
I
f '\VASHINGTQN. �3 (C.R) - q.ue. mais tarde, ele. ll1e�mo d!y I
O presidente Truman declinou na o nome. Nos melOS diplomá
de �fazet' corrientàríos imediatos tícos, se falava queGeorge Mes-

�", ·s,obre_:-':_a!J:--:'-' nótícías Que circulam sersmith era _in-àicado 'para OCU-

", insistentes; de que-' os Estados par
.

este elevado e importante ,...- _

Unidos vão abrandar a sua po- posto na Argentina. Ele atual
lítica para com a Argentina mente é embaixador no México.
Interpelado em audiencia à im- Tambem se diz que William

,prensa se a nomeação de um Pawley, atualmente' embaixador
embaixador americano para Bue- no Perú, seria. nomeado ernbai,
nos Aires. justificaria .as. predi-Ixactor no Bra.sil.A c.o.·municação O GIf"Gatc das aspi!l"8ç6ês do VtU� d.:o:
ções que os Estados Unidos de que os Estados Unldos vão no-

�,,,.__...,.;......... ... ....._,,,,,,,,,_......_,.,......-=

desistiriam de uma atitude se-Imear um embaixador para a BLUI\�BNjD ·Qnarta-feira 23 da Abril da 19l;1S • Dr. Aclimas BaI:;�j Dil;tor ri=::r:;';:;;iiit. [,J 152
vera para com a Argentina, o � Argentina, 5 meses depois de .

.

��..:==;,.<�,�

presi�ent� respondeu que não vacancia no cargo, deu margem i Li�ierla'ça-O a
"'. I d b d 10' l b lh' 1

poderia ?lzer nad� de mon;ento.. :a espe�ulações de, �oda.� ,par:e· Iii
. P rCla,. OS eos· OS º IPa a 'qçt;:P'

o presidente, ainda, afirmou

('
a respeito -.

desta tática diplomá- .

..' u Ul ( '" !!,J U� Õ
que não'poderi.& revelar o no.m.e tica nor.te.-americana para com a subda-Ios lfilaliaofts I
do embaixador no momento, mas Argentma. .

. .'

II til

I � 1d
,

W\:S bases aerp··a·s· ser·a-.'0.. ·c.o.s:n....
RlO.�3,(C.B)-�presiden- Ig.:J.2,que estavam sujeitos ao gullJllOS

\.. \..
te da República assinou o se- disposto no decreto-lei n. 4.166,
guinte ?ecreto-Iei, dispondo so- de I I de março de 1942. pode- TraiJalhann contra o

� bre a libertação .

dos bens dos rão ser liberados parceladarnen-
w tribUlfJcão

'

paz mundl'ai sudi:os italianos: Artigo I � A te, a juizo do governo, em vista

a partIr. da presen.te data, ficam do res�abelecimento das. relações
, le�c1U1dos

dos efeitos do decreto- normais entre os dOIS parses. PORTO ALEGRE, 23 (C. B.)
RiO, 23 (C. B.) - O sr, Pedro Leão Veloso. ex-minis- lei D. 4 1M de t r de março de Parágrafo unieo - Nos referi- .-0 Partido ,Trabalhista Bra

tro das relações exteriores do Brasil, fazendo deolareções 1942, os bens e direito que �ie- dos depositos fica, desde já li- síleiro do Rio Grande do Sul

à imprensa, segundo DOUcías vindas do exterior, disse que I r.3m
a pertencer aos su�i�os ita- b�rada .

a
�

soma equi�alellte a,' deCid. in. juici�r inte.n?o movimento
as bases aéreas estrategteas no Brasil constituirão li prln- I �lal:o�, nas P?�s.oas, físicas o� vinte milhões de cruzeiros. Ar· popular auticornunísta em face

ctpaí contribuição do nosso país á força. de policia in ter'I.1�ltlàlcas. doml�Jhadas. ou resi- tigo, IV -. Este decreto-lei eu.! das recentes declarações de

nacional encarregada da munutenção da paz mundial. dentes 1'.0 exterior. Artigo II - trar� em vIgor na data de

suaJ,
Prestes, O partido resolveu ain

Acrescentou que o novo chefe do estado maior do exer- Os ?en.s pertencentes a<:s
.

sudi- p.ublrcação, revog�d,�s as dispo- da (l pedido de cassação do re-

eíto, general Cesar Obino, enviará breve 3 oficiais repre- �os.l�ahan(!s. p:s�?as flsicas o� síções em contrario". gísta» do P. C. B.

sentando a força aerea, exercito e marinha, ao comitê de jurídicas, dorulciliadas ou resi-
----.----

assuntoa mílttares da ONU. Explicou o delegado brasítetro dentes.no exterior, já gl!'ava?os nftr na-fi I�.r�m ssai!1'fl eP.�.,.·.�.t,'���.'�. Hf;j� �

que eontluuando dlsponíveís as instalações amerlcanas em em virtude do docreto-Iei D. I""u III UI ti iiiilllll lil�� �'L f:[liUl".,. �aiÍ.!!1í €I §EtUíl�unn
nossas bases, é mitural que os E8tadoe Unidos em coope- 7·7 �� de I. de julho de 1945. - ,. d

ração com {} Brasii, mantenham tais hases de operf!ções com:muarã� sob e�se regime, cargo ffhlram·se 103 sessão nn�\1 da U[!.a d�$ HâÇ®�S
sob conírde e autoridade do Conselho de SeglH'luH;a, lu- :nas poderao .

ser lIberados. n.. GENEBRA� 23 )C. B.) - Apezm:' das tentativas para mar.

�o d� acorr:locom O sls�ema de défes.a psn-americano, �u- �odo �u_ E'� parte, 2,Ol:' :decreto ter �s dive:ge?,oias distantes da sessão final da Liga dãs Nações
JaE! lmhas .

mestras estao estabelec!dsf! na conferenCias d? p�,sldenl.e da Republ.ca me-, o��mmeIro l�Cldente de natureza politica já ocorren pelo fato de

mter amerwana de ChapuHepec e eetlpulam acordos dessa ?l�t....a proposta em cada caso,' nao terem sldo os delegados argentinos sido eleitos para qual
natureza dentro do espirito da .carta das Dações unidas. G ,�mtssaot' de Reparações de quer 'vice-presidencia ou outro cargo, não tendo eles. posterior�

.t:5Lra. fAr_l�'o III -

B
Os depo- mente, comparecido á segunda parte da assembléia plenaria.

CRUZEIRO Prefiram a Farinha ��r�:il.ep:��a eO�ba��ada a�c� i!�
F h d

-

1-
,_ s_ fabrica�a pelo tiana, ante, de ,8 de janeiro de arin a . e trigo, boiando

.� .M o IN 80 10»: N v I tLE Instalações

i:wA eOérgiaatomimldeve IGSlàla::,�gO:eEléllieO$ nas aguas da
- ser utilizada para o bem da humanidade Blumenau

Os jornais noticiam com des-

taque o fato do aparecimento de

e não para li ,·na destruição 2�!.!?2. _.. granda numero de sacos de fa-

MOS(..OU, 23.(C. R.) -. A ---.------------- J Jª��i::��1:�: :��;;� 65 [Ieitorauo anones
'P,avda", em artigo que publi-

O I'
cou em sua edição de ontem. O
artigo acrescenta que o ,apro
veitamento cOl:strutivo da ener·

gia atomica. ainda está em sua

infancia, sendo necessarÍos ainda,
varias anos para que sejam efe
tuados aperfeiçoame ntes sensiveis

A virtllde til ft loalda
da se fetiram IIUiUlnO
Il mime a fi traição
são prawiulos. L

��=..".,.��=�-

I !}�a,lriD
� tU'?UaI

i l'lHm!JBtrAj

I
avulso

�����=.==--===-�

�'��í1��,�
"

C1"� do,oo
CrS 85�oo
o-s O,Ho

compareceram
TOQUlO, 23 (C. B) - Rea- toros fôra o maior, de toda a e«.ercessem o direito do voto.

lízaram-se em todo o territorio eistoria do Japão. .

Diante desse apoio, o çompôr.:

japonês, as eleições geràis, para Os circulas autot'Ízados desta cimento as urnas foi quase total,
a constituição do novo governo capital calculam que 65'1. do A fim de comunicar ao impe
democratico niponico. eleitorado japones compareceram rador Hirohito o excepcional re-
As primeiras noticias divul- ás urnas, o que con'ititui um sultado da votação uas eleições comprimido

gadas nest? capital revelam que fato realmente excepcional su- japonesas de ap6s,guera, ummen- A' venda na

o pleito. alcfÍnçou o mais com- periol" ao nivel de antes da sageiro especial esteve no pala- FARMACIA ELUNGER -

pleto exitô. Logo após o fecha- guerra. Os mesmoS circulosatri- cio de H:;.yama, onde se encen- Rua 15 de Novembro, 588

mento d

..

a U.l
..

t

..i.m..
a U

.. flla.,
o

impe-!
buem t

..a.l acontecim.ento
ao apelo tra presentemente o imperado.. I f O N E - 1901

radar Hiroito foi notificado de direto do imperador Hirohito ás I -

que o comparecimento de .alei- mulheres do Japão, para que ElabaFava e edit:t�\'ia os dis-
Cllrsos de riitleí·

as urnas

rinha de trigo boiando nas agus
da baía de Guanabara. sendo

alguns pescados pelos pescado.
res e outros encoo:Jrados nas

praias. A opinião publica co

menta a procedencia dessa fari
nha, opinando uns ser produto
de naufragio de algum barco
contrabandista· cu mesmo ação
de açambarcadores em mano

br;is de cambio negro, fugindo
á ação energica das autoridades.

:â',NUNf.:mM NESTE DIA 'RIO

Penecilina em

Obrigações
de Guea"r8

Ronus e Recibo:; compul
sarias compram-se, pa�
gando os melhores

preços.
RODOLFO - Hotel Boa
Vista-Tele. 1164.

geral lIos1 de oc.ar a de·
cumuuista chineses .,... me

.d·' II1II1 t
Maria lhe;Uli) está $Üj� c�m§hniia

CHUNGKING.23 (eB) CI O I
Anu'(jcia ..se oficialmente que

'.

fi .. I �orle ..ame§'i[;iiiiI3
15 mil comunistas entraram ,.'

.

' LOND ES C'
em Harbin. .

R�Q. 23 (C. B.) - O ministro do Trabalho baixou ase-
I R • 23 ( .D.) - O Serviço noticioso tlorte-amerÍca·

As<fúrças comunistas chi- guinte portaria; "Considerando a n",cessid�de d.e fixar um pra�o
no na AlemanÍla informou que a ruiva Maria Thekea \Veichlt.

nesas iniciaram 4maofensiva razoavel paraque o vendedor possa prOVIdenCIar na confecçao secretária partícula. de Hítbr de 193+ a 19.38, que foi presa
'.'

total contra a estrada de ler- da n?ta ou do
.

caderno de venda. cuia oJJrlga�ot'iedade �oi �

esta- �:rt��a;��cInr:,dio perto de Viu&rourg, está agora sob custodia

ro p.eioi...ug-Milcde.. ID.·.·, n
...
u
...
m td-! bcleclda no �rtlgo 10.. do decreto lei que cnou a comlssao .de

� .

c nSlde-ando ue d d t d ref d Em meados do verão passado, Maria. fug�iu .de bicicleta ,pa-
ti.mo.'.esforço 'para impedir preços, o.' •

.

....q... e. a�or o com o ar . 7 o... �rI o

q.ue ti
..

S ,.lo. r(>88 fi a.cion.ali.stas decreto leI pode o mlUIstro do .Trabalho. avocar sua decIsao lme- ra a casa de seus pais, em Uttingen, onde ficou morando, ás
.,. d'

,

S
L d I d d ." t 1 d ocultas. Nessa ocasião tingiu os cabeio�. que eram louros, trocan.-

chinesas' ocupem fi Muu1- lata nos a sun.os. a a ça a. .
a comlSSao cen ra os preços; .

churia. resolve; a nota de venda a que se refere o art. 10 do decreto do suas rou;pas de luxo por um traje de camponesa. e adGtando

Milhares de soldados comu- lei aludido, será exigivel.a partir dos dez dias da data desta por-
de novo seu nome de solteira. Ao ser presa alegou estar gra-

. •
vemente enferma.

nistas �stão atacando a lo: tana'. Apesar disto foi levada· para vVuerzb'lrg, c,nde, após repe-
calidade de Sichong, 59 qui.. .......f1-:.:-�-�_._'..'�'4i:_...,-�--'. o t'-'-��-�-�-,-w.-�'-"'

.

.f_' tidas negativas, admitiu ter sido 3ecretária particular do Fuehrer
iometrOSJll1Ól'desJe daquela U.··.·.···•....tRI..............•.Q ..q'..01&,..,..4.O·I absolutamente inofensivo para Seu marido q,ue era ,oficial da "SS" e. membro .do. Estado Maio;
estrada de

.

ferro.' e. varias lVJlu� iii 1 d H 1 .

outras Incalidiides, sftu�ds.s a pele Eficiente proteção contra.

Ir
pessoa e lt er, esta sendo procura0o pela poliCia.

,�eBt� de �jentisin,'e a oeste e'l,Zel PICtA�A8 DE MOSQUITOS e
os dis��:o:�e tfift;:�, ��:(���fvi��) ���r�e;��1t:l;-:,�l:� :té :d!�;:

{ �e .....hanhuUIH1.. ou r01 Inseto.. • trada dos americanos,ali .

•

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



I Vltr suissas. PAILLARD

ac;;bamento de luxo

F n'
. 1 'O rn' b'

. Dmnnmg. caixa posta I 1" .i.lID'O

Extrato da �,';:aHe °MALTEl\[fA PUJ�G� e E::;!rato
··r,1J\L'.rEMA"'com Espinafre e 'l'C'M1C!.te.

VIC DlVf,!J.LTEl!'A;'\U: -N'ut.1'�H�o e d.el�d,oso - com

ou gelado.
CHOMA!.'!' Ml'U.'I'EM:lk-�;lÕde Sl0? l.1:$t"fdo eC'In::>

:QO preparo de doces e Sl0fi.'tst88, d:_:!so:"tidc� no

ido ou gelado.
FOBFO rJIl!LTEMA:-�sta f����11!:1 0 l:ii.'.."i C�!:_!::!Ail'�O P":;*Itt�Ho e 1

c0:_npl-:lo ��:ra �C!detl.�€zs:')��,B"•. ,.<;:;.r;:��::�'. :;::�i:'po:.;_,.:t?�h::�,,: I
couval;,;c:eJ.i;t�s� .i.UC!1 e'!n x.t..>Sl,a., tO {_"* .... a..::.� -...A _ (..·....5.a.CsO.,. ... �\,,- .1-_"_ ._ .. ,! ....r,... 1
é um podEiraso muti]lOl' ct':J. T.nttd4;;r:-�o,

Sentes

um

s
10rg'i��F

.1�
�
��f'

Blurneriou

A.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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REtõRESENTANTE exc USI'SOCiedade, (copêrativa de (Il'édito d� Responsabilidade Liimitada
vo rnra S. Catarina e ParanáRegistrado no Serviço de Economia Rural do Mínistériõ da Agricultura sob nr. L197 d�'� fabrlcas de S. Leopoldo
(cnl<>dos p. homens, crianças,MatFiz em B�umen'au b,;ti.:, .'lrtigos de montada e ar-i." .'

.

.
. '. Iduks de couros) procura via-

.

Agências instaladas em: BRUSQUE, GASPAR, IBIRAhU, INDA�L, Itou�ava,. PRESIDENTE (iETUU�l, RIO DO TESTO, RODEIO, 1 �:��t��(�) 'd:���S C(;�����len;t�d:S�jaraguá do Sul, �orupaJ RIO do Su I e Tono.
'I no e:;i::'H10 �e S. Catarina, exe-=s-

'N'
.

"d ..

C .. .. .

$ o.... .!o CO!;l'(!;dw e estrada de fer�c" r. e aoctos nésta dota: ap�tal Subscr:lto Ct> 3480.60,0,00 Iro ?té P r ro União .
. Cotas':" Partes subsc.ritos: CapUal Realizado Cr $ 3090213,2°,1 E' nrcessario que adquiram.

'.

os mostruanos e façam toda aBalanço da Matriz Agencia e Escritortos em aO'de Março de 1946. sons -dU35 vezes pOf ano-
.,

, , .

. I n';·se p�eferencla a quem la
.

'I estiver vlajando. dispor de con-
. ATIVO PASSIVO dução própria e. interessar. n:>sValoros realizareis a nurt.n o a lo-n°g1Jpraz.oCr. $ V 1 ;'l

,.. 1(:(8 mostruarros. ComissãoIJ U U a_ores DitO eXlgIVe1S í urtica ti O/o..Letras Descontadas 9.971.506,5ú Cnrit;:li 384.270,00; 11;'.CfesI'Ddos queiram dirigir-C/Correntes' Devedoras 8.645.435,10 fundo de Reserva 7000,00 ;

se, ei�".ild(J refereneias a «l{E.Emprést. a Puaclonarioa '18.372,90 Fundo de Desenvolvlmento '7000.00 389.270,00: PRESEí'.JTANTE» caixa postalAcionistas (à r.ealizad
.

39.056,80
í 143, ERECHlM, ROS.

.

Correspoudénfes no País 1.560 796.0020.236.167,30 Valores Bxigiva:s a curto B a longa prazo

"
" ..

,

__ ._..
_- •._.--e-_ ..:-.......-v-

.•Efeitos p'ertellcsntes ao Banóo DEPOS:TOS
.I Sem juros 204448,00Apéflées e outros tltulos

.

8.800;00 � Com juros 3 137.564,90 iMóveis Bt Utens.íHOs 386828:30 I Disp; c/especial 3.158479,\0 IVeículos 3.870,00! C' 1 '(ll� 649 zo ..om aViSO "�'., tiAlmoxarifado 101.222,60 500.720,90 f 010 "'79 00 I
Prazo fixo 2.....,·

V 1 d'
..

Limitados 2.505.'393,00
li

aLores .. lSpnnlYBl8 Dep. Especiais 3.H34..�,90 J5 547.528,10Caixa em Moeda corrente 85\.168.,70 !Idem nas Agências 189075, 'lO Correspondentes 0,1 País 5.686.978,00
.

A' disposição nO Banco do Brasil 54.166,50 L09LHO,90' Dividendus

!
313.302.10 I

�

I ;- r. _'_�.H�.u.!li!c.c." !,;�:-lf;_ �..,-::e:J ?
19.383.190,00.

." :.,��;.".�:,;:,:,,'�:"':::: II1.410.000,00 "'·',C'. ,,,,,.,,,,,,� ,"�;.","'" tr0i
_1,_8.t32.039.8� 38.925.229,8°1, � �Jrl

I<�#

, ·1"''tj''-2 ��
't ��.#�7.108.615,30 Agências o Escritorios 7.197 .372,:?0 I .,', f.'''''< � ,",U,i' _. ��" ?�RltI

.'\"""'....................=- �__."..,........"""'"'__-_�=t .. "" .. ""_.. ....,== �l.'"""'.#>.-�-...--�-.=•. ,'"·�.-6BLUM,ENAU, li .de Abril de 1946 IOswaldo MoeHmann Hélio Duarte Pereira i�""�"·�·---
,Diretor Presidente Chefe da Cont;.\�_Ii?ade G3��Cl9" /1,�ó! Mãe I Filha.

Sf�":"'''''E'';:'�-��''__�'':';'�'''-� �-:f:-:.-�--.:-�-�.-:a>-�+-::"-. °l.�-�<·_·_..;--.,;--�-,
..

_·-íj:-�I�.:.'....,,:: I. nJl.:·l.·,.lDJ'I!XsO:�vBEdMatUl�nARa�.;:í§1,,§;���&gtr������2il?g;,����ff���Jlt;;���, Q

'�: I ._ U I) 1V ii.fi ..Co;; ...�s .r.h fl�;l(iO . - j.}lh, - r:::Ot�� no e.'�tllm""b'" ��
� ,

ADOR VIEIRA)I T
" ..�<l\

••
"

'

.•
,

t:J •

)' .--.".
-�-�-� •

E4""'-f'i""��"'"'' I 1< '.

__�=. � i ���1:'�:�\:viiará DôresI Qr;.tetfZ;;>' .

� • .r.G·1""\..�
li

_. _. . =.�� ...

� rn

�I �." b'�l'" .

, �:���;:�!�:. • I si S�das, Linho�, Casemiras, I tlli �l:;:;:�6;ioC: �::�::!
J P:�;��:�:�'?S ';. Dys;e��i�� ..� I' �:��d�s�'pB.ir�����:��:: _... . F��.�._l.'.lli �fr�aui:��1;h�i����:����·f,\j � •

.

•

G·,.".",,, - J"Z''''' �j
ii . �. C '-�n'a e �egulado.

�l •
1-' C�t- -. ';:"l""" .

'"',':'.'-'" _ ..'" f·, B M t 1.:. CIu.u..... • • •C) 11-..;'6 I"; �...,J"" 1;:1 _ elaS, e c� vi!! �� i dess<1.S funções,. � 'Jêr" � . " Ghapâos..!!.�m8?�.ni, �_ � _Nelsa_,.. �,I fLUXO SEDATINA

i
,e .••

SS �=�E I r;:;�f�r:�;i�;�:�!� II 1.:1 _._

'--'-'---�:i1<hpjQiit"� do TinIas 1.11 Errr.o!ltra·se Jm todapar.te,-

� -üA.Ill..W� l!l"U� 11!1;;;.
I Lic. D. N. S. P. n' 67 de 1915!:fI

Bhunenau Ltdô. õ--,�........._�--

TIntas e Vernizes .. Mate�ial par� � ��_, <.�.-�.-ilIl-\lIi�-.....;;:i
P�nturas em Geral

_ "1 �:.• �_� (" �

81umenau .. lIa. (�í!.::.::!> t:l
'-I �_...m__ I

j'ilGt_'!"?Jf!"sef5��·M EMiR' � �
...: .... <

ae todos os tipos e tamanhos Oa

Casa do Amswic.::u'lo S. A.

"";:: �� An�I:�'cl.
n.__I." ,�.,,_:,�!A:�:'. Oh

le

Conta Matriz & Sucursais

Contas Transitórias Saldo não procurado
Diversas Contas

Contas da: GompallSBçãOI.· .

..JI.�_. Letras e� Cobrança simples e
.� em cauçao
'W Idem, de terceiros; interior

Valores caucionados
Valores depositados

234.791,10
Coutas Transítnrias

15.650.83[,20
3.732.358,80
1.410.000,00 .

18.132.039.8038925.229.80

Diversas Contas
Contas de flOmpenSaçãO

Letras em cobrança e em Caução
Valores Caucionados
Valores Depositados

Conta fdatriz & SncITrsáis

I�

�"_:'.".J" I�"'_�� .'<:<,��: ���!:��..
'

":c�'" .!tU, Itl"�

""':';��":' �l.f"�� :!:"';�Q-�, ,.<,1JtVt�:",� r-:,.rt'ear.e

"'G t;:.;,:'!:��::",�<"",,l.�·.• ��� ....n\. r;;.m· Ht·r.at1aiti
�� ,,' <! ...� � ....tt·.�n-b �'�'''/If U'!J-� ove:

? �"'i:o:.��,:.'e� '1t. ... "'::;'.l'�",,,,II';t � cncaat

.:' .�.�. �,;-!�<y.·f.,';:"�..1ikl"'!;1�"'- "! ,,._i:lEif .�� af·

"';/;'1:>.. !'_t': -l.t;: .....";_�;�.}�e'> ...�t!p}�at(in·j..

>'-l'_, {?;:��Jllt< �;"S-':.�. t�"'.ttl.�t,;;;.(- '.1!,1'

,:,.-; ;-::, •.;{;, 'Õ�- "\::'�"'ôl�P �:1,. .�",�. �·",rrl�.,,<i f!;

� •

_ _;�.�._ -ll_ é!;.�..�.-;-. Ü J;;grc:Vf' ��f1. Jt)5Cl

Rua Maranhão
N' 2'1

A tratar cum
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Edital

EDITAL

Tudo a Serviço
dos �xp�nfadores brilaoEcos
Londres, (BNS)- Um depar

tamento do governo britanico e
uma importante organização de
estudos comerciais cooperarão

FaQO saber que prretetrden clli. para dar aos exportadores brita
sar-se: Arno Brandt e Olga nicas amplas e completas infor
Koepp. Ele, natural deste Esta- mações sobre a situação do mer

da, nascido aos z.; de março de ca.Io exterior. O departamento
1924, tecelão, solteiro, dornici- do W;,verno é o Brit�sh �

Over
liado e residente "ln Testo Sal- seas Frade e a orgamzaçao .

de
Faço saber que pretendem to deste Distrito filho de Geara" estudos comerciais é a BETRe.

casar-se: Martim Reinhold e B�andl e de D.Otilie BràndtEl:'1 (Britis� E:cport Trad Research
Helga. Beck. Ela, natural deste natural deste Estado nascida aos Organizatiou].
Estado, nascido asa 19 de abril

25 de dezembro de ;927. domes- O serviço do B:C.T., será �e!de 1922, dcmestica, solteira; do- tica, solteira, domiciliada e resí- to pelos cotlselh�l�os comerc�alsmiciliada e residente em Itou- dente em Testo Salto. deste Dis- e agent�s comerciais no exterror,
pava Central, deste Distrito, fi- trito, filha de Hugo Koepp e de que enviaram �elat�rios regul�lho de Eduardo Reinhold e de D. Selma :Koepp. res _;;obre ,a situação econorm
D. Anna Reinhold; Ela, natural

i\presentaram os documentos ca aos palses em que se en
deste Estado, nascida aos 12 de

exigido pelo artigo 180 do Co. =v= 0, �E�RO, fornecerá,
julho de 192$. domestica; soltei- digo civil sob 11. 1 t 2J 3 e 4 por l�termedlO _� observador�sra, .domicíliada e residente em

Si alguoem tlvel! coohecllnentQ dI!) e�pecIalmente tremados, relat�-Itoupava Central, deste Distrito, existIll algum b.n1pedillle!lto. ie.g.alJ I
nos SUP

...lem.entares
aos fom.eCIfilha ce Germano Beck e de D.

RCUlII!: o para. os fins de direito. dos pelo BOT.
Linda Beck.

�, para constar. e chegar ao. .COBI--
-,··=c�-----__

Apre!reotaram 01il doti1lDlento8 ex!- nhecímento de todos, lavro o
gidGS peilG' t:ftigo 180 do Co�

presente para ser afixado no to ..

àigo Civil, sob n 1, 2,:3 4. Si
gar do costume e pnblícado pe.

airl"l!:em tive!! OIiEnke�nt. de I'
.

&'� a nnprenea.exist;1l algum fmpedimente legal, Blumenau, 1.
3 Ubl".H de --

19461IlCllse o para: OI fins di! "dIreita. Vict&rín� Braga
B, para COMtal1 e chegae ao co. Oficlal do 'Regfstr. Clvll.
nhecímente de todos lavro o Jpreol .

urote para se1l afíx

..

adono

loga!llBlumenBu
13 !ib.ri! de 1946

da oostlro1)e) e publIcado !;l.ela imo Vit.'toríno Brag� .

prensa. '. Oficial do Regbtr>l:l Civil. i

1l�-"��--1Il-�-S��-� X i'?-+!"·���·ii'�",>·,.,çc"._-.,':",.".;,,,,.--,�,,:,�:.

Prado do Rio, La Menor
ia

.

.

e Rapsodía
f.mCwl�!ra"Se ri V€EI�a nas
Fsm�3cias e D�6gar�as.

E dlt a I
'Protesto de Titulo

, Oswaldo. G; Nóbrega, Tabelião interino do segundo
oficio, desta comarca de Blumenau.' Estado de Santa esta-
rlna, na Iorma da lei etc.,

.

. FAÇO saber aos que, o presente editai virem ou dele
conhecimento tiverem que, pelo Banco Industrla e Comer
cio de Santa Catarina S. A., por sua Agencra, desta cida
de, toí-me requerido o protesto. por falta de devolução,
contra a ftrma G. BOSCO & CIA� LTDA., desta praça, do
títuto apresentado fi essa firma, para o devldo

..

aceite, em
data de 9 de novembro de 1945, conforme documento em
pOder·,d.o Banco, titulo este, cujos earacterístícos epresen
tados.pelo Banco .protestante são 08 seguintes: "Duplicata
de fl.itura n. 197;' de Or$ 2.177,oo.emitida em. 2619i45 por
Nacle Elias Hamuehe, de São Paulo, para resgate em
20112145. Não havendo eneonrrade o representante ou repre
seatantes Ieguís da firma responssvet, pelo presente edital
a JutIm.o para devolver o título, com o aceite, bem como
prOVidencial' o resgate, ou dar as razões porque não o faz,
fiC$,IHlo, desde já, intimada do protesto competente caso
não satisfaça as exlgenclas dentro do praso legal..

Blumenau, 20 de abril de 1946.
..

D$waldo O. Nóbrega
, '&l'!�#.��--�"':'r!!-_.�._;�""','-��-� Ó�'-�-i'!'........-lt':-:-m---il1i�
� .
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TIl . Oifôpoaíto fi diffposlçã.O tOlo .

f-.�., DeJ,o;;Ho Popul,ai'
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..• C/Dàs. cnm avtso de 30 dhn: 4 O/o
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• Loção
EIZEl

"Medicação auxiliar
no tratamento da

sií'iUs"

Arrancar e destruir gra ..

vatás é contribuir para o

.desaparecirnerito da malária
i em �Rlumenau.

'�VIRGEM
WE'TlEl INDUSTRtl\l jOiNVILLf (Marm� Rflg!rHf&th;

NãO deve faltar em casa alguma

.'�.

Andreza Campos da Luz
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