefe de policia. professor Pereira Lira, fa

lando á imprensa, informou que estava estudando a

nota do Departamento de Estado norte americano e

que, naturalmente, quaisquer providencias decorreu
tes das revelações contidas no sensacional documento
seriam adotadas de.acordo com .as determinações do

governo.
A proposito, a reportagem ouviu o CeI. Augus

�to Imbassai, diretor da Divisão de Policia Politica,
que declarou: «Agiremos, aqui, em função das ordens
do chefe de policia. Estamos, pois, aguardando as de

terminações .de s, excía., para cumpri Ias sem demora».

Na Dal e no .11:1 � t
.

KNQ1i
nan dl!>VEI falt41l

o voto sobre os corpos con

sultivos foi dado depois de uma
discussão um tanto acirrada no

seio da assembléia, tendo Manu

ilsky delegado ucraniano. tenta
do "colocar a Confederação In
ternacional dos Sindicados aci
ma da Federação Americana do
Trabalho". A proposta norte

americana resultou em que to
das as organizações não-gover
namentais que desejarem tomar

parte no trabalho do Conselho
Economico e Social da ONU

evelações
Pão a dez cru
zeiros ell1 São!
s. PAULO/ 2t3 (8. E.) -
Agrava-se a crise de pão

aqui.
Os moradores de Ipíran

ga; depois de esperarem
longo tem p o n a

fila, r e 9 o J ver a. m

assaltar as carrocinhas
de pão quando estas se

aproximavam.
Algumas padarias estão

vendendo o quilo a nove

e dez cruzeiros. Por outro
lado, o pão de vinte
centavos diminui a

olhos vistos, mais parecen
do pequenos biscoitos do

que pão.
A população começa a

indignar-se com a falta de

providencias oficiais.

Nacionalização
do Banco da
Inglaterra

LONDI,(ES, 22 (S. E.)
o projeto da lei nacionali
zando o Banco da Ingla
terra tornou-se lei definíti
va, com a assinatura, hoje,
do rei Jorge VI.

Regulamenla d o
o abate de vitelas
RIO, 2 I (S. E.) - O Diretor

do Departamento Nacional da

Produção Animal baixou Por
taria, resolvendo:
I - A permissão para o aba

te de vitelas, concedida nos

têrmos -da Resolução n, 2, de 24-
de janeiro de 1946, fica outor

gada somente aos industriais que
I abastecem de carne bovina os
.

mercados das cidades e vilas do
Banco do Brasil Central.
- A permissão prevista no

item anterior não poderá nitra-

I passar a procentagem máxima.
de 1.2 por cento. do total de ga
do bovino sacrificado no estabe-
lecimento batedor.
III - A referida porcentagem

será calculada sempre o abate
total de bovinos adultos, machos
e fêmeas, verificada no mês an

terior.
IV - A presente Resolução

entrará em vigor a partir de 15
dias da data de hoje, dia de sua.

publicação no "Diario Oficial".

Viajante
Procura-se Viajante para

Secos e Molha.dos Ferragens
e Armarínhos, que trabalha
por conta propría. PBgando
se boa ccmtssao. - Cartas á
..:AUTO»· á esta redação.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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III. ii DOS PRODUTOS CONCENTRADOS VEGETAL

-JI ' , . iUROSICLERu DE FABRICAÇÃO DA CIA. PROGRESSO
. �ntre os .uez (lO) abaIXO relaCIonados, que lhe. será

NACIONAL «INDUSTRIA BRASILEIRA DE
envHHlo! gratmtamente. desde que V. S. tome ou f,ef-O,ime a

BEBIDAS E CONEXOS»
sua ass!:natara de O JORNAL, por um ano, no perlOdowom- .

pl"eendido de l' de rwvembro li 31 de dezembro de 1945.A" R CONCENTRADO_VEGETAL aR O S I C L E RG á base de!r)remessa. de livro será feita 30 (trinta) dias apôs
.

a entrada I TOMATE - SALSAO • ESPINAFRE. ! � In$�S:§Q�®�S
do respectivo pedido.O JORNAL, o lider dos «Dial'ios AS-I� Mistul'asparasopas_sROSICI.ERoábCIsedeAVEIA-LENTILHií � �ti'Wi��S E!�MCIS8
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' .·.âPre.sent.8 .diariamente além. de com.Plet.o servI.'co
.. l �.. ERVILHA·sojaoFEJJAO BRANCO e FEIJãO MULATINHO. �

'ti" .. """." "

telegrafico do Brasil. e do exterior, seções especiais sobre. KETCHUP "ROSICLER" em dois typos:-PICANTE E DOCE. �.;. Im;g���dora d�
...vllrio8àssuntos e artigos assinados por colaboradores na-·S !1 �1@j����alNclonais e estrang.eirog universalmente conhecidos. �, ::<"�11e' LL77

O JORNAL, 10 mututi110 . carioca maIs lido no Brasil I Extraio de m.alte "MALTEMA PURO" liil
.L ,J_ •
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AnaHse, confronte e passará a ser um assinante satisfeito I":;:':�����=;;=�;::;:�:�....:::;.;:."i
do O JORNAL Faça 'o seu pedido, hoje mesmo, ao nosso C EXTRATO DE MALTE "MALTEMA" co;:n éepiuaÍl'e !il tomate

agente local ou diretamente á Gerencia do O JORNAL -

Av. Vei1ezuela, 43_:4' andar. Rio de Janeiro D F por melo Lde cheque, vale postal ou registrado com valor declarado.
.

.

Ua Livros São Os Seguintes: E VIC "MALTEMA8,
lnvascto-Quentin Reynolde; O Grande Ditador - H. G
Welle; Á Estrada de Chiang---John S. Hursf; Silencio e'tn � DISTRIBUIDOR AUTORISADO PARA AS SEGUINTES PHA
fJing(1pura,�Jotge Welle; SeTpe1.lte Indomavel-'1'ien Chiin, � CAS - BLUMENAU - IBIRAMA - RIO DO SUL - GASPAR
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Tl'io-Dorothey Baker; O G'rande Pecado-Flol'ence Ber-� i=1:!ô I"CD de·' TI�H"�� D
1f,ard.. o _�JORNAL Assinat�lra:' oCr. $- -90�OO. � u U lilll.lU.t:J I
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r fissional
Dro Paulo Mayede

Medico assistente do
HOSPITAL SANTA IZABEL
Clinica Medica e das crean

ças. partos e operações -

Badíodtagnostícos
-0- BLUMENAU -0-

I
Causas cIvis, comercíais.crímínais [Ih:" Alfredo liõssl Dr luI°d H Papee trabalhlsta,-Cobranças e contra. "

• J.T.I,-,. •

tos. - Constituição de Sociedades tnedico CIO '0 gera! E
-

lístAnônimas' etc. I mr a
.

' speeia 1 a

TI em molsstías da gargantaDr. PRANCIS(O GOTTAuDJ, do Hospital sta, Izabe] nariz, ouvidos a olhos.
ii A DV O'Q A DO O-e.·lI"a""õci!s C __ I 10 12" 1'1 h�E ítõ

o

.. p.... ··N �

R
. OI li'" Y unsultss i • ns, o 15· s,

õ1 seri ono : raça .... ereu amos, u...

F�2;.- :l�:;:�i::;i:rc nabe;:��;EGA B�:�::��R�Ae::�:';
Medico Especialista ern Ed§fh�io da Prefeitura.,
doenças de Crianças Escnpturas. contractos- procu-

e da Pé!e rações, protestos de letens
Comprcr'e venda de ímmoveís,

J�l1a 4 de fevereíre N' 7 ccnãssões de divide. etc.

Escriptorio

DR. ACHILLES BALSnn
ADVOGADO

Alameda Rio Branco

Advogado
�ua Paraná, 31-A-Tel. 1436

I BLUMENAU
=_m-__��__-=�__ma-=mm�e@���*m'__�m••�'®s�.��__�e�� ----ma � �nm ���--��

..

I nálit s
Rua 15 de Novernb.. 588, "" Fone, 1201 ... Blurneriou

E L L I N G E R & C I A.'
A PEDiDO DOS SNRS. MEDICOS FV tAmES".ExaUTAM os. SEGUINTES �/' �

URINA (completo e pardal com dosagem)-�EZES (Amebas. vermes, sangue oculto+Eâ
CARRO (pesqulza çle bacilo do Kúch)-SECREÇAO (pesquiza de dlplococos, etc., espermato
z0ides)-SANGUE (Sorodiagnostlco t.1� Lues (Reação de Kline), - pesquiza de Hernatozoario
(malária). Contagem de globulos. tempo de coagulação e de sangria. dosagem da Hemoglobina,
glico e, acido mico, reação de Vidal (Ti!o).-LIQUOR (Exame citobacterioscopico, reação de
Kahn. etc.)-MUCO NA.SAL (nesquiza do Bãcilo de Hansenl+ULCERA (pesquiza de Trepone
ma palida)-SUCCO GASTRICO (exame completo. dosagem da acidez sangue oculto. ete.)

FORNECEMOS LAMINAS E RECIPIENTES GRATUITAMENTE
Instalação moderna> estufa, autoclave, colorimetros, etc .
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TOSSE.

BRONQUITEi A

o mELHOR DOS mEli-iOQ�S

a 0-ro
1 Meoaníco e 1 Serralheiro. competentes.
Apresentar-se a Staedele & Cia.· - Blumenau Rua

Uoupava Norte Bln.- .
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indicado pQX'.� hom.ens, r.D.1.Ü'h'::ê"<2D, (:;;iai:l.� li,j;
Ç1ilfI, sendo sua rõrmula conhecídn �)-2ios �f�
gr.,..ndes médíeos e está lkanciz.do cela i�
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FARINHA DE TRIGO MAU'ADO sMALTEMA"

s. c.ontinúa a ser

Dgua, de Collaia
WETZEL

Prado do Rio} La Menor
.

e Rapsodia
enconira"se a ,enda nas

farmacias e Drogarias.

23-2-1946

I
I
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Meüde todea 05 senfço� de
R�d�o� receptores
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Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Espeeializada em ecucertes
do Maquinas de escrever,

RADIOS e,

APa.l.e.l.h08. el.é.
tríoGS

..
:.

. IRua 15 - 770 -...:. Blumenau

IEspaciaHdada: Soalhe Marca Strobel

I Vende ..Sé I �U��em<a-.-.-·t-e-·.I.WiN-e;;;;;fj-O-C-iO--D-j-r-ét-o--p-ro-cu-ra--s'erCJ 11 "'" b comprar.

I
Vende-se uma casa sito a

t5 . nos bairros Bom Retiro ou redondeza
AI' .

d R'
.

U Chacara Vitor Konder, uma boa CASA DE MORADIA ou."\ ame a
.

10 Branco. .' m ter- TERRENO, situado bem alto e seco, com ca. 10 metros de

Ir.eu
..

o. '. Ru.a paraíba
..
Um .Si.tiO· 110 frente por 40 metros de fundo.município de Camboriú. Um

i���:;�;�.�:���t:;�a;� �ê;;;d;M;;�Bl�;;��Ltd;�_"1nas Gerais, 51 8v5

Issembléia Geral Ordinária
Pele presente ficam convidados 08 Senhores Aoionis

tas desta socie-dade para eompareeerem á Assembléia oe ..

ral Ordlnáeía, li realizar-se no dia. 9 de março de 1946. ás
15 horas na séde social, para deliberarem sobre a seguinte.

.

ORDEM DO DIA
1') - Aproveeao do, Bahmço e' coutas do exercícto

de 1945;. '.
. .....

2') - Eleição do Conselho Fisca.l;
3') _:_ Assuntos de interesse social.

Blumenau, H-de fevereiro, de 1946
AFONSO SANDER - Diretor-Presidente 3 x 3
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I
Expedições Despachos

"BRASILrIiAR�'

Sociedade Benificiadora de
Madeiras LIda.

Telefone '248 - Rua 7 de Setembbro

fornecedores de lYladeiras em Gera"
forro Paulista, Encantonelraa de QUalquer êspêclé.

Alinhamento, etc. ·;.)l:;)

com viagens regulares entre Itajaí .:....... Santos
.

ande-se um terreno
ii' II .. II '!ti&': iii'!: <IOi!í T I tfP-."': tSe

I
. em !toupav8, com 16

I",éhxa p05�ahl .;JIV

-. I15n�. efi!egr. �thlllMO morgone, casa e plsn- t
. _. tacees diversas, I

ITAJAI' Rua Pedro Ferreira n°l>, 6817�, Informações com JAIRO I

!_ íS " A W ;q9w"''''......'''§) ......mm,' OI !!iii! nas otícínàs desta folha.
,,-�'''''''il��-���''_!@'-�-�-]: x�'-.:-.��-�-......:§--....�)!

•

MIRE.SE no espêlho dos
que sabem atrair afeições e

conquistar simpatias! Nun-'
ca saia à rua Com a barba

por -fazer I Se .. quer triunfar

navida social e nos negócios,
barbeie-se em casa, todos os

dias, eoro '
.. Gillei;te.. '. Poderá

formar ao lado dos que sa

bem vencer! Adquira, hoje
mesmo, .�>o novo aparelho
Gillette Tech e habitue-se a

usâ-lo.diàriamente, com as lâ
minasGilletteAzul, legítimas.

!._ ficaste com águo- na bôca? No teu caso, o' que -e-: GÍIlette_ resolveu_! Já vi que' o nam'ôro _-pegou •• � Êle-
resolve �" (J GilÚlle,.; A aparência, meu >,caro, é tudo I está tendo �. prova de que" meu cOllselho fói bom, ••

GARANTIA· POSITIVA:
.

Compre', um pacote
de déi lâmiq:às e- use dUt1s;,--_ Se- __ -rião- ficar se ..

ti.feito,· êeva!vâ
.

as oito e . sera· faembo!>Qc!o,

Ultimas Novidades - Vestidos, BLusas,

Pijamas, Combinações. etc

Roupas para crianças em geral

ID
limpe- e

Caminllões de 1/2 até
CAMINHONETES

TO
ti

10 toneladas .

AUTOMOVEIS
Veja que lu KO ... e depois veja o preço do DE SOTO "Dí

diomat".-Agente exclusivo

RICARDO DEEKE
Provfsoriamentt)-á rua Brusque sIn-Blumenau·cx. pOstal 1UI

@1#l«�lllllli..:������:itf>����o�• .q;:.I\'I.::'.§:.::I!B.�<!iiW!!II'" r_:.

I Exportadora da Madoiras 8. 1.

I Stock permanente de:
.

fv1adeiras de -construção em ge�
I ral, Forros, Soalhos, Molduras

i·•·. Telef:�� 1337
9 L IA M E N A ti • Sa�ta Catarina

.��im(.tr5.iA""liú;ü1i;�i:�j,f§il.!jIiiAl••óJ��jJío�lli�1lii"'__•

Aparelhos de Radio
da R C À Vitor

de todos os tipos e lamanhO$ o.

Casa do Ame�lcano S� A.
Mercado de AulomÓ-veii

Rua 15 D' 487

·

d-i�t�;i�ii�;;ft:�2° 11
ii será !lFonti!mente atendido

I Equipamento moderno de alta precisão, técnteo
formado e diplomado em São Paulo

-:;;;;;;;;�;!;a;�:;e;:d;a;;FI;;iO;;;El;r;a;.;n;c;o;;,;1=O;;;;;;;;;;a
Cólicas do figado::. !:� l)iiisr':: Dô�s,no.estomago·
'. ',

.

1?" :.;'P"·""=-----..f.'"!,',,_;:;.;j;_ •.é.-''' -: "

Tontei�as r, _-"1 ! Enxaquecas
,

l\r1áo bahto ; Flatulencias
Indigestões i Palpirações
Pesadelos

-. 1- Dyspepsia i,>

Língua suja �it?j Ga ....es - Azia
ti!l.,

" ' .r •. ;�.;�ff},
"':'

Dôres de C3D€Çd' Peso no estomago
�>

,

'

omras manifestações as

Pílulas' do./Abbade
corn '.a.cç:J\o directa sons-e o "ESTO�AGO, FICADO E lN'l'ES't'lNOS' enmtne.m
as cac:s�.:B.-e\·iu:rn. -.a.bsolntn.m�Qt6" a. prlçân de uenrr e, prouorctonarn, �e5d6
O comcco, .bsatJ;l ..esta.r Et'<êra.! o l';;.Zl'!..-"!lJ d�r;npPAreccr AS en!enrnld.ade-s do

e .
ESTOililA.GÓ, FIGADO " INTESTiNOS v.-.

. am:.

1
11

.I

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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"arço
.; -, .: ':':r,:":

.. ',-

Espirito de
D ,

...
'

.: .'
. Uma fôlha carioca aludiu ------------.--�-..,--'-,-

.0 II n' e ii·a II recentemente ás dificuldades do

�����.�����":::::���������������I novo governo da República, pa-
�-1fI-e-JI;�-IlI-��..",,�-it o i;;�=��-�-�""';��-�:!il

.
.

. ta o preenchimento de vários

AcessariOS
para Bicielél�s

iie"
',

S·
".

O'···"5 'E' E postos, em face da multíplicida- Pneus e Camaras ·§'H�ElU9!
U. '.'...

.

,

.

...•.. .

fi
.

II ��e�eg�;=�:�d��i:s �a�f:ç:�nfd� Eixos pa�a serras c��tE�hU�$

U
atitudes do periodo incerto das ' Serras ciâ'cuhues SG�&;C$G

�',��� 50 re O ��fP;r;��e�e�u�� J:g��ór��;�� fo Domnii1�� .. p j]iTr�b6
.

clamada positivamente, _� CAIXA POSTAL, 10 -�:,

«livro
..

lul» �E� t:��i��:��=����r� _,,__,._,,_,,__..-__. o '_H�H-�--"-���

«Tim�?!t ;-�!1�" '4� ���ho-AC�S:���n����a�:rr;:enle�i��� 2U:��:�nPt:r:cOe���irh�r V���fb�:�� Automoval Ülube ue Blumenau
vro Azul» do Departamento de Estado acusou a. Argentina «de,

Não o tenhamos, contudo por

virtualmente, ter praticado todos os crimes contra a Democracia»,
definitivo 8r, i.�evitável. Há sem

acrescentando que estp. acusação ÍoÍ eum folheto de 130 paginas, pre, co� � €10, uma .camada
escrito numa lingúà.g.em qt.le nenhuma nação emprega, ordinarla-

que esplha os dacoutedclm�ntos,,

'. ". .

d"
..

.

1 acompan
a o an ar o tatos

mente. a menos. que esteja ísposta a 11" para a guerra). ,

t
.

'

O T' d l'
.

Pe
. .... . h'" . recua e avança, surge os ensi-

.

« rme» ec ar� q�e «'1
eron e.sua co;pand la Rc�nsplr�- varnente ou oculta-se na penum-

P:ramd'lchootl�ad o gfov�roo o
. r:.sdl j PJ�rO'mtebr:nt:

10
.

e
.

al}mun o bra, á espera da claridade plena
.

a 1 a, 1 er fascista esconut o a 1,
.

S o Je lVOS eram: so apar o
em

'. t d tã
•

gover.no pró aliado de Vargas e, gradativamente. construir o blo- ,que POt'ssa Iverd on e es o

.

E' d' Uuido.
.

'd
...

Iui
-

.

d' J
os proveu os e on e as renun-

co antí- sta.os 111 os que evena me urr, nao apenas a gu� c' 'E t·· '1 d hábít d
t d' -II ... c: . las. s nrpa a Oi a 1 OS o

mas nações, mas .0. o o
-

emlS!erlO». .

.' pais " h'
.

d f'l'"

; **' '.. '�
"

. nao a e ser aCI evi-

� . d"
,*". '.

"S,·· "
dentemente,

'.' .

.'.

ti que· asse iJ
".

ar
.

o que entretanto, a nação
'VIASHINGTON, 22, (S. E.) - O "Star", em artigo editorial, pede e confia se faça, em prol

afirma. que o Livro Azul constitue "um dos documentos mais d.a soluçao dos problemas bra

devastadores jamais publicados em tempo de paz por um governo sileiros, que devem ser enfren

contra outro", Diz que "ele não somente condena as atividades tados pelos capazes e não pelos
do atual regime de Farrell, mas todas as juntas efémeras que exer- cooperadores da hora do triunfo

citaram o poC',er desde aqueda do sr, Castillo há quatro anos
-

e. que, verdadeiramente, se

atrás" Diz' que o documento acusa a estas regimes de seguirem a.dmllllstre com os v�lores efe

uma continua politica de amizadecom o Eixo e de hostilidades tivos, com os que alimentam a

aos Estados Unidos. ás demais republícas latino-americanas, ás paixilt do bem publico, Aludiu

Nações Unidas e á paz do mundo em geral; O objetivodessa po-
o ge�eral Goes Monteiro, certa

Iítica 6 o de estabelecer um estado totalitário, assistido pela in- vez, as "elites tristemente COf

fluencía
.

do Eixo; irradiando-se dai paraa criação de um bloco rompidas do iBrasil". Estas é

de grande parte da Ameríca do Sul", que devem, em favor do Brasil,
sofrer um

.

trabalho depurador. aviso aos lUc;�nBist3$
íi-m.;.;..�__,���_··���..,_,�-:� x1t-:t:�����"'-�-�"':""� '. �-li ��a�=:oe!el::d�:r�:m�:m����:' Em obediência ao disposto no artigo 99 do Decreto-

1"" &'1,. 113>

SAd'
lei Federal n. 2.627, de 26 de setembro de 1940, üeam os

�asa 00 AmeriCanO '. "l� ;�aii��:� �:: P:iS p�:mi�!rda� Sora. Acionistas cientitiQados de que se acham á sua dis�

deiro espirito republicano, ser-
r posição, na. séde social, á Alameda Duque de Caxias, n.

vir a um partido não deve ser 7, desta cidade de Blumenau, os seguin.leG documentos

mais do que dever elementar; e
re!erentes ao exercício de 1945:

lutar pelo bem da Pátria não a) - Relatório da Diretoli3;
deve constitui.r mais do que mo-

b) - Cópia do Balanço e da Conta de "Lucros e pardas";
. e) - Parecer do Conselho Fiscal.

Levamos' ao conhecimento dos senhores AcionIstas tlvo para tranquilidade de cons- Blumenau, 20 de fevereirO de 19.::ió.
deBta Socie.da.de, 'que se. achj.1m á "'ua dl·"'poa'ç""O. 'na s.;'da çiência, - escreve o "Correio

� '" '" o. a. .... v (Asa.) GUILHERME RENAU - Diretor-Presidente
social de Blume1l8u, á rua 1,5 de Novembro n' 487, oa do- do Povo" - Porto Alegre. ROBERTO GROSSENBACHER - Diretor Vice-PresIdente
cumentos de que trat'l o urtigo. n' 99, do decreto-Iein' 2627, �lJ.NGIEM IIFBT.s DlABilO !\.fAX PUETTER FILHO - Diretor Gerente. lol'
de 26 de setembro de 1940, a saber: ' 3 x I

t)...,..,.Relatorió da Oireto:riareferente ao exercício finA !f.-�_�-ii-�:'-�-::-!lO $l=��,,�.�-,.':!!'l-IZ��ª,�'_J�
do em. 31 de dezembro de 1945; M I- I h 0- � S2)-:-Copia dó balanço e cDpia da conta «Lucros e � pROCURAM.OS para a nossa Loja em Rio do Sui um

Perdas»;' COMPETENTE CHEfE DE VENDAS

3}-Parecer do Conselho Fiscal. Da pessoas têm usado cam
OFERECEMOS:' Bom ordenado- trabalho in�

Blumenau, J5 de fevereiro de 1946 bom resultado o popular
John L Freshel..;_Diretor Preeidente 3v3 depurativo

�...;·�"""'��J2'-��í2-�:-:-lk""""�-�. o �-�,..".lI::";"!l.........i!t-�-':€...........:.:

23 de

Em eleição realizada em 19 de Ievsrelro de 1946,' a
nova Diretoria deste Clube ficou assim constituída-

Presidente: Rodolfo Kraemer; Vice-Presidente: João A .

Pradi; r- Secretario: Adolfo wnemer; 2' Secretario: Felix

Sehwartz; t- Tesoureiro: Fridoltno Schwarz; 2' Tesoureiro!
João Ferreira; Bíbltotecarío. Victor GeHart

CONSELHO fISCAL: Osvaldo Schaeíer, Artur Mantau
e Gentil Machado.

Orador: Dr. Arã« RebeUo
Outrossim Intorma-se aos prezados assocíados que a

posse da nova Diretoria realizar-se-á em 24 de fevereiro
de 1946, a's tO horas, na Séde do Automóvel Clube.

. JOÃ.O A. PRADI - Presidente-
1 v 1

g�.�€6íD.-n��+:+��::·.=.:t:� o���.::��.-::4t.9-�"l.��:-l!>=-�f:*-<Ii"�.Jt.�e,

Empreza Força
Catarina SI!!

. Il.

B Luz Santa

Mercado. de '

..Àutomovéis
'.,(� .-

Blumenau

Elixir 914

dependente-emprego de feturü-organizacão moderna.
EXIGIMOS: Longa pTafica-co!1heci�en!o de mercadorias

saber vender--ser amaveJ e fazer-se respeitar.
Principiantes ou pessoas que tlão saiisfaçam 100 mo as

nossas exigencias não queiram se apresentar.
Companhia Comercial PAUL De Lajes-Varejistas 3vl

..:-!l........_�-:tl-�-���-Ii o t-.-,,-.,�,ç;�.-;6\i.-�-�-�-�

.. loç�ft a.
Prado do Rio, .La Menor

nu e Rapsodla

E'zEL efiJCD�h'��$e a ve!iul� nas
f�n�g)fl!ia§ e gfa�umas.

.- "���-�� -.IlI5.'-�-§ o ",�$.--�'-r&�="'�-iilJ-��]f..."..:€-�

DenSista Licenciado , ��ROSURA SE alugar. ou
. casado. pra- Ri:'" LO.'v1PRAR um planá.

Ueo em todo serviço, f..specia" Informações nes.ta folha ou com
lista em �entaduras anat0!lli- o sr. Alberto Kofíke á Rua 7
oas com la anos de tlrailc8, de Setembxo-Blnmenau. tiv3
procura emprego. Oferlas :8, H, I

W. nesta redação. I •.=",'l>:� ••Jg�$�� ,-,�",�i!i-�-'"�=�

Vende-se uma nova. e boa 1 h�,lí e jjP.1 !t-1:';
vaca de leite-Rua S. Paulo'l KN011

1-47. 4v4
'.

d:ev� taj�' ,I

Muralhas de ,Jericó

A ,sfllis ataca todo o

organismo
O Fígado, o Baço, o Coração.
o Estômago, 08 Pulmões. e li

'

Pele Produz lJôleS nos Ossos,
Reumatismo. Cegueira, Que
Ela. do Cabelo Anemia. e Abor·
tao. Consulte o médico e tome
o p opu I a r depurativo

'. ..... HOJE A'S 8,15 Hs
,

Eleanor Fowel. a garota de perna "maravilhosas"! Red
.... SkeHon ti Richard �jnley, Da monumimta� revista

'Uma comedia-revIsta-musical que agraàará 8GB mais exi
gentes expectadores!
Mom.ent9B da mais cOnfusa sensação durante o grande
�'b8�lado' dos lacos" interpretado pela perturbante e pira
midal Elean 01' PowH ...

Um espetao,]Jo que agradará em todos os sentidos. Come
dia! B�lez8! Ámorl Danças!
Acomp. Fvx JíH.'llBI Compl. Nacional: ,

Platéíl2.50 •.:.:.... 112 e miL 1,50 - Balcão 1õo e 1.00

E I i X i. r 914
fnofensivo ao organismo A

gradavel como um liCÔf. Ap?o
vado como auxiliar no tra··
tamento da Sifilis e Reuma
matismo d!i mesma origem,
pelo D. N. S, p" sob o, m. 26,
de 1916.

o sabão

i�
:::;j.

'elA, WElZEL iNDUSTRIAL JOINVILLE [Marca R�giBl.rada;

nãn deva faltar em casa alguma

Andreza Campos da Luz
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