
::..t' o 'Primeiro-Ministro canadense, Sr; 'Ma-
.' ckensie King, afirmou que o seu Governo

,111
..

·

... ·.'.'
"está informado,

.

de maneira positiva'>, de

.lJ··' que foram fornecidas a' agentes
.

estrangeíróa
informações sobre a fabrtcação da «bomba

"

soas implicadas entre elas algumas pessoas
empregadas ou que estiveram empregadas
em diversos departamentos do Governo, as

quais serão detidas para serem submetidas a

in torrogatórios.

atoraíca», Dois membros do Bupremo Tribu

nal do Canadá foram. encarregados de iniciar
investigações sobre o assunto. Disse ainda

o Sr. Mackensie King que «há várias peso
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São Paulo 23 {S. E.)-Fiorelo La Guardía, ex-prefeito de
Nova. York, quando de sua sua estadia em São Paulo, concedeu
á imprensa a. seguinte entrevista: dizendo entre outras coisai.com
seus gestos bruscos, seus ademanes e seus socos violentos sobre
a mesa, que gostaria que o preço do café .fosse elevado, mas que
esse aumento'não se destinasse aOQ intermediarias e sim aos pro
dutores, diretamente, melhorando a vida de toda a comunidade
produtora, o que arrancou palmas e «muito bem» dos presentes,

«O escritor Oswald de Andrade perguntou se a mudança
da direção do Partido Comunista Americano tinha feito sentir sua
influencia em Nova York, e como La Guardia a considerava. Essa
pergunta o pequeno, redondo e gesticulante . ex-prefeito respon
deu: eYou asked for Its , and you will take it", "O senhor pediu,
agora, terá resposta: E disse: "Bem, isso aconteceu muitas
vezes, Quando a guerra, em I939, começou os comunistas diziam
que era uma guerra de Wall Street e uma guerra imperialista",
Fazendo um gesto com a mão, ajuntou: "Stalin e Hitler andavam
assim". Depois continuou: "Quando Hitler, o porco, atacou a Rus
sía, os comunistas disseram: "Esto é a guerra pela liberdade, As
sim é", Esta resposta tambeJu arrancou gargalhadas pela sala;
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IVrO lU
nlo, 23 (8. E.) - Falen-

.

do a um vespertino sõbre
o "livro azul", o 81'. Osval
do Aranha fez as seguin
tes declarações:
- "A realidade é que a

atitude do Departamento
de Estado causou na opi
nião publica e nos circulos
do próprio Govêrno uma

sensação de estupefação,
Posso antecipar-lhe que o

Departamento de Estado lan
çou a bomba do 'Livro Azul'
serp informar préviamente
a Chancelaria Brasileira,
que foi assim colhida de

surpresa. O Itamarati ígno
rava os .fatos referentes ao

nosso País contidos no "Li
vro Azul". Mais ainda, se

o Govêrno Brasileiro, des- caso de "prevenção", mas

de o tempo em que eu me que sob o prisma do direito O Governo Polones
encontrava no Itamaratí, clássíco poderá confundír , pede ao Britaoico ae estivesse a par dos acoute- se com a intervenção psico- 1�11l�!"ftL;liil�pa-o decimentos denunciados por lógica. U\'j�miUôilllil'lJ1iI II lIIy

Braden, não era de se es� Parece-me difícil que I forças polonesas
TOgUIO. 23. (5. E.) - Mac Arthur confirmou a sentença perar O ,méto:lo de divulga- qualquer ação coletiva pos-] I�lf:>rm.a-se ofi?ialmente que a

de morte imposta em Manila ao general .Yamashita, condenado (ião adotado pelo Departa- sa ser efetuada atravás de I �oloma,. influenciada pela Ru�
á. forca, apelara para a Suprema Corte dos Estados Unidos. De-

m.ento de Estado, sem pré- acões individuais de nações I
sia, enhvlou ao Governo da Grã

negada a apelação, ficou a dedisão'fínal em poder de Mac ArthuI'.. di
.•

.' Bretan a uma nota em que te

A data da execução, ao que se presume, será anunciada pelo
VlO el"'.ten ímento com as que naturalmente agirram clama a desmobilizacão de uni-

tenente-general Wílhelm Styer, .

comandante das forças militares Ohancelarias �nteres8adas. j
de acordo com sua. posição' dades militares polónesas em

do Pacifico Ocidental. Mac Arthur. denunciou Yamashita, mas Daí a necesslda?e, a meu economica, geográfica e po- território britanico e na Itália,
disse: "Não me é fácil confirmar o julgamento penal de U111 ado ver, de uma reunião extra- lítica com relacão à Ar. Recorda-se que a Inglaterra se

versarío derrotado numa grande campanha militar". Disse que ordinária de Chanceleres gentina .

e eates vínculos recusou, por varias vezes a co'

Yamashíta "demonstrou mérito no campo de batalha", mas não d locar tais unidades sob a autori
ponde. encontrar "círcunataucías atenuantes em seu favor", Acres- para o exame e toda a isolados só poderão díssol- dade do Governo de Varsóvia
centou que Yamashita falhou ,1;10' padrão militar irrevogavel "Fa- documentação e sua consi- ver-se em reuniões inter-
lhóu no .dever para com. às suas tropas, para com o

.

seu país, deraeão á luz dos ínteres- americanas, onde os zover-

pára. cOin os seus inimigos, para com a Humanidade e falhou ses de solidariedade conti- nos possam publica�ente .

"fl'"iO!9 R.ADIO· fUtlll'("�..5Il:.:...m..!�.t�����,:.::!;.��!���._ ...".........._""'-.""'_""_ _...,_ ...
nental e dos deveres eon- debater o grave problema, li III 9 � IU\

"" _..-""-"'" ""__.",,, traídos pelas Américas jun- preservando a solidariedade I
to á Drganização das Na- americana, que .

deve ser I
ções Unidas." mantida a todo custo",
Diz ainda o ex.Ohanceler Assim terminou o ex-

Brasileiro:
_ -o método adotado Chanceler as suas declara-

pelo Departamento de Es. ções:
tado cria uma séria ques-

- "0S dirigentes brasl-

tão de direito internacional j;-�-��-�-�-��.",.,.Jeõ·-:ff v !i-���-If-�-:'_""'�-�
e os Chanceleres devem se '-40.�ft.l!itnl abr:mluta;.n?nte inofe�ivo pars
preparar para discutir os ['WA lIQif�U U pele EI1Clente proteçao contra

pOV01:'l aspetos que apresen- et'Il1.«l!.1 PICA�AS DE MOSQUITOS ff

t.a. .. Estamos diante de l1.ill �� outros lD.Setoff!

fi
U

ran�a

P l cr ci
IvIONTEVIDEU, (5. E.) - O sr, Eduardo Rodriguez Lar

reta, ministro das Relações Exteriores, recebeu, os membros do
Corpo Diplomático americano, entregando a cada um deles a

copia de uma nota que encerra uma explanação do ponto de
vista uruguaio sobre a doutrina .de paralelismo entre a Democra
cia e a Paz.

Conforme foi
..
antecipado, a nota estabelece que qualquer

país poderá ,apt;esentar uma denuncia contra qualquer governo
quer.a seu. v�r.·llão,

-:
esteja respeitando os direitos humancs.mas

antes de,qualgiier decisão ou ação, deverá a denuncia ser apro
vada por um\minimo de dois terços do total de votos.

.

O primeiro diplomata recebido foi o embaixador do México,
:M'•.Mariano Al'men,dariz d�t"(:.ástiHo, prolongando-se em audien
das até depois do meió-dia,

A's 10 horas, o chanceler Larreta dará uma entrevista co

letiva' á imprensa, entregando 'aos jornalistas outras copias da
mesma nota; a qual, ao que se calcula, terá pelo menos duas mil
palavras.

Cuntir ada a sentença de
c Ira la ashila

Indústria de fécula
toranz .._ 81u

Co panhia
enau

AVI S o
}tcham�se á dispoSfçf1o dos seõhores. acionistas, no escrl

lor1odesta Sociedade; á Rua São Paulo, sln., Itoupava Seca/os
documentos a qU,e se. l:der,e o artigo 99. letra A, B e C, do
Decreto-Lei n' 2.627, de ,26 de Setembro de 1940.

.

BlumenaÍl, 22 de Janeiro de 1946
(.465;) Fritz LOlenz-Direto� Presidente

Ieiros saberão mais uma

vez reafirmar a sua polití
ca de solidariedade conti

nental, ta] corno o fizeram
na Conferencia do Rio de

.Ianeíre, em 194�, sem ao

I mesmo tempo descuidar os

seus deveres de segurança
do povo brasileiro,"

Cutegio da Sa
grada Família
Oficializado pelo Governo

- Federal -

Internalo -Semi-lnlernalo �

Externato
Matricula para o Curso Gi
nasial e de Admíseão, de
I: a 5 de março, das lá ás
17 horas,' 2'11 1

Mende todos 05 acrviçol!i de

Radio! receptorea
�GriIC[lJ B!lIpidos i 6iU·l!.!IUilnJ

TELEPONB 1395

88ft '1 de Setembro. UI :"'::2>

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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f � .- Séde ...Rio de fi L farmacias e Dro!��rias. -��=�-:___;. J"
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"". - I Venae-se uma casa Sito a

\,.; "".;@�.r&�.&i.Ji.!�� -� , ,aueoro

1&"l:*i1'*f*Mi1iIN.@Hl!@ffi&So\SMi&ihf#imi!iJt!i!W@
Mti;��fi;:ill.\t..gfu��;Uil-l Abmeda Rio Branco. Um ter-

, � I rena, Rua Paraioa. Um sitio no

, Companhia :Naoional para Faooreeer á Economia; Não há mal sem remédio � i m�I1I::ip!() de Camboriú. �J,?
'

.. Auto,dzida a Funcionar e Fiscalizada pelo Governo Federal rm I ten eno com serrana Em LUIZ

Capital s,ubscA:'ito Cr$ 2,000;000,00 Capital realizado Cr.$ 200.000,00 � Desde longas éras a SifiJis vem espalhando a 'I�::!!
Alves, SV4,

I
dor e a luto entre a humanidade. porem, a sábia ii, "'--.-.-,=

.,!:'_élo sorteio de l' de Fevereiro de 19,f6 foram amortizados Natureza deu a certos vegetais propriedades depu- J: I Vende-se 2 vacas e uma ara-

76 Titulós' C�T�a� seguintes �����ções: P L G i�t��:�iJea�it�.osás que muito tem servido ao nomem i� I ��; ���i;,n��8, T.raiar Rua :��
O P L K N N L Y T I O notvel especialista inglês, Dr. Fred W. Re- II �---�.,_�

.

.
.

' .

W T L TIV Y mano, estudando aS plântas medicinais apresentou ti m I terreno

�_.-.
_._.

.

.... '.. .

. '.'

�� classe médica o Depurativo'Tonico.. �,' morguns, C&SP���ia��
.

De: acôrdo com as informações colhidas pela Companhia, e � .,/;, m tacões diversas.

5;1jeitas a po�teriores retific::ções, constam como portadores dos I �, Informa çoes cem J /\IRO
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I Mensáli- Importao- :. [;:; i 'll-'���--�.��--�'i-�')."",,�a;;;S$�?i��.�

. NOMES E ENDEREÇOS .... I �:;::. '.,

. �i�:da�mor- 1$ e fo' iva ....ent ll..'d I �� (r-=�=�'-'-�-��>'-I"--",-'-.-.-.. ':"7""-�'

,...,i . --I� �i�erad�V�\ ��i� �a����lIp�r���;i�ra� C����lf�i�o���� �t.j, I.. �..
.

ocure-se

Domingos Alin.tWti..;,:-Can.Ital=-São.. Pau. lo .

I 5°.000,00 tratamento ....a Sífilis e u s m ... lf f
- . 11"{' t'" t:j;;1

José A�' Correia-Forta�za,- Ceará
"

8, 5°.000,00 � �" nele' ab�"�ns" "'h"'gsasa da tahU1 es 3,50es. '1.0:e5 la" �% i�=.�=��"=���=-==-�_.

I
.

�'"
Uo .1-" ., ..... � - , ... a , ar ros, ..ezemas, escro- �,!l f. }r[}ROCURA SE. alugar ou

-Iósé A� COneia ...." fortaleza-Ceará 8 5°.000,00
�.'.: fulas, fócos de supuração, inguas, enfermidades do �0.�j [. _

rc::- CO,\'iPR.fr"R. um piano.
Aa. Re.o· D'eso. e Rernb. Amazonas->Belern+Parâ 91 5°·000,00 �iii f'g do estó

.

int t' W ..

'" ... - I-" - v «_.. �._'.. 1 a , o • .Jmago, rms e 1 .es.mo. ti
.

Informações nesta rolha O.,U com
'.

Jose S., Jl.1t!br�;_Maracocuara-Pará 91i 5°·000,00 � S ti uso i põ o' é ia'c," di> to
. -

.

r!ií. e m ice-se. t - � ma!', pOIS nao �
..,.�, /.

o sr, Alberto iSoHire á Rua 7

Ces.a Lux ·.Ltda.,-.N.láf�I�R. ,G. do Norte 35'11 27.000,00 K/f! exige cieta' sem resauardo ..

d " .

. • f;;t _A '
.

u. "'.. '"
•

.

e Setembru+Blnmenan. 6\14
Aylton Bastos+vássaí+S. Baulo 361 2;.000,00 � t.:<:-�'-s.�--.�m'kJ>.-'il:-.0:-.�l)i-'&t�""'���

Jorge Iloucas+Distriío FEderal
.

16 26.000,00 í'f��i!êHM& i1AA"liIfi'.fj�m.'§;i{i;n1\iM,,,J' ��.,

������j����tei�:C�;���ito S.F���r�1 2�1 ��:���:�� �
...

)nItB "flUi-ICO ImfBiltlllJ. .R �r@�d.A �"" '11i!� l1
.. � �

.Ooelío Pinh�iro-Fbdaleza- Ceará 991 13.200,00 ��SJUü 11u fi �h "U U ��lU<u D�IMij�
I '/� C� �i

Otília' P. Lelte;__DistrHo federal 76! 12·4°0,00 ri I d IUrllFt11 I
cL�

Ibanez Tavares-P. Affo!1so�Piauby 791 12,4°0,00 �arnavaiescos a 'I utiUi I Procura-se Viajl1:<te per!'!

Isaías Blumer+Distrltó Federal
.

.

621 12.000,00 I Secos e MüHw.d;:'€l Ferragens
Feliciano R. C05ta�' MOI1!é Carmelo-:-M. Gerais 63i 12,000,00 C

·

t
! e Arruarlnhos, que trabalha

. Feliciano R. Costa-Monte Caml.elo-M. Gerais 631 12.000,00 onVI' I P01:." COl1Ê!1i propría. Pag-ando�
S. José B. RodrigUES-S. Cae,tano-S. Paulo 45; 11.200,00 I II ee boa Cüml€1Sào. - Cartas á

Domingos 1\1. PélÍlw-S. Carlos-S. Paulo 56: 11.600,00 I Terrioa o prazer de convidar ,os prezadJs Sócios e �AUTO)) á. esta redação.

Oscar Pó Uma-Macaca-S. Paulo' 29/ 10.800,00 I Exmas Famiiias para os grandes bailes que es�e clube pro.- i ç'=0j-SiPf�;(:'.-"'Ç}-::;:;;�9��-!Il\?-§;-i;)1

Eugenio A.M.M. Bartos-Distrito Federal 321 10.800,00 Imoverá nos dias 2 e 5 de Março de i 946, agradecendo (1€.\5-1 W) i;.!Fjil tf}��1f :'�) licenciado

JOã.O. C. 0, live.;ira-.. -cu.rema-remam._buco 131 IOAoo,oO ,de já a hOnI'a rle Vossa. presença; ,LlJ ,;,"ilJ.d�I,,�:fiCA casado, pra·

Osmar Zacaro- Olimpia----:S., Paulo 14 10.400,00 I • DIA 3 HAVERA' MATINE' INFANTiL. para os Filhos, tico em todo serviço, lspecia·

Mario Scaff-R. Prefo-,R Paulo
.

14 10,400,00 I dos Sócios. I' lista em Deniaduras anatomi�

Rodolfo!t. dos Santos-Distrito Federal 18 10·400,OQ I Tocará () Jüzz·Band "GARCIA" com 10 figuras. !
cas com �5 anos de vraHca,

Espiridião L da Hora-Alegre-Espiritu Santo 19 1°400,00 I
.

A DIRETORIA ! procura emprego. Oferlas �S_ H.

. Valerio Fabis-Catanduva-Paraná 1 10,000,00 N.B. As mesas podp.r�o ser 'l'eS�l'YRàa� li razão de y.J. ,�es,t:��edação., , , ". "

A. Caval!:éH1ti & Oa. J. Pessoa-Paraíba 1 10.000,00 I ceor!. 400,OZO.c>·IPaUd'rO� �so àCOlIusb�_aIles, B partu' de 2::> do corrente,! "'""_Iif.--,e�"�-'i;;'.-,.�.,
-

..

:ti- �

..

"'� ��.�

Lingio ';r. Lessa""':'Capital""""S. Paulo'
.

1 10.000,00 "-'-' CI ... ti v I. "

Natalio Asemberg-Recife--Permunbuco 1 10.000,00

I f' obrigatorio a apresenta.ção na Portaria do Clube,' .

. '''?<�;�l;;'-'Y:�;��i�i\i.a:?! ,'i�,""'" '

Adail F. Uma-Mombaça-Ceará. ·2 10.000,00 do uHi!Il� talão.
, . I _" ��rlfií\,.'i·. �\.. 1

'Rosa e Ada C. Medeiros-Carolina-Mal'anhão 4 10.000,00 PedImos aos SUl'fl. SOclOS, não se fazerem acompanhar I ,'):j..,. �gQ;4J�.;. -U:v-,��;/
Geraldo X. da Slhr_;;ira-Porto Alegre-R. G. Sul 5 10.000,00 de Pessoas e.stranhas ao Clube. " il'.·'·

0\

'DI!!
'_', ,!).. �.:r

Drogaria i3io Branco-Rio l3ranco-,Ter. Acre 6 10000,00 CONViTES ESPECIAIS:Com O Tesoureiro do Clube a ,li§�l�;'� �
Alberico J. J. S. Came1ro_:_S. Luiz-Maranhão 1)' 10.000;00 de Cr$ 20,00.. I if'�pM�w�'" � �..

Portador não idenmicado�Cuiabà-M. Grosso 7 10.000,00 ��t�Ia:"'��!Il�"���.=.=+DJi O§).DHt::i��jJ![�:���=��:��;��e I,
.

,•.

>••.••�
.•,'.: ti.· .'ft,..:.�.

i

n.>��:')······'�ft."'�·n:���'·Ofelia Biond-Caçapava�S, Paulo 7 10.000,00 ; .�� � \li U � !
Lourival B. Silva-R�dfe-P&Klambuco 7 10.000,00

E F L {1 f I éc j?f. !.l!��
. •

V'laHer Bom-Lageado-R. Q. do Sul 10 10.000,00 ." .mprA.za orç'a B fiZ i\�n.,�
..

0s ataques dasesperruloreg e violentos da

1 • R C D' f ·j'O 10,000,00 � jJ \.I' ! i!I,#\,l, llJ",'!_ !llilli" e bronquite envenenam o 'organismo,

,j ase l•• uoares-' isírHo "ederal minam n energia, arruínam a saúde. e de-

L r'" C
'

B é R O d S I � O 10.000,00 1
bilitrun o cora\.uo, Em 3 minulGs, M.!'Maco,

eona ",o. onela - ag -. . ou·

I
nova lõrrollln· DHí'dica, começa II ·""CIfcular

JOSé L dos Santos-Distrito Federal 12 10.000,00
. G t' S Â

no sangue, dominando rapidalitente 'os ata-

E· H I E S !() 7 ?OO 00 g", arlna I
qU8S. Desde o primeiro {lia� começa ._u des9...

fi ZIO i�iartif!S Bast9s�-' S, j; �abapoana . anta LI 71 '-,

I .
lU .!

pS-l'ecer a !miculOade em respirar e' volta

�. •

AI" C
. . co P uI n4' 6.400,00 (I sOno reparlldGr. Tudo o que se faz ne·

:.. ranC!Sco' dleg- r!.tzeífO-"", a
.

o 1:1 r
cessurio ii tOlhar 2 pastilhas de Mendaco

Fnmci.sco J. Braí-ltigan-:-D. F.ederal 96 6,400,00
I nv.mso aIs IC.IO��"'i!I"l-ii,,:.!l!'.�"'�'$ IId'S refeições eb lier-I"ÍJ:t co�plelll.:nen!eé� li\Tt�

fi "00 00 .,�, '?lI":<\,
!!, asma' ou f{}nqm e. ,�. açao e :mm o

AlcicH::s S. Dutra-Lafavelte-ivlinas Gerais 77'-' rapida mesmo Que se trate de Cúsos r!.'bel·

Eduardo D. Am!l'ade-Amargosa-Bahia 81 6.200,00 I Em obediência ao disposto no artigo 99 do Decrek-! ��rto e d��ti��S, ;,�����<lc�iJ!llte�l f!���tí;l;nJ�
Eduardo.D. Am:irade-Amal'gosa-Bahia 81 6.200,OO.!lei Federal n. 2.627, de 26 de setembro de 1910, ficam OGI dar ao'pacienle..re5pirllção livre'e fac·iI·cra-

J I' o I i H' j: rf' I S P I 8A 6,200,00 ••. �..
pidllmc�.te e cOlD]Jlêtu alivio do sot'l'Ímento

t ti 10 Õe, e.d-l\'llraSSO_'-. au O
. -:t Snrs. ACiOnIstas clen.lflCados de que se acham á sua dis- da asma em púlicos difl;;_ Peça Men"cco,

Atltonio R Silva-Recife-Pernambuco 52 5.800,00 I posição, na séde !meiaI, á Alameda DuqQe de Cáxia�; n.1 ����nW�sg'�' s;;� ��j�J\��t�;i��cia,�'\ .!looG!!
Juno Barbosa-Recife-Pernambuco 55 5.800,00 17, deBta cidade de Blumenau, os seguintes documentos I �,�1"� I'Sll"j ,ml �·Sõ� ACllol: co,,�

Osvaldo Boccomlno-CapHal S. Paulo 57 5;800,00 referentes 80 exercício de 1945: �� � tJt \iiE\ � '1W � """"",.

Carmen O. P. Arruda-R. Preto-:S. Paulo 38 5.600,0°. aJ - Relatório da Diz'atoria; I ��e�� i;:�r»[�®IDJ1 a c� S 1tll,O@
/ José Ohiso1fí-Bagé-R. Q. do Sul' 43 ,5.600.00 b) - Cópia do Balanço e da Conta de "Lucros e Perdas'" 0c-�---""�'-�-�-Q-il'>-�-,�.-�

WilU F. Weich-msirita Federal 47 5.600,00 c) - Parecer do Conselho Fiscal.
' t

Emfst MeWheier-CapHal-S. Paulo 47 5,600,00, Blumenau, 20 de fevereiro de 1946. I 0-.�==�=-�-=.==��""

Nadir Z. Riba!do-Porto fem�ira-S. Paulo' 31 5·L�OO,00 (Ass,) GUILHERME RENAU - Diretor-Presidente

I
&

Rocha.& Martins-Xapmy-Pará 53 5400,0°. ROBERTO GROSSENBACHER - Direw!' Vice-Presidente I
AfaHba p, L. Barros-Bariij-S, Paulo 64 5,;00,00 :MAX PUETTER FILHO - Diretor Gerente, Int· lj
Romeu Monlawaful� -Campinas-São Paulo !43[

5._00,00 I 3 x 21 I:
li! . 11 e" P li C E � ri R' I 5.200,00 ...: ""'-=""-""-_"'" .-'" "" '''''-'''''-'''''0 ...._""'_........_._ ....... �..., .

.. 'I' ri

Ü.ana JQS . raUo- ampos- S.' 110 ,10 .' .""-...-....--_""-..,.-..... --""_. w-__.".......,.,;�.El!·"',,--"'�,...-.� ,�
Vicente c Silva-Bdém-Parã 14, Q'2200,oo ROCURAMOS para a nossa Loja em Rio do Sul um! fi
Orizontirla G. Pereira-Santingo-R,. G. do Sul 201 o. 00)00 COMPETENTE CHEFE DE VENDAS l�
Lourival Lourcl1zzalo-Caeté M. Gerais 21 55.�00ioo OFEREOEMOS: Bom ordenado- trabalho in-' il. pm: ��,?:��
Jza Litrta-Cuíabá":"-Mó Grosso' 22 ,00,00 n �.,A rHU';�íJl)�
Eliziarlo Chagas- Fortall;ú�Ceará 23 5.200,00 dependente-emprego de ft:luro-organização moderna. �

Antonio B. L. Pouies-Be[o Horizonte-'-M.Gerais 23 5.200,00 •
EXIGIMOS: Longa pratica-conhecimento de mercadorias �

J\ndeli1w Ar!elhado-Coruinbá-:M. Grosso 1 5·000,00 saber vender-ser am'avel e fazer-se respeitar. �
5 o P"

... /;
S ou

.

n- r f 100 O·
� organiGfê'10

.Jayme Ci Oliveira-Di-sirito FederaL 2
.co ,ao rmClpHime pessoas que ao Sã IS açam 10 as ij

Wanda k Andrade-Recife-,-Pernambuco 3 5,000,00 nossas exlgencias não queiram se apresentar. i O fígado, I} Baço, o Coração,

Adaleno Tavares-Distrito Federai 3 5.000,00 Companhia Comercial PAUL De Lajes-Varejistas 3v2 � o EStômago, Og Pulmões, e 11

H'd' ,- -'e- lt.>i te)
-

- C '. I S P I rt 500000 -��_t&iiWW&ZC!SZtk.���
V �::.e!'r.,I,:�O,�'d�.�,Z l)Ô�.r.:s�r:-0s Ossoa,

.Li '·garel ll'.l • .orazao- aplla � .
. au O ,). • m�;;r,,·�_�;;;;;;ç;;;;;;�1l'$'!;§111!!l!tJ'i!""l\f:;, D l:cc;, .. ,ULSllhl, CegUdI'a, Que-

E!pídl0 D. Ferreira - Reeife- PernambUCO 4 5.000,00 !ij

I
�,._ � dn do C"belo Au<:>mie, e AboT·

Rodrigues Martins'-'Belém-Pal'á 8 5·000,00 ,>. rso, Cont:ulte o médico e tome

Raul de OHveira_:_Camoinas-S. Paulo 8 5000,00
,�1 lJ P (l fi li J a r depurativo

�§OE!-��. !elê�i=- ' 10 5��"
·d..... �-- :=_=W. .' .

-=

• "�".'."_'
. � i }� i i lle 914

....
At[� o fim de Jólneiro de 1946, _foram amorti"ados ante-

�',.,!:
:,:,6...... d.aS. '.,LInhos. ' Ca.,s...

emiras, �.;.:...
�._f
..

'

..:...:.·.:__; t,,{.j.:,: ;.',f."cipàdamente por sorteio,
.

� R' d . 8 S �_; fi�. �
[nofEnsivo I!O organismo A-

I� Isca. .,05, ..•
nns,. apatos, m

•.
�':'*"".:1.L..� �.'.,..Ll! �.',� gr:,duveI comoun; licór. Ali'J'o

TITULOS NO VALOR DE li. C p �"':� '<. "ano como auxiliar DO tra·,
.

.
. . � iléUl1ISaS·· ijamaS Caoas &� �� Õ laiJ1.�nto dr. SlfiJis e Reu:ma�

Cr$ .28'723.600,00 .' •.
j. f -:"�S �� I mcmsmo. d'l. mesma oflgem,

O n.tóxim.. o S.'orteio R.. ealizaN;e.á
II Melas, etc �.�.�.".�.':J. pe!ú lJ. N. S .. P.. sob o m.26,

..... � I1h' R
.

G' �1"� de H'1(j

Eui.28 de Fevereiro do 1946
.

LI ape08 amenzoni, ury e Nels� I;�� �.� ������<_,.���.n..=�==-=>

A .INTEP.._CA.P é a unica Companhia que tem sorteios pro-
v' t�

grewivo�,; aúhúmtandó cada ano o valor de reembolso antecipado. BUJMEfUm ..... Rus 15 de HoYe.mb.rn� 50s.-fORi5: 1'107 I�.?� N'ú b�� ��1 iu!)
�;:�d"·· A'O u N.ilQ n-er"<o:1nha n' , Ó' "d'a"r" T '-1 .

" }i .... ;. .

� .... , .... , >.�, _ .1:",,« , L, - au . e: 23 � 1990 ,[�M8'H"I!_IUI�It ".I���€1 tl�í!� !.:1It:�

g g -

w fi O e s
...

�.
'ti..

De pessoas i&m usc:do com
bn7.1 HHôuHado" po pulCIl'

clepu!.'ati''lo

>f
:i�

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



cem ::,uelLq��f�!�df::ljda �@�lpf'�';fada em
•

�@ 6�'�hJ!�$ �:!'�\"::'�S.r es p�l��;� ���;-r.:;LUT flf$br'Ef:�d-o$ no 8ra!5i1,

5&01'0 estradas pavimentadas, mas têm, gcrahnente, que as abrir em qual

quer terreno, Íngremes declives, lama esccrrcgadia, ou cascalho cortante.

as inclc�n&ncias do tempo e os '!)hs�;:'icuIGS de têda sorte - nada deve atrasar

ou deter os suprimentos de materiais ou a eondncão de tropas. Nesse tra-

balho épico e vital dos tr.n portes particlparam também os pneus PirelU.

r·b� 1ca J"!�rô!i é C' Cf anue [-t70-

fLUi/ar· {ii;! pnc�.:s e câiiH1nl(_; d.e

ar P1relH, pfZT!l a.ut.amôl_-ri�C;,
Dnn·t-!5 e Cl171:f,:<J:Dcs t-:O Brc�U!

E n tudo resistiu êSfi€ pneu nacional! Perisso, Pirem S. A" que destinou

às N",.;.ões Unidas 70 % da sua prcducão, parle, agora, proelamar haver co-

pneu" Pirelli, Com a paz, os automcblllstas do Brasil poderão benefieiar-
A marca Pirelli 6 tarnnérn trt::fJi(."!:')::\�1 ('111 �;j;�05

e flos para energia €Jétr!',_'�í i-:l,i;:h.-'i;t"i-r�� TlO Bfa;H.
FireU! S. A. P"�ES�OU nê:?,!:€! setor. til.7 :>:pt·-; �� g '€. i�

r-a, SUE. \�:1]j(I::a contríbutcão, if·cr-:"rri::;�,t;.·�l.:..�(t n

produção dessc n]atr���:tl i n d ls p e ri sável ES

crescentes ne('e�;slr.laô-::s Ur:.: ·:ompZ!-nhi.;}� rle 5t:t"

vIços públicos c ln:.;t;.1:J.çl}·,;s th:�!icas ern [;o::rn!.

t.-l",

BRAS!U�!RA

"
I

�
'I

.;r

!NTER-AMERICAff>\

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



Baile
.

Carnavalesco
.........

1 ,Edital
BII.eiUiU, 24 di

.

Faço saber que pretendem
casar-se: José Vinotti e Isal
tina Mendonça. Eie, neturat
deste Estado, nascido aos

,_;,..----'---"-=�������� ••����������""'! 28 de outubro de 1924, tece
lão solteiro t domiciliado e re
sldente nesta cidade, filho
de José Vinotti á de D. Lau ..

ra Víuntt], Ela, natural deste
Estado, nascida a08 22 de
abril de 1922. domestica, sol
teira, domiciliada e residente
nesta cidade, filha deHygino
Manoel Mendonca e de D.
Maria Julta Mendonça.
�p�ntaram os doctrn:l)eliíID!

gídos pelo artIgo 180 dG '.�dtgí!l
civil sob n' 1. 2. e 4 Si alguem
t1Vlell conhecimento de existic al..

g1D11!Õ.wpl!dimentú legal. acuse o

iJdrl'{ OI fiu! de. 'dfrelta.., iEI,""'pa.l'a
consfan e chegall ali!! oonlieclm�u"

Gal. Da Gaulle:"'�;x-Presidente
.

to de todos. lavr� O (p.re5ent� 'pa:.
da França

1'1'1 seI) afixa'difl no: Ioga!! dI()
oostllmt! ti p:ublicad� pJE!la im..

Ao <.q
..

ue 8e. anunGl.ía, Georges Bidault, o ministro I '! (",.prensa, i ',1 l�..,'
do Exterior, dirá aos britanicos, amerfoanos e russos, stnmenau, 21 fevereiro 1946

quê, com a mudança de governo, não sofreu, alteração
'

Vitorino Braga
o ponto de vista francez acerca de internacionaliza- I Oficial do,Registro CivH

cão da Rénania e do Rnhr. �-;ti."",*-�-.--í.!Ií-�-�-:S&-j
,

O���""'�'_�-Ilf-,� E d i t a I
ll!lt m � ...p.

" iWl' li:!!
Prado !IRo Rio, La Menor

Faço saber que pretendemL��'ii.w.� e·, apsodía . casar-se. Nicolau, Klueppel

E'.i lFI· ®RtOntra"$e a venda aas Pedenelras e Elisabeth Car-
l. fi m �H.. farmacias li Drogarias. lota Zoch. E!e� natural do es-

'�-�hf<i#,�--:�:�,",;:;�=...:':�,'-:�!llS�.-..;�-:.o�-����-��';_�""'l!I€"""�-�
todo do Paraná, nascido aos

3 "PIe setembro de 1926, ter-
1lP:�""'�-.iIi':--·�=���i!i=�-� o��-�""'����� rovíarro, solteiro) domiciliado
[IJl �. e residente nesta cidade, fi-

i Ba!l,c.?!��lllar_ e ."'����Il �V!:�e IIl1i!i r �i�1i�:r�;er:1�i:r�l�
� � natura! deste Estado. nascida
f Deposuo à dispoiJÂção 12 U/o f'

aos 5 de abrlljde 1928, domes ..
!ii. neposíto POpUJfU· li 'O/O

•

tio.a. solteira, domiciliada. e

,- C/C!fií, com avíso de 30 ditUi 4 o residente nesta cidade, íllha
I

.i ,I ,... 60 díaiJ I) 'D/O fi de Kurth Zoch e de D. Mar-
� Idem id2iJP g(l diaii � li� fi/a ÚÍl gal'.'ida Zoch .

...��.'..
Idem ide,Dl liMJ dias (} <010 � Ap.re1SeDt�l'am 6fj (iOOWUen,103 Id.

C/Cis, Prazo FiliO 6 mêl'.{e� G 5}2 O/O ( gid®3 Pl$i� mig:G 180 tio. '_€pi.!
_

ldiem �ae:m ta s- fl, 'O/o , digo Civil, sob n: 1, 2, 3 e 4. Si
Ii:l tE!' aIguem tiV1l1.! CQll1íe�Dttl ti.
�-("�;.�=!il...,.,���j,.���-�-5-:411 o ��:iJ:=z���-�.��-�_1'f ,._� ezis1!.Il algum bup,edim.n"tCI .glll,
"�

..íiS !1?:�<:ii'-"'�-�--!ltB�!il€""",,��' o $---:';':�i(>:���%>"_...�;--�....-;���......� acuse Q para 101 fins 11$ \UretteJ•
." '

" ,mil. f' I' _.." a_. p�a oo:nsta'll e chegal!_a� �
r;�� I.·.. "'.' �'e"· nnemm.eotQ de todos.lavro

..

, o (pl"e..l
ri d II � &I .! iJIe'Ore para flell afixad'fl p'iQ l-ogal1

,
g!!;I dQ oost� li p,ubl1cadQ Q.ela i;m..

leghorn Branca da mais aUa postura �f:::�au I� Fevereio delg4�Ovos para incubação ' .

Frangos de 1 a 4 mêse� liT.ictortnrl� Bll. .:! bii._

Reprodutores de 4 mêses OfiCial do Hegbttíl CIvil. 1 J
Oferecem as seguintes garântias e vantagens: Silo fIt�.-I!_.-1!

filhos de galDs importados do Americano �lHansou", com

pedigré paterno de mais de 300 ovos E d i tal
Propl'ietário do aviaria. faço saber que pretendem

Oscar Pah! Rua A.mazonas defronte ao 32 B.c. casar-se: Humberto Pasold'e
Bmmenau·Ssnta Catarina.

1
EdIa auo. Ele. natural deste

,

. Estado, nascido 80S 17 de no�
.Bm_?l:a���,,(?l�5�:�&::.�ê!'�ii"r��O�7.!)'..itifJ���lH�� vembro de 1924 lavrador
" f';;;",· ·t"J. .. t . li,m." �� .. 'D C i\ DV � B ��O 'I solteiro. domiciliado e reai-
It· lUllS hU",O ..ld"eUIlCO r'=

..
FU\. III i�.ll.&jUi .1 dente em Fortaleza, deste

� .... ::= '''%::;'-��:'_,..,.,
"....::;.$"- f Distrito, íilho de EmHio Pa-

� - [Hagm}sticos CHnicos - I soldo EI�, natural deste Esta-
li! .. . .

..
... .

.

: ,. - � do. nascida. aos II de maio

�j Met!}�O.!!Bmo.,. b.J.H.5_�1.
- .P,;.l���OC8.r(hOgr�:i.a�.

- Labora· � de 1��7! domestic�, solteira.
�

.Ó�iiÜ de AnalIses {sEml!>Ue iézea i:hHle, etc.) I dm:mOllmda e reSIdente em

f� .'

Clinka eSI}ecializ�dm de SenhOíta$ I It�upa�a central,. deste Dis-
!tiA., ..... �'.

..

,... ..... ..� hdo, fllha de GUilherme auo
� (Perturbações men':;;tfuals. 0steriUelade. alterações 86. ti e de D. Berta Oito.
� xUíds, jrmômo�u81 da �dolt'cêu�i� €; da idade critiCtl& fi Ap;resenta:ram os (jJ�cnm;ento e-xI·

�.•., ..4 mrl�mllçõe3 gem.alS, etc.). � ;?g1do. _�eIG llllti.go 180 00. Ood� ãl�J!1!&dl!l ll1!o Br�iiiCo.�· _ illfllm!illãi! -

- fei"'lolW, :U'i02 i'i!; Q1�O CIVIl _sob n. 1, 2,3 e 4.
��"J ,

..fJ �lJ SI alguem Uve� rotili�ot� de.
,,��3��Jl!r�W">��4'�ilir�f:l�Ef.'1\�w!3,(io���,@�s;m�� �xisnll algllI),1 �ped�D.� I�g�ll.

PARIS, 23 (8. E.)
Oma declaração

semi-oficialpublicada,
adianta que a �Ffan.
ça fará pressão junto
aos Três Grandes para
que respondam á· no"
ta. francesa sobre o

futuro "status,tf>' da
Alemanha Ocidental.

o sabão

ftA_;a_�", �"" STI &Ill"", "'''�_

WVfi.I:iiUllm�� !Ul� d:t. �'g@ü @;D

Mickey Roouey - Lewis Stone -;- Cecilia Parker - Fay H@l�
deu - Ann Rutherford e a incendiaria Esther Williams, em

Dupla Vida Do Andy Hardy
No Progr: � Compl Nac _-_ Paramount Jornal e "Ainda que
pareça inerivel"
AGUARDEM -- "DUAS VIDAS"". com Charles Bover e

.

Irene Duue]
•

Domingo A'S 4,,30 e-8,�5 Ms:
Uma verdadeira constelacão de verdadeiros astros . ,

. Char
les Boyer - Irene DUlle • Mari� Ouspenskaya • Lee Bowmrn .. r

na mais bela pagina do amor jamais transportada á téla: -

"nll�� ,�

U�lU�
Uma grande historia de' amor, imorredoura como uma valsa

de Chopin! A historia fascinante que mais profundamente toca o

coração- humano! � Sempre naval Sempre iné-'litai Uma historia que
pode ser contada em qualquer época!

Acompanha complemento nacional e Jornal americano.
Platêa 3,00 - II2 e militares 2,00 � Balcão J,OO G 1.50
A' Noite Platéa numerada Cr$ 4,00.

�-�.....�-�-�-�-��__.�.•�� o �-""·;",!·""",g.·_�.f�·r:g-�·�@�=!B'J,'''t>'g,;,··,,���

EDITAL
t J� ��st�I;;;;=-==- rl�Faço saber que pretendem I� F,' Q' . "'i·a• .:

casar-se: Alwín Zihert e Pauo I'� �����@� t.�E�!tOS f

1 Z I EI
�.. . ,r;ll ti 4 11

.. '"l� �
a ue ow· e, natural oeste (1.! ü��'W\1u@�3rr� r::®. .

Estado, nascído aos 10 de '1!.�.;1 .. �h���Ii!1l��U�.outubro de 1921, lavrado!',!ti F . _

""m"",.:.

I
i:�:n��:ff��ifr�:Od�e��):I'�'��o!���
toldo Zibert e de D. Lucia I fi' ii) � 'lf' � LZibert. Ela natural deste E S I

iLI U li ti .Hl

tado, nascida a084 de se tem- Faço saber que pretendem
bro de 1920, domestica, sol-I· casar,se: Dão t.abes e Edy
telra, domiciliada e reslden- Perkowsky. Ele, natural des
te em Itoupava Central des I te Estado, nascido 80S 15 de
te Distrito. liHha de éarlos tevereíro de r923. motortstu,

Zuel.ow 6. de' D ..s.elma Zl1elnw. f SOH;!��,_d:.:ni��liltldO .. ' � _

resl-

:Apresi�lltg:ram 03 documentos dente nesta etdade, Iilho da

eXigido pelo ãrtigO. 180 dG Co.. ,Ric!},rdo .Labes B de D-. EIsa

digo civil sob n. 1, 2, e 4'1 Labes. Era, naturat des!� Es·
sr alg11em tIve)! ootíheclmilll.1t� dí® tado, IEtECÜI11 a�:8 7 de lu�to
exist1l1"hlgo.m Wlled!miftllto iegal� ,de 1.º�6! d(imegü��, �oHelra.
actlJ!e o para os fio:s de direito. I d�IL'H?11W,���1 e r,6sWêr:!e u�€"ta
E, para cO'nstal) e ch�ga!.l a'o: CD.. � c!d.aa!:-, u:ha oe J0l10 J,. ar�

'!.lheciml8uro dlS todos, lavro � I küwsky e de D. Agnea Per·

�:��"c!!:n�ere a:u���a:: ��: I kO��;�:e'i1im@,:}� a.c; �J,c�m'�ntíJS
la Ímp.rel:'!sa. : exigido pelo artigo 130 do Co,;

Blumenau: 19 fevereiro de 1.946" 6igo civil. �ob n. 1,_ 2 3 e 4,

�ic�dn. Bragi! Si.alguem tiV�r OG��GCllnootQ da

OficlaI tlll Regf5t� CMl. I eJw:;tir algum. 1ll1pelU'.m�ntl@ legal,
t:��-J!-�-�-iii-�-�,""'lm-Q I acuse () para os Um, de.

o direit@�
Bp para constar e chegar ao �'

Edital 'nhecimenta de t'Odos, lavro o

p�'€&ente par... ser a:!Ixad<;) 1'&0 IlO..

gar do C{)Srnlllê e pUblicadQ po..
ls imprensa.
Í:,Hum::naU,19 Fsvereh,'o de 1946

Faço saber que pretendem
casar-se: Harry Hel'sing e

Oai'trud Rahn, Ele, natural
deste Estado, nascido aos 26
de outubro de 1917, alfaiate,
solteiro, domiciliado e resi� �._2(--{fu""ç!:,-,�--�=�:�_",�-�
dente nesta cidade, filho de
Richard Hl3fsing e de D. Ma- I, de ferdinand Ranl1 e de D,,:V
tilde HefBing. Ela. natural MarhlURahl1. .li'
deste Estado, nascida aos 171 f.qweg(HtilT<üm ü!l1 {i'J('E'1ment�� .._

de fevereiro de 1 º 16, domes 'I' exigid0 pell} arHg'o 1. 80 do Co.
tiea, solteira domiciliada e digo civH [1üb no. L 2, 3 e 4.
residente nesta cidade, mOg.i;ji 8.lEf'�1em ih""E !X,nht'c1n:r��xtG Ut< �tt'1
�""',.-:"-��-�:-"E3.-.-�-<j � mdgth: al[';l.1.!7l hnpel1iJ�lento lerr':'l�;
acuse o para 1\íl3 fins d� díireH,o. I l'fGU:;ii!l e pal'� O� fim_; d( �:1ir0H<0.
E, p�a OO'®tai: e.chi8"gmll a.>i1 co.. I E. pr.m� (}.;jIn:1ta� 111 chega!) ac

..I:>I.�
l1h�ento, 00 w.�!::� �

lavro Q I oJnhecimento Ge
" .. !a�r@! �

pres:e'ute para: sei:! BnX12�� nQ !(}., i pref;��t� Da!", \21'g)\) Gfl.:ltld� ,M I�"
gar do ros�i'l � f!"lEbrk,ªd� Pê,,; fia!) lj-:.} t:Q7;."'''l)lm� !j �c�bUO!'l.d� J,'i'<I'"
la i'ülj?ii',e'fl!� lIa if,I;'I.pY'emn�,
Blumenau,19 .r:evereirodeHJ4ÓI BjUmen�u;, 20 fev_:,reiro de 1946

I ' VlctolioQ Brag'� ( �jHmln(,1i k.iEa�$i
,

Offdal do ReftaStr"41 Civil. ülidd do Rc'?gggk<l?i C!!vil. i

I':,r�ó:t.:);t��,(,� Bmger i

mieI ",I �,iJ) n!Eg"tstro Civil. i

E. PECIÁLI

] ,

eiA. WETIEL INDUSTRIAL IOINVILLE (Marca RegI!$tntda)

nãn deva faltar em casa alguma
, _

• :t

'-��"9!J.@)1���·�tJ�, ;.@I!fl;�§Ijj!

Andreza Campos da Luz
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