
·Um exemplo que nos vem' de
o caso da farinha vai passando em brancas nuvens II inco21'ência nos

�"liS�:;at�:�g;;�i�j:';i�i��:�ó:;� preços do produto • Outras considerações sobre o aSSu�ltoo Prefeito da Capital já está A

I
. I t d ttomando as medidas necessá-

Con tinuarnos afirmando que Tolerar

"cam.bio-negro". como nada vale termos generos de engano }u,gar q. Ul>..
o os

nes.
a

se fazem necessárias rigor e querem alguns, afim de que não Ia. necessidade ern abun dan cia cidade são ricos
....

E nã_o é pelarias para acaut-Iar os iuteresses
dê tf'nergía por parte das autorida- nos falte mercadorias, como acon- qr-ando a maioria da população capacidad s aquisitiva ::S.:8 quedo povo em relação ais preços .

d �' b I d ddes competentes no cumprimen- teceu com outross lugares onde não pode adquirir os artrgos de se eve menir as. pOSSl lIa. esdos alugueres de casas, nomea n-
to das medidas de r rpressão foram decretadas tabelas, é pu- que necessitam dado os preços dos me 11,1S favorecidos, em ques-dp uma Comissão especial que, ' ,

E'contra .;IS negociatas ilícitas. ra infantilidade, pois que de verdadeirarneute proibjt ivos tões rie preços.de acôrdo com a nova lei de; .

....:: _:_ -- __

inquilinato, estudará e ajustará 1.

as quantias que deverão s-r Dr DquiUes Balsini Ipagas pelos inq�ilin05, Qne beo -. .'. .

_._._-

ex���!onã�S��ve ter fiCilrln cori- Fesff'jou' õntem a nassoqeo»
de sua data notalicia o sr. Itente a população ilhé a! Enfim, I

estas bôas noticias devem sr-r
dr AchillesBalsf.-Il.i. aduoqado I
no forum . .desta Comusca e :acolhidas com simpatia mesmo

. Diretor dêste jornal.por aqueles quP, como nós, não
D di d ti l �_���=.,..= .

.desfrutam dos benefícios rlas .

e ucan o-se com par teu. iar

I I
..

tabelas de preços, ou de ·qlJais-
interesse âs tides jor/laUsticas, A virtudu 6 II leaI1.l11-

.
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.,.<c� .� IJ!::rio !iliHuHno

desde a 111'â8 tenra idade, o .I • fi '.
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quer outras medi ías que proje- b
..8 hB retíram qU.,n�{l .
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,. .: . � :�.' �,jH!l. _,I" '''',u",
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1 11 ,enqni.'*' nataliciant e sem/Ire a crnne (I II traição
.

.

.

... -" t ..
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��� �nd) °dPOVO c�ntrd:I ales uniam-
se mantere á. testa dêsde= ião premiados.

. . J4'J>'J '. '- ' � .' ,

.

h'ruwn Cr'" 0.4 I.�. a e os exp.ora: ores. f t' 1 (
.
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'1st'
".". Comentem�se neata cidade I ;� ,HW, Q[Oh q�ídl ... em CP:�Slagr.a� -"_--�;-----'

.

- ,

d d
. .

-
ao o me ,01 a 8U() eXls encui, O CIl"!:.:uto d�s. asplp(:i\ç.aes de "tU!!!> dO�<:�.li�fer a erros crrmes contra a eco- b taU do r. .

. omía popular e muito embora
a '��U! J sempre que se az ;'--uuB"""': • "'aba'do 28 .I" Se"temb-rn "e 19'"6 . Oro ""W;",,3!J UalEln1 nir"t'''·",.�"o XiWI' N. 5·.'

. ,
. neCf'SliartO C(J1n ?'aro âespre- .. P' " ....".J iA" ... u.. n.... I �

a 1mprensa os esclareça devida- ,

' ------�------��-�----�

t
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t r\ endimemo e ardor 1Jel.l.� causas .

;:.r\1 ;ue�ma�: d��;{�os ;;d�d:: que dl,izen.1. T('.�pedifoba eS.la terra:E··m Blumenau o I· te rve·�···I�I· '(·.:.·0 f'-

de repr
�

t b q1.U� te seruni .e erço, Comessao con ra os a usos, {, 't
'

-

ara 1
. .

tírnul do: e euo, sua pena vurorosa e

�or ha"d egna de es umu o 01::1 es-
entusiástica semtnetci empre I

'U'd O ka·orcov· ·tores!. da POVto'dqu�t se
(JrzdlJ. na tareta.de bem seruir i

:..

O ee e as hnm0lmu a.gll�..
' �.

ção,
el am ln arnen e .a Sl ua-

n cnuse. desr(f. T(JO!ão, quer: UI \í1 iii t'- �B �

Debalde pedimos abertura de lJa�endo-sepor'..iieUS.Ju�tos lln-i

t- d I d V" -ITI
•

"t··
.

CP.lOS, quer auscultando suas es ao· se"
.

R ores i!l JJS,. �s� as aq�m

lOqub�rl�do dPara apurar al" mais prementes necpssidades,' Iill V P � ii
.

I It �J' \'dOresponsa lIa es no caso rO'·
d' S h S

,.

d J ff b' d'd f
.

h d· ou mesmo opon .. e dlque ao.«

d Ri d , In e II li! � V�
. (11 ora; ecretano a us Iça,tU. a

�en��
o por an�: a e, abu.YQs F! injustiça8, na certeza e·.o o- es u Oh1m3 � Dr. Gu:t'iVO Neves e Senhélra;ngo. s las passam e a e ago: de que ab'sim fazendo mplh01' ,.

.

. . ... ..

. i�. Presidente do Conselho Admi-ra, ao que se' sabe, nada fOI
t J

.

··t 'd
.

p'
A conv1te da Prefeltura e D -I te CODlltlva: Secretario da Fa-

t11'str.ati.v'Q d.. 0 Est"do, r r. Ilmarfeito no sentido de se punir os ta�m,e aos Mt ere
...sse!i_ a a-Iretório Munit:ipdl ·do p. S. D. zenda, Dr. Jo'!.o. David J:erdra �

.
-

d· na generosa e úoa.

EI·, L'
. c h S "d ('cnêia e Ser,horaj S_cretárioresponsav€ls por tao

esc.an
a-

P ti' ,

t 1 i encontra-se em ) umenau o:::r lma e "en ora; ecrelano a
r1;, Intervento";a e o Ajudantelosa adulteração de produtO. .

or lU � 1,'[.'10, e na ura , o, Interventor Udo Deeke e Se- Agricultura Viação e Obrdsan�versarz{]n e gra ge01.l a' . de O;dens, Tte. S:,:icmão Câma"aAliás, o trigo, em Blumenau,·, t'.Z' bln .' lahora. acompanhados da seguin� .públicas, Dr. Lecbertc. Leal e
t d' A· ., Stmpa w c o pOVO umenau- :

_

.. e Senh rd,�m 018 tieços, �omo Ja r:n��- ense que o te1h rm grande· .....w... Hwm Ontem mesmo. ás 14 horas o

clOCoa$mos. ns pOt em a qUlr�-o ap1éço. lJasrnais jusl(.lS, pois, MO·RADIAS. CASAQ
I

sr. Interventor Udo Deeke ea r 4,00 e ou ros, sC� $ql�ze- as homenagens que lhe (m'am - V I comiriv.l estiveram em visiti1rem, 91ue, EPag,uern a .. rb ,00 prestadas na data de Ô."ite1n. oficia' ao, distrito do Rio doPor qUI o nlPguem sa e co . Procu.ra-8€' para a'ugar, '.
I tI'

.

A •

-

ás quai.ç o pessoal dêste j(jr '

Testo; Olltla visita serà feita ho-mo e posslve a mcoeren( UI
nabie a sSLcia prazeirosamente,

I

C d.n
• �.. je 80 [i trito de Itoup3.va,!' de preços, embora o caso deixe

"l' d b··
. .

t
...

eh �
.
asa·, 8' MIUerlCaüO �_ A.. '1 .

d h'
' , .

'- �';I'muita enle· asulada.
. re� .e1ran o ao el1quts O ele, r-.a nOite e ü]e, com 1111C10

�
g p

que se acha vel'{ll1eando e� -MERCADO DE AUTOMOVEIS- à;; 20,30 horas, Poro homenagem.

Piçarra.q, seus melhorescum I Rua 15 de Nov. �87 - Tel. 1078 ao vísit.-n1e, S'Tá re:.t1izada no

primentos, com ?Jotos de co n- a L U M E 1'...1 A U .
Teàtro Carlos Gomes be'a noi-

Federico C. AHende tinuas felicidades'
�- '= ��h ,l�e ar�t:,t,�;:m,� ;') ;r� ;,�;

IDcumula(;ão Ôf; �i,:;,:/til�� _nié'�'� �_-".j n!,:"l./�:i_
f

lã �Yt:r:J é t,·fe�e l'-_� F'ff:-fc1t.u-
�.. rl::.. �

o

� � fal/J Ta Mu[!.cil'a'.� .. �" ;\1. C:ulus;
Gome.;; e pda. iudli,·.tri', e co-

a presidente da Republica, mercio locais, qu·, c�:Jn\'ldam por
em vista de uma ey pos çã.o de nosso intermédio I) povo em
motivos que .Jhe apresentou o. geral para dela participar,
Ministro do Trabôlho. aasl00u OI Ami'll'hã, ás 12 hor;1s. ;linda
seguint"l decreto-lei: I no Teátro C"rlCos Gome!-, reali-
"Art'go I - O artigo 12 I I Z3r-se-á o almoço ()fereCldo aos

dá consulida.;ào das leis do tra-I visitantes. por nos!'·as classes

I balh� passa a vj?ora�. (01"'1 a

I' conservadora._s, .

com ;� pre,sença
seguinte redação: ArtIgo 13 I, do sr, Dt. LUClO Corre a. SE.cre-Em frente ao BANCO ·INCO (Contillua na 4a, 1N_(J.i! tário ria �egllr<>nça Púb':ca,

.

. �=!Dr lIcitar Blum, DiretÓr geral..

I do DtParlamento das l\Iunicipa-

II M E R·I C D NOS n 'lidades e sr. C�lso Ram(.'s, que
:I. estão sendo esperados amanhã.

Agradecemos á Prefeitura 1..1u
nicip.ll o convite que nos diri
giu para participarmos do bano
<jll€"te em aprêço .

Por motivo de sua data nata

lícia, ôntem trancorr'r'!a, foi alvo
d� carinhosas manifestações de
aprêço e simpatía o nosso pre
zado colega e amigo, sr. Fe
derico Carlos A!l�nde, f, gllra .rie I
marcante presttgIo 1''':; f'lf',nq

sociais, comerciais (.; j iíl),,1i· tic:ol'
desta praça.

Embora dedicando-se ['rp
sentemente ·à� atividades co

merciais, como gerente da con

ceitllada firma Prosdócimo &
Cia. Ltda .. fiIi.)I desta cidade, o sr
FederÍCo Carlos A llende jamais
olvidou suas qualidades de jor
nalista eximia, colaborando, sem-

t:?)pre que. o tempo
..

lh-e permite,
� com a imprensa local no estu

o

F ...
do das questões de maior
interess€', sendo que sua. pena
sincera e brilhante tem con-

.JiIj_, i:á�t:e�� bom número de

admi-jTanto por seu cara ter leal,
franco e cá\-alheires( o, como

pela amizade e devotamentu
que dedica a estA casa, desfruta
o distinto nataliciante entre os

que aqui trabalham de grande
apreço e consideração e que por
isso' mesmo o cumprimeJ]tam
pela passagem da grata efemé
ride, desejando-lhe toda a sorte
de felicidades.

.�".. '''.'.'.�'.

:"."

f ":r

-

Babetfe Augsburger E Cia.

·S
Para a Rua 15 de N.)v. 679

casa DO

oa

lhe
distritos

Ocasião
Caçro Usado

Foue: 1477

Mercado de Automove is

Jobn L. freshel •• Fundador t
End. Te Ig. PRESHELRua 15 N 487 BlUMENAU

I
Posto de lavagem e Chevrorel de luxo mu

lUbrificação Pintura dois Tons

Serviços Rapidos Radi[j e farõas Nebiinl
_"'- •.- •.-_.-�,�-i!õo_-�

Pneus em ótimo estadoORQUIOEAS Procu- Pintura e Estofamento com faixa branca
fa·se ofertas de plnntlis
Indianas, EIl'gantes e Retificação de Motores cam Precisão Motor Recondicionado
outros qualidades.

Mercadv das 01'quideas .: Peças Genuinas Estolamento com Capas
Praça da Sé. 375 I SERVIRS- P I NOSSA DIVISA E'

.._*,_�.ao._:�:_•.:...-.-..� 1
!iriIIIlIIIi_...........------ = ......_....,;;,

';�>; :_

Telefone, 1078

Oficina Mecanica
I Dr. Ilrnaldo Xavj,,�
1 Após sua tram.ferência de
Blumen lU para a vizinha cidade
de Itajaí. o sr, Dr Arn.lldo XaI vier; que corn rara coinpetencia

1 e agrad,) vinha exercendo o

'importante ca..gü dfl Delegado
I Regional de l:'olr ÍJ., solicitou
. ex.oneração dessas funções, a fim
! de de se dedicar à ad voo acia.
I Ao Dr. Arnaldo Xaxier. que
I montal:á seu escritório ne"ta cio
I dade, onde gnmgeou um vasto
! círculo ele ami80sj desejamostoda! sorte de �..ent1:ras em suas nova3

I atividades.
Inslalat;ões

Artigo s Elétricos
hHitaladora de-·-

BlumenslI
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I Vende-se I Perdeu se uma carteira com .

-

.
I

documentos tendo fi asslna- C?!TI Cr.- $ 500,O�. a, Quem };}
tura Walter 'I'enbner. Quem dicar boa c?sa para alugar. Nao
achou favor -entregar nesta deve s:l" dIStante. do ce:ntril: In-
redação. que será gratifica- formaçoe.s nu Hotel Boa V!;,13,
do. 3v3 quarto n 23. 2vl

ro u

Procura-se um rapaz de 16
fi 17 hoos-Cin. Artes Grall
cas Blutneuauenae Ltda. Tra
vessa da Itua Puruiba. 3v3

Vende-se uma casa de ma
deirá sita a rua. João Pessoa.

-

Informação-'- Yu1canização
Max Preisig. . 8v8

28-9-1946
.·..•.r.·.à·..

:.··
".

•·

'�
,

#--� -�.-iiI1--4I''_�""",51'--í<ll-<? o ...--@--�-.-��--$--'l!lí�--.-<!!

Preclsom-se Urgente

DiLHl:ÁWIHZ • ESTÉ1iCAS •

t!!V!!5 o !.'i�@.t\i�l'> e

I$!.)t..l!.f"TES • PARA t'oGIJA
Q(,${!Ní'E e t'�IA • NÃO
I<Nf�il61UJAM· HiGlüôlCAS
··BA(;il'5RIC!DAS·1\
PROVA e e INSiros

Vénde.::s.e. uma Limousine
«Opell(�pitlln�A pQrtlls, de
uso particular, em ótimo es
tado de conservação. Base
er. $ 45.000,00. Ver e tratar
á rua 15 lje Nov. rr 10 em'

LAJES. 3v3
, I'
__ 'i ",.l

Venâe-se uma casa C1m
toda instalação ganHulli:il)'sita
na rua São Paulo errÍít-ih' na
mesma rua n: 218.� 4v4
;jj'�'''' i 1:",;,1,; -=--:-.

.�.Vende-se Material p a sa
patada, inclusive uma

.

lima
mãquíua «Slnger» e jogos' de
fC?rmaB. Tratar nlRedação. Bv3
�i I ,r'�1 r -=,......,_ I

Vende-se uma caminhone
te marca HUPMOBILE, 6 ci
lindres, càrrocelrls nova. Mp.·
Ihores in!Qrmfi,QóBEI no 32 B
C. com o'Tfe/Cilbral. 3V2

.

��;
vende'se um caminhão mar-.

ca Cilevrolet, modelo 1940
em ótimo estado de cOnserva
ção. Maquina recentemente re
tificada. Pneus bons e SOcorro.
Tratar nesta redação' com M.
Xav�� �1

"-

..

�-l ��::_�l
___.. _,��J

Cheí"iIJ$ oIi'M::Iuie;dt:!$ fHHC tslhodo� e PQI'()cle�.
Chapc� HSQl:1l IIH:II'@ fÔHg$. paredes, e t c,
ivbo6 (]i (�HIQ$ - Tubos sanitóvio$.

De uma moça para balcão, deis oüclals sapate íros e

um sprendlz para ctlclua. Os candídutcs poderão spresen
lar-se na Casa venerle, á Rua 15 de Novembro.

-_.__._._- ---

C;}';,!j:·!j,t �:t:;, �'�1�;::':?��:��
Pt�Üj�k�iaf �rM;'�\!':;';�ft e ;f�.t'iM,{�� Y;U:?� tp.�� t;·r�·1
fh"'1.�f! iÓjfl�l1.lÚ� �rrb..anJ fJi.:;l"H;t.A.1.:-�:i�'iF � ��.t�
C'Uni.f1 tl:!-jn�d.at'.Q t).(} [;i.�j(.H.i)� ,tiiÇ"J��::;t�1: (.IU·,
(,:a"t'�)fo.:ri�tt."'3� p-epa-1.!.l!\t noz �� {;f.l�;(1t ctc.,
(;.'a ação pruut11 e efl>:;a� 'lç� �!l$�:;B cl.;:�
f\'i1�ueztl e n.�ut\;'1S'�i'fia§.. \!�3.:;·);;.f}.±iJl Ó
irtd.icgdo p8r� htt1rni:l'l31 rJ.í.ul1��·fi2:�f t-ntb:.�
çt;·,�� sendo sua f(U";YlU,13 conhGch:!:'�
grandes fn6dioC�iJ e {:::?t� !iC�:r!l!i<1do
S�t1{�,§; Púb.uc�

.

Serviço Económico

Rua São Francisco na

Agentes das rnplôus escunas motores TRiUnfO e orro

J[......_.�__ .. _ .................it'-.

PRECISO alugar um quar
to para casal, no perímetro ur
bano. Tratar n/jornal.

fábrica �e Teci�os
N ve

Ortaliças e flôres
Rua 15 de Nov n 1326

Q-l!'�,,.... .. ·· .. �S"""-9-·J>-<!P-�.-.� x � .. - •.-i!lIi--iO.-«-...-��--,�.�

enxadas pede-se oferta ur

gente de 2,5 e 3 li-

bras para esta Redação.

Rapido e Perfeito

39 -------==-==-�� trlJDI'
que fazem as linhas

ltajai - io de Janeiro
FAOAM

o embarque de suas cargas vindas

.

do' Itío, pelos céleres navios motores

Triunfo e Oito
e as cargas vindas de�.S. Paulo e Santos pelos

navios motores

Piratininga, (;aplcb�ba e ..6oiano

Dgentes no Rio de Janeiro:
Navegação Rodolfo de Souza Ltda.

Rua Mayrink Veiga N. 28 �. andar

Dgentes em Santos:
Jayme Pires

agentes em Ifajaí
Fábríca de Tintas Carlos Renaua: 81A

Rua S. Francisco N. 39 Oaixa Postal, 8

Caso quizerem e.itregar suas carges
em Blumenau para serem transpor

tadas pelas lanchas da firma

Marilima

»

remetam as mesmas ao nosso agen
te naquela cidade Sr. Curt Germer

Escrlterâo jt1Hmto a firma

I
Rua 15 de Novembro

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Itoullava-Sêea
. velSde-s_e por moti,�� da mudança na Rua Bbhia

.
(cout.du Rua Sao Paulo) nnma casa, em terreno de esquina de

2.0�O m2 mais ou menós. contendo hall, 2 salas, ii tíormí
tonos, 2 t:rraços. CCsiDJia., bnnhelro e quarto p. empregaa. Negrclo de grande Opurtuúidade

í

Tratar com o> procun.dur nu Hotel Elite quarto n' 19
(iU nestR Redl:lção... ' .. sv3

fina R�àidencia

C [lmpanhia

�'.
ii1
...

>k
..

"

�

dE ±we+ �5§&W4*M ia *4

Para um grande mal
um grande rernedlol

',.

o valOr de um pieparado se mede pda que ha
de cientifico Em sua composição.

A formu!] de "OALENOOA-L", aprovada pelo
Departameulo de Saúde. é um c njunto de preciosos
sais quimicameIlle ·puros, aliados á extratos de plan
ta5 medicinais de (.omp'avada dicada e absofuta
mt:'nte isenta de alcooL Apresente a formula "OA
LENOGAL" a seu médico o ouça sua üpjuião sob:e
os e�plendidos resultados a espeiar doI

I
podercso auxiliâr no tratamento da Sífilis e de to
das molesHas causadas pela impureza do sangue. Um
bom remedio de rewltados lapidos, cerlrs e dura
douros: nunca é ClltO quando é bom, USHi-o 3em

perda d;� tempo e colhereis seus b,?nefj, os eifeitos.
N. 51-EC

ESTOMAGO - FIGADO - INTESTINOS

PILUtAS DO ABBADE MO·SS
Ag",m directamente sobre. o op

parelho cl!gestívo. evitando (\ pri
são de ventre. PrOpOrCiQnaln b'='l1l

estar geral. facó!om a d'lgestão,
descongc5!lOnOm o fl.GADO. re

gulariza ..; as fUllCÇÕCS digestivas.
(� tezem desapparecer os enh:r�
midodes do f S T O !vi A GO,

e �Nr.ESnNOS.

foto AJTlADOR (G.Scholz)
Competencia Profissional

Rua 15 de Novembro, 59{J

2

Pimenta preta �m
Nozes Moscada
Azeite de Oliva legitimo

[ela com atellção os
nossos ftnnnci9�1

I

I.

iUediaaçtlo ausiliar
no tratamento rio

H1Uro·ElBtrÍca �guas Negras .-.---.:=::...-�---,
(em orpanísaçãoj Ministério da

r- Aviso 80S e ubscrttures Aér ünautlca-Dire ..

S�o convidados (JS HR. sub!'critnres de ações da sociedade IlOO
rnma em formação cCOMFANt-HA-IUDRO ELETRlCA AOUAS tor ia da AéronauNEG RAS" para a priml:'ira bssernbléiu geral fi res lisar-se
no dia 3 de Outubro pf:'!1:lS dez (LO) hora, no salão Leopcl- tica Civildo Schmidr, na viln ,le Jtuporargu, MunicípIo de Bom Re A

..

C btiro, deste. Estado, allrn de nomearem LS tr ês pe r+u-s que era· lu e de
devf\Tão ans ltsar os bens e direitos com que a d�mprêsíi 81 umenaude Terras Je osen S. A.» pretende realtsar o capital quesubscreveu na Io rm ção dareferl d a socte da de. f,DITALItupuraoga. 23 fIe se íerubr o de 1946.

A
. . Acha se aberta a matricula58. Cu t Klela

As.,._ Dr. Dlva l Pc r lo par a o curso de Prlotag, m ae-,
Ass. Walter Schle tter rea, sob regime de subvenção.
Ass. José Luiz Culiures devendo os interessados p-een-

Incorpure dor es cher os seguintes fl quisüos: I

G h' ü'd EI t'! 1� se:� S��s���i��:ro nato e do

Iompan la . I ruo B fIGa llguas 1�Bgra8 eSle �v ei�ôd�n��.m��:ndoi:a�1(
•

-) sião da matrícula;em organ isaçao c) possuir instrução <;ecun-I2· Aviso aos subsernores daria, cabendo a preterencia a=s :
..

-: São con�idado8 os srs. subscrltores de !'ções da 80- que tenham o curso secunda-]
cledade I1QOnJmil em torrnação «COMPANHfA H,DRO-ELE- rio completo; I
nUCA AGU�S NEGRA�», pará li segunda e ssernblêla d) apresentar prova dr> qui-]
ge�aJ, a realísar.s« no dll1 8 le Ourubro pelas 10 horas no tação com o sei viço militar, de IsalaoLeopoldo .Schmldt, na vila d':l l.uporunga, Mú ilciplo de acordo com a legislação em
Bom Retiro, neste Estado, ufim de examlnar, discutir e vigor.
aprovar o laudo de a nallsação dos. bens e direitos coru I Ínformações mais dete lhadas
que a subsor ítora "Empresa de 'I'err as [enseu S_ A. prs- i poderão ser obtidas na Sec-e
tende rea llsur o .cupltul que subscreveu, na formação da taria deste Aéru Clube e com O Ireferida se ele dade. Instrutor.

Ituporanga. em 23 de setembro de 1946. Blumenau, 23 ç!e selemb o
Ass. Curt KIPÍn de 1946

.

Ass, Dr. Dival Porto VICTOR HERING
Ass. Walter Schlatter Presidente 15v2
Ass, José LUiZ Coílares f�-.----ff-.-.� .•--lJ--ff-'-.-�

Iocorpo?udores 3v3

t:tk.,.......•....�'*�..�....�..�$�3*�'iêW�...�j........ma...FT�E.....ma�hiim#1
/,::. �.. -�-
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��-�-�_.

....-·1
P R IS A� O D E V E ri T R E

4iI':t TODOS 03. n�

iwiolóveb • À p� M

fOQo & de "'l'IIldod�
C6ll1lodo$ .. Materi<!ll'
olh. grand<llt .re$!$t6nr.:iG
bcelente ecc�nk;.

.;::���':.O$.' '-.1...� ,_,.. aoi'll� l
� ..�. l!\lC!IU.iI'l!\:tIS

• IlAtc6e lA. .�

Móvas DI ACO

Distribuidores:
Pfosdocimo'&Cia.llda
Blumenau CURITIBA Joinvile
Filial Matriz Filial

Maquinas
.'

para picar carne
F. Doumíng, caixa postal, 10 'I'iuibó

;.,;;�<II.��'l'iI'-!r�"'",IIJi}àl":J � * '" ll>fH'�m�S!bll1f.im�1fSI

Toda Segunda-Feira

"Edição Esportiva"

"enfie: t(Jdo� oa ,,!t!,!ço� d.

Radios lecev!of("s

'ervlCl.lí !liUltnol II 6c.reulhiOi

TEL}1f'aH� 1395

BD" 7 da Setembro. 13

"lmpresa
-

!�terme�iáriâderi.TArauro
(Matriz em florian@potii$)

Titulas Deelarato: ias - Naturalizações
Encarrega.se de qn.iisqner assuntos junto ás �'ep!lr

tições públicas de jjiUffiE'URU, FlorianópolIs, RiO de

Ja!1eíro, São Paulo e Porto Ahgre_
Assistencia técnica de conhecidos advog<ldos - A hso
luta segurança e rapidez, asseguradas por tr es auos

de fuucionamento_

Pre çr.s módicuB-COnsUl!31' sem enrn pr nmlsse.

Escritório para o VALE DO ITAJAl':
Rua 15 de Novembro n: 415 - 20 andar sala 1

- Bhmumau
Endc:-cço telegrafico - INTER

Edital Praçade
o Doutor Oscar Leitão, Juiz de Direito da Comarca

dé Btumeuau. Estado de Santa Catr ins , na Io. ma da lei.
etc ...

FAZ SABER aos que o presente edit81 de )a. príJça,
com o praz I !in Irj--J,tll (3a) diHR vIrem, que, fiíld'} o dito

pr.'tzo. no dia 80 de Outubro pr óxirno vioduuro, ás 14 bo
fa�. à porta jJriucípal ([o edifício do fôro, Df"sta cidade, se

rá levado à basta I ública, para arl'pmulação, pelo porteho
ej,S audilórlus desft.1 Jt:iz'-:, fi quem m.is der e maior lance
oi,recer aiémda I1v.li ,ção, os bens penhorados fi. He11rnulb
K088mack. na ação executiva qUfI lhe move li F5Zp.otitt
Municipal de B!umen/Ju por este Juizo, a sntwr. UM TER
RENO, sUmido DO IUg!lf O ,rcL�, di"trH') d'i 9édn da Co
marca, no perírne�ro urt> H1(1, contendo li á'ea de OHt1Q!8 U

quatro mil me[i·os Q!13:irarfos (81.000 m2) Illais ou meno"'.
inclusive Um chão de casa, ao la/to dlis terr:.s do Dr. Vn

gel, ex!remanóo com terrHs de p,. ulo Hoen,ke, do _Dt'. V (i

gt'I, dei Empro.i.l Força e Luz SUDttl Catarina, d ... Gusta.vo
DitLrich e Q,> Herml1nn FflllJkl�. tMreno este quo fui bd..zui
lido pelo tXI'cutt1d<l Helimu!b lúoF<smÍ.lck, por compra fpita
a Paulo Hoernke e t-UH mUibBr, COólorme el'critllra tran�

crita no R"gls!ro de llllóvpls 'festa ComarclJ, 1" Ofícin, no
Livro N· 3-D. 8tb N' 22.288, à fls. i 95, rID 7 de Dpzem bw
de 1925. Bens estes qUt1 LJfa m av f.liadüR por qU&tN mil

I cruzeiros {Cr$ 4 OOO,DO). com li lenha nele t'xistl'ut,�. E l�lira
que ch1'gue ao c(1oheclmeuto de tOdOd, lrJlJfJduu expedir o

pl'eseato editu! que será aHxado no lvgllf do C015tume e

publicado pela imprf'OSB, no fl,rrna da lei. Dado e passl-ldo
nesta cidade de Blumefl8u, tiOS vinte e Reis de Setembro
de 1946· Eu, Fri'derico Kilian, ef'lcrivãn que (I dilUi: gr'lIei
e subscrevo, ('18'.) 03CAH. LFITÃO ..Juiz de D;Ieito.

GERTIDAo. Certif:cü que o origi;)Hl deste edital de

primeira prllç':l foi l.tflx'\di) neilta data no local do costume
O referido é verdaJp, do que deu fé.
Blumeúl:lu, em 26 de Set.embro dt' 1946.

O Escrivã,,: FREDERICO KiLIAN

3x!

o

Tecelagem Kuenf1nch SIA
assembléia �eral extraofmh�aria

Edilal de Convocilii;ão
Pelo presente ficam convidados os setlhores Acinni"tas desta

Suciedade: para a assembléia gerdJ extraordillaria, a realizar se no

día 7 de Ol:tubro proximo vindouro, ás 10 lv)rasno cscritorio desta

Sociedade, afi_n de deliberarem ilGbre a �eguinte:
ORDEM DO DIA

I' Efetivação do aumento do capitai social
2' Discussão e aprovação do laudo pericial
3· Reforma dos estatutos sociaes em seu capitulo III
4 Assuntos de interesse social.

Blumenan,23 de Setembro de 1946
Arthur Haertel D.r ..:tor Gerente

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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. Qnundo, se entregava à tareta de empilhBt' lenha, nos ��.;m�rnil;,r6iAí&.�;;:;;"w"'j,!"l,-,�. $$$mw'mf""MmW""$lP,*Wi.jOJI ti'
'1 fundos de EUa re sldencte. sita DO Morro da Lesma, nus I 'ili!l!l "",,,, d �m

-

(-d'!!-' d M"t) I. proxlmldades d.f ponte do Si!lto, tombou vítima de uma
_.'

nUa 'áS e=_:':.O\1e�_�::��,�:,_ �lf,i�������a�. = :��I'síncope cardíaca o ancião Hermann Speruau, que faleceu -- �-

li seg:if�i3te OCOl:"f�':'lse verificou na m�nhã de anteontem,
e -

,r:. l
Este é o seu JORNi:#pelas 7,30, tendo �a�o sido comunicado á Polí cla, que ADVOGADO: �JI (;_r?!2 I?

����;��t!:�;�[��;;·�� ��i�:;;��:�;��:d;;;d;!��;' �';;AL!1i!irt::!; . (j;:����
A' Iamíltn Spernau, atingida por êste rude golpe, apre- -

. � I ii --�-'._ _'�"-��

Jsentamos sentidas conüolencías. I ,." l li�/�)3
Fa�: :.u�����·:':�:n-�l

o

ê"idâdEt�SOCi"AL-H--. [�?:_!�_S_C_J_-:_;t:':
liculiiiifação�-de-ferias NoiVeldo: Pensõ,s dos Erndregados em

.

'.
.

.

C .

'

J tai B' f' Transportes e Carr-as I
r--

.

p' �
- As ferias serão sempre go-' om o Jovem a arr erro, 1-

'.'
.

�
"

ci-
I

(.fi)?Z. Id
.

de d' lho do casal José Maria Beiro Testemunharam o ato, no

da I /V='.-..,.:,:7�cc;:.:�� .. ",:>�f�za a� no �curso e I 2 mes�s , ", .' -'1 religioso por parte ff
�_ -

..

���i:�:::::' ::;::� f:r�:;:i�}:y�I:�:;1if� ��i���Ff��� !�!f�; ��aL�,
'

l/i:�.�;i:..�,::_.��,.�_.'.'.;t d T b Ih I' trí Campos Luiz de São José de Oliveira, uncionar o o vanco - .

'::.. .::._":_':...::_:....�FO o. ra � o, nGua.na e .' .

.

N' nal do Comércio e esposa,
C.omprclO,.me.diante entendimen- Ao nOIVOS. os cumprimentos aAcIo. b

-, I.

o Jovem par em como as I f .b""nl! C'to com entidades sindicais re- deste jornal, que se extendem ás '1-' I �f ....." ,_. o....J
.

derá
. . . ,

f' iI' suas fa"IJl las os 110SS0S cumpn- , ,

presentatívas, po era perrrntír a suas respectrvas am las. .,

t d d d I' mo,'i(_� trrüc/o c::
_, mentes com vo os e ura OU- j . - - - �

acumulação de no maximo tres
Enl'flce !

períodos de ferias tendo em
ras venturas.

I
-.------

"Vista peculasiedades regionais Realizou-se sábado, dia 21 do ConseUtO Pf�UC�
.

ou. profis.s!ooais justífíc
.

ativas fluêute, o enlace matrimonial da Os o.bjetos
de prat.a, muito

1dessa medida. prendada srta. Maria da Gloria, tempo guardados adquirem um

Artigo Ll. - Este decreto-lei dileta filha do casal Procopio tom escuro e opaco. Para resti

entrará. em vigor na data de Teles-Antónia Teles, com o sr' tuir-Ihes o brilho, prepare-�e o

sua publicação revogadas as José Mafra, dedicado funcioná- seguinte: Sal de cozinha, t�ii1ta
disposições em contrario. i do Instituto de Aposentadoria e e cinco grs' alumen em po -

.

trinta e cinco o;rrs. sabão amarelo

\ 'ende-se �omum - ":in�e e cinco grs.
V i

. agua - d01S litros. Usa-se de
. ....

..

.
,

I
dois modos; ou submergindo.

Vejlde� se..
Um Telf�no a P�lUCOS Minutos. do Cen·

nesse .1iqUidO as obje.tos alimpar,!tro da Cldad.e, SIto á rua Paralb?, com 'deixando-os ferver um POU�OJ oul
dUo a.s, frentes., �endo uma.

de 18 melr�s e a outra .de 40 !1!_etros,

1 esfreO'a.nd.o-se d;reta.meute com &
esquina, proprlO para casa de moradta- PreGO de Ocaszao. A t· \ -------------
tratar na rua 15 de Novembro, 1136, ou pelo' telefone 1423. u���........;,���. _

i

1Ui· •. UUl!.ií�.SI
��=.�--=���

IIfillSlca para mlnlu�

i 'Paulo Schelfer
PINTOR-DEconrmR-

.. !ilfSEim!STfi; i

J Pintufn gerai de lfsiden I
cias-Téia8-Plncr.s -

pr0-lpsgandas. Preços Sem I

Cuncnrrencia I
���,��__�__ l

Serviços
do

Aéreos Cruzeiro
Sul Ltda,

Precisa-se de Ijustad(1�es, Terneiros,
Mecânicos de bancada, Mecânicos
Eletricistas.

Os candidatos deverão se apresentar na Agenda
da Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul Ltda. nesta ci

dade, á Rua 15 de Novembro, 415, (H:dificio «Capitals ),
munidos de Carteira Profissional, bem corno de retra
tos modelo 3x4, onde lhes serão fornecidos
detalhes.

,_y,$dla'?tH}'a::J�/i:?'
�.J.�"a zfé/,,4/�?'@./,ri �ac:r#:/tt:?ltZ
HCAS.A PEITER" c;'

Serrafheims,
em geral e

BlulBelêUI� 28 de

SETEMBRO de 19M1
rC2��/t?r'k?,t{ .;:-i21'�:.l' _

Enxowais para Iodos caprichos.de Blume;aau

Morreu frabalhand.o
I1rUgos de alU"ilHH!�liação para um doce lar.

ESCOU13 de uan �� vez rUI cisa onde ha de tudo!

O Cine Busch levará á sua

tela no próximo domingo t!m

dos melhores filmes rouaflos por
Pasternack o genial produto.! de
«Sete Noivas». «A.. Filha do Co
m"ndante» e «Canção daRussía.»
Tra.ta se da suntuosa e me gai

fica pelicula musicada «M:J.s�ça
para milhõp.s", que e-l1cantarà
aos espectadores pela beleza e

a poesia da musica. Nesse filme
ouviremos: «Concerto para pi
ano», de Grieg; «Sinfonia do
Novo Mundo» de Dov r:lk; o

coro de Aleluia do lHessias", de
-Handel; a ((Marcha dos Brinque
dos» de Vitor Herbert e o po
pular «CJair de Ltll1e», de (De
bussy. magistralmente executa-

i das pela gr.ande orquestra de

IIosé Iturbi. «Musica. para Ml
Ilhões» é um filme para milhões.

HOJE às 8,15 horas
Hedy Lamarr-William Powel e James Craig em:

Um Rival nas �4_lturas

o Sabão

" VIR,n "E' -'I'tt'. /t�J ...1l1

WETZfL INDUSTR!Al. lOINVH tE �M:>rf>' rJ_.�gf.,tmdi'ê'

não· deva faltar Bm casa alguma

sr.:e.Ã.? �IRG(At
• •

(SP ECIAUD.ADE
• "()-.�"""",,ilíl!�'a:a:õl!l.!I!lI.re...

·

. .."..�_"'''''."

elA

Edifal
Faço saber que perante o Sr .•

Oficial do Registro Civil do

Distrito de . Corupá, Município
de jaraguá do Sul, habilitam-se
para casar. Albino Moser e

Alice Maffezzelli,' Ele, natural
deste Estado, nascido em I' de

março De 19)f, comerciaria, sol.
teíro, domiciliado e residente
r.ésta cidãle, filho de Joaq ui II
Maser e de O Maria Maser. Ela,
natural deete Estado, nascidu aos

I f\ de dezembro de 19°7. domes

tica, solteira, domiciliado e resi
dente em Corupá, filh, de José
Maffczzolli e de D, lnez Pavarn .

Maffezzolli.
ii. presentaram oa docamento!i u.I

Eid9§ Dei� artigo 180 do Co..!

digo Civ;l. sob n: 1,2, ea, SI
ll!rTfi!em H'/01- oonheclmonte d.
e�l:;tjr aif,;,'UJX1 fimpedilllento legal.
ecase (} para os fins de dJretlo��E. para constar e chegar ao 0... I

nhecímente de todos lavro o pre...
!�nt� para lell efixado no Iog�1I .

do costsme e publicado pela imc
prensa.

Blumenau, 24- 9-[946
Vimorlno BraSrJ I

•

Oficial do Re2:1stra CIvil
'
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