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Estrada curnpriu

da casa

a ameaca
,

Alcides Rodrigues, em suas declarações, afirmou que estava

disposto a deixar a casa desde que recebesse o dinheiro que lhe
é devido pela Estrada, correspondente ao abono familiar, atraza
do em' 17 mêses e o aumento de vencimentos g:le não foi pago

� .desde jglho de ,1945." ,
<

" _

'

Desde qliê i-"eceoesse a 'quantia equivalente �os atrazados em

,E' » aprêço., Alcides s_airia C01ffi. sua família da casa, assim l:�S decla

"

,a ',rou; mesmo que tivesse Q<,; Ir embora para outro lug-ai, ]'1. qf_le em
'.

Bluménàu 'não ha casas de alugueres desocupadas, nem ao menos

um rancho, tamanha é a crise de habitação. Sem recursos não tI1
podia se locomover. A não ser que quisesse ir para a rua com W-s

a espôsa e filhinhos e ali ficar expostos às intempéries ...
DE HERODE$ PARA PILI\TOS

Distribuidores:
Prosdocimo &' ct«, ua«

Rua 15 de Novembro,

�.

687 IBLUMEN'AU I
�

conti
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Uortaliças fi! flôres· Grios, para P�SSltl$
.

Rua 15 de Novembro, 1325 .

If ..... 'Esperando Sementesda Dinamarca
'

.....
f fI;"�

•..._'��"_""__�-�·O r( ii�§i-m"....�__�-";'.

,.���"_"""""'O�-4·��."'" .,."" l!'lI!l!IIf

fin.31m8ote :h:g::::1:: �&:::i:I::::8su::.,
Enfeites para Arvore de.'
Na ta I (ClulslbfU�nl$chmuck)

VlPnde�$.e uma casa dema·
..... t:eris.l a Rua. João PeB�

SÔB, coní33 mts.. de iren�e
por'55 de 'c:fundo8; Informa
ções com Schneiõer - 3V2

Y�n(le"Be um Bandoneon
em perteíto estado, por mo.
tívo de viagem-preço uníco
cr. $,1680,00, IOIofD;lações na
Oeaa Sta. Ma:rltl, .

nesta cída
de. á rua 15 de Nov. 1188.

VENDE·SE Um terreno (pro
prío para chácara] com 160 000
nJ.ts2 apiOximadamel111 sendo
120.000m2 ainda mato.
Possue o dito. casa, ranchos H1��------.-;1

e muitas arvores trutíferàs. E'
qividido em parte por um ti
beirãQ onde existe uma 'quéda
d'água com altura de 20' mts.
Distante da. cidade apenas 3

qullometros.
Jnfoitnações mais detalhadas

com o procúrádor sr. Luiz' Oe
raldn Vogel á rua Minas Ge-
fllis., (fiUI do perlmetro urbano). _�....,.....,___"",""_"_...-.o_-'-_,� ""'_ _

.

3v3

Vende"se, por
motivo extranho ao

negócio, OFICINA-MECAN�CÀ}
instalada com "Inflemo mafluinarhf ê em
PODll) ceofia! da cidade. Preço; Cr.250.000,OO

.

AmAOOR '(G.ScHolt}'
�'"

1....• .

.

,
F. Domnlng, caixa postal) �o 'I'ímbó

$��iWlIilo.•+í(f��fi.�"'��

tompelencia P.rolissioual·
.

.

Rua 15 de ' Novembro. 59fr'
'

"

Precisa-se de 'um oficial for-
meiro para Iuudição de matai.
bronze e aluminío, Tratar cem
Heil1o. Marx --Jtoupava Sêca
Deíronte ao 110íeJ Würges.

.,

�

!
IE pregadas

ra S. Paulo
precisa-se de fiuas,o viajem
gratís, .trata.r .

eoro
.

o' bolíeíro
Bader, pento de. Al!mleâ6 Rio
Bralj,co•.

Precisa-se
Precisam�se" rio Atmszem

Bcm.Retíro, .na rUR .Flortano
Peixoto n� 94, de .'2. rapasee.
um para. fazeI' pedidos. que
saibâ ler e escrever e outro
para eatregss. ov2

... ' I!'ii. �""�:-!I!J. ........;_�......

{( Jornal de Noticias )}

---.,. São Paulo -
com suplemento em língua

alemã.
«Deutache .

Nachríchten»
Assinatura anual:Cr.$ 120,00
Age:Jte: OTTO WILLE
Bluinellati - Cálxa PostalgS,

..

Rua I5 de.Nov, 366.
'�;."..�,; •..:��.-.�§

Melhol!' som:uridade;•• ftliaÉor ril�CiI�Ce••• Mélhf:.;l'
seletividade ••• Uma 1!1@f'iÍI.veBlinha ..de recepto
res para as nossas condições; dimgtéricas!

nERDE.tJ-SE a chapa de
. '. �moíocidéta rr 3093. Pede
'se entregar na gerenciá de ({A
Nação», rua 15 de Novembro
(préciiq Banco rnço), sala 5;

��:i ..:t...�-���-t;· ....�_·:qf.�

Os novos rádios RÇAVictor de
1946 constituem a última rea

lização da RCA Victor, que há

25 anos lidera a indústria do

rádio! Essa famosa marca apre
senta.assim sua mais notável sé-

noalcance, na seletividade! Veja, .

por exemplo; o modêí� QI0� que,
além de outras qualidades, pós
suí 5 válvulas, 2 faixas qe onda.
alto-falante de alta s�hsibÍ1ida'
de, elegante móvel. Peça" ainda

hoje, uma demonstráçãô ao seu

Revendedor RCA Victor; Sua

satisíaáo será completa. .

>_.l __ -_
--

-", :-_ ,

CI·SI DO
DISTLUBUIDORES:,

'

Para Todo Vale do ltajaí .'.•
'

.'

" E R. I C 111,;0.
Mercado de Asüomooeis.

Rua 15 de Nov, 48t '--!.;...: End. Tel, FRESHEL·-:,:, Blumenau

Pintura geral de 'reslden
cl8S........:.TéI61§�Plaeas - Pro
pagendas. Preços Sam

Ceaeurreneta

_ 'YODO� es 'm'OS

'�Il!!�.
fol1lo e. 4. �'dQ4\!1>
gilIDlJdO$ e �t:J�tí��$II�
.� �6Qidl9�fh�·
�eh:�a..'" �.

t�� "1�1.j
'eóVBS .o! .JilÇD .;

.

DlSIRllUnllORES:'.
..;.

prosduCilno &Cla.llda
Blumenau CpRITIBl\. JQi�V:ile

. Filial . Matriz Fi.liál.
�-,,":':_�-j!-':-�'_;_§ ,. .••��I.

anuncio
neste .:Jol'na[�
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Veli(Íê�àe' uma 'cnáti'àrll ohm enfia de' màtefial e com todos I
ltedencies::�,'atlllÍltUs, etc. • '. .'

,
. .... IUma: ,Ú!i@!l 8oDJ,"8dn SitlHulª na 'Rús l\�a!o, G1'08;o,

.

Umll':C88!t';; na'RUa .AQ18Z011'iS. "

..

IOrna ';', ClU18 na. rua jQaQ peaSÔ'l,. '

.

IUmIoté UrblluQ* CQIlt aS seguintes dimensões: 13 metros 113
frenh"":e corn 33; metros de fundos.

,

Umatcesa na ft!la. 15 de Nuvembro.
.

!

Iii!
. Uma casa de madeira .. com' 1.200.000 m2. sendo LOGO tu2:
afo!Ja mato .�, preço o s 75.000,üO�':S�llíado .ue,Bte I1Hwi.clpio,l
RUll'Bôm, Re.nro� UlV:ersmi lotes, nas proxtmidades ati lu'l
Fabri:l8 de 'I'ectdos-Herrng. ,"". l�' !l..,�ê�H}U<f I'

'-'.;Rua Parayba: um lote urbano, com 18 mts, de f tente
'

�;,._�,��_�
por :,40 de fundos. I

.

. i,Utn,;terreno, cvm' mts. de: frente e 400 de Iundos,

"W' I)'
_'.�, " com·a: C&sa"B,;iBit��d9:: na Rua Ftertano Pelxotn (Bt.m Reli

:0 IflgSI'f ;, li 10). ·,Preco: Cf . .$, 13Q,OOO.OO.; , .
'

,
,

, .

I ;' ':"-a Uma. ca�: com 4: lotes urbanos, SilUíH10 lua Vila Vltul'�K(jndel'
;:"):\W InfonnaçoeS.'-CDuro: Sr." Helmut ZImermann1 (sU'fetol

Leuªfindo,: RUI, 15�, de Novembro 160 � füne 1467
...
:
.-il·.''11"l11li.'.'1:1:_'iii'__II...·.RE!!LliUI\!l.!!lMENA{IÚ:���� I

..

Jhdh:tl{'{l(r ü u ruuir
II '(i'#'W-�"",��"",,,,,,",,

I
.", __

i1.ra·n' :"',�" f!fir�s�� I'"'
"'0 (r[tl;�r;::�::.�o da

',' U .,

.

_

. , J��, lu. �
.

lU <;
<l' ....-9·-'+"""�·_+-�_-o(>-,�---.-�

I-n'·.·l�.la-n··��o:',:.i,u;l:l:ft'e·mp'()r?nd" avícola .de 19-16. ti.ceíta encc-
. •

v· ...1 � _.

(.6 1,. \J v., � :t:3,..����"''--:<:::;=!'"...:oJ!�=��...=-=,.. .-,

rit,epdas, .pâra quªlqu�1.' quanudade de marrecos da fi; f 'I'" íH:('õf> rUR&f�i.a;ç� 'PEi(IN'Glql\NTE (tipo pato «Vlcuas», argentino). II i.!t!c!Ha d��[iHl § g�ijM
.; Ovos .para Incubeçno I .'

á�tod� qOãÍOl! os ser ... iço� .$ól!
, . Murrequinhos de um dia. I RaJiol!l ret;:".:ylül'ii.9Marrecos jovens e Reprodutores:

. �e''lJ!C!lli f!�g!i1Ci'l e UíU' iHl(l!!(iS
Experimente cl'hu',' marrecos. n melhor ramo de

aVI-I'"""
'fEK,nFOí�� ussop!tofa: av,E:'s sadíiHl, ízentas de mnlestias.. dlspensuu- I

'

dh :totla e' quai_quer vactnaçao, allmeuts çãn {Dei!; tília ,�
g��5 'l (18 �8i'''I]�r(l. U I

.

"postura (180 ovos por UDO). "
--�<--,�---.-----'-,,-

I, P;�prietariQ: OSCAR PAHL, Rua Amazona3-�Blumenau, �,: ..

- _,_' c·

"> .•

11 • &M**&& �a���tl�®
.,....'

C A
,.�

t�
,
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Sempre foi

Servíço de priuielra
ordem

R na Mal'anhti,o
N; 27

ser

'O

MscaníC08-aju8 tadore8 para automove is
P··· vp

de dois competenteS na Oficina de
'., reCISaIU:"�h.. �oã.o Felner à RIUl Bom Betíro s / 11
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.(;RlJlEIRO Prefiram a F.�rinha fabricAda /_.
.

. .. "h·
.. -

_-,---_.__ pelo MUlti"') JOUIVIU_E�_

.. -:-ADVOGADO:> .��.'MCU'l'�O'"clnr·l't.··l'ceac�u-o�áar.['''e_iO 1;'c:;Iiti� I.�:; �r��.d
-, :����.�.�.?�V._.......•.4.•.

e.•.•.l.'.: 1_ L - " guem pagai' .. uma leaga
durída 'nta ativa da U. conta de infortúnios de que

- (Altos d'A CAPITAL) . .,.....

D. N. por haver cruzado não podem ser responsabi. I11III' ...•:;
os braços enquanto outros Iizados sinão os represen.

. .

Partidos trabalhavam. Mas, rances do P, S. D.J que se
Anunciem neste DIARI0

já agora, muitos lembra- encontram no poder dando ·t�
ram-se do ajuizado ditado ,,*8 cartas e aqueles mesmos

---------__c_�'1

de que «boca fechada não iufortúnios,
engole mosca, .. l> .. Note-se, pOr' exemplo, o

Realmente, saindo aa Icn- que está acontecendo no

ga incubação, agarraram- arraial da classe operaria,
se de início ao lema santo não só de Blurnenau, como
de que «mais vale morrer de todo o Vale.
com honra que salvar-se Desgostosos com os aCOl1-

na deshonra.» E como jus. tecimenros da c<Jovenção A afta: Mafalda, Ulüa do ..

ta recompensa a este peu- Trabalhista em .Itajaí que sr, jerônimo Da.Iuvo, comer-c
sarnento nobre dêstes pe- culminaram com um apoio ctsate e fi Subida.
regrinos representantes .de inexplícavel ás três chapas - A srts. Silvia Haeklaen-s
«NOSSA GENTE:1 �(ccirno de Governador, Senador e der.
se fazem. passar os udenis- Deputado do Governo '(P. -Ã menlna Mary Lucy. tif··
tas do Vale da -Itajaj), a S; D.), e como não lhes teta filhinha e enlevo do ea-

ação :nicial encontrou, des- serviu a colher de pau com sal Humberto Sada,
de logo, um campo forte de mel afim de silenciar suas - A menina Línéa Bley,
opoeição intransigente ao maguas e queixas de todos Iilha do sr. Ltnéo Bley, resí-
P. S. D., Partido que o sr. os dias, resolveram unidos dente em Encruzilhada.
Getdio Vargas diz ter nas. chegar mais depressa ao � O sr. Sebastião Voss,
cido com mal de sétimo fim de suas atribulações, ..

dia. Assim, os udenistas juntando suas forças á opa'
IVElAZrO VIEIRA � AlJi��

somente encontraram arai- sição geral e sufragandoum J�:�ia'�:E3����O °v�:��U.lSf\�!:!:Segundo lemos em nOS&i8 colega «A Gazeta», que se gos que não foram na onda companheiro operarío na 511ft
edita em Florianópolis, edtcao Wdo dia 19 do andante, a do silencio forçado, mas chapa da U.D,N. muito retacícnana e benquls ..

conceituada firma jensen s .

desta praça, adquiriu, recente- _q.;.u_e_r_em_r�e_cI_a_m_a�r_e_'_fà_z_:er_._a_l�_,;,, �,��_.:K�·o.dak
ta nos meios esportivos des-

mente, 5.000 sacas de farInba de trigo.;;:- ta cidade, onde residiu por
Esta é 'Uma bôa nova para os consumidores blumenau- í�:..... !:i longos anos e ex-funcionário,

enses, pols a partida adquirida naturalmente provocará bat- f Canéla em cascas e .moida :� desta casa.

xa no custo do prolluto, multo elevado nesta praça em Y:.:;'
Pimenta em grão e·moida

:.i
Ao .díattnto colega. que stu

•.vIrtude de 8UB escassez, como era voz coerente. g Conservas. Vinhos nacionais : almeute se encontra em Ca-

.... Agora, com os 5.000 sacos adqutrídos por aquela tírme

!:
Armarinhos. Perfumarias �� noluhas. os no

.....

S·808 narabens
e consequente ponto final na escassês, com certeza o preço i Canos. galvanisadcs a 3/4" � .1

com votos de felicidades.

vai' baixar novamente. .

\. �: S···.... r. D' : Viajantes I
Pelo menos é nesa êsperar que isto aconteça. I!

.['O'.§. JC" L T D A.. �1 FEOERlCO CARLOS ALENI?E
JI:ssociaç�o Prefissional dos ContaíJilistas i� Rua 15, �. �s.fAi E J�e�on:_1324 ii ;8�.e��i3e��.�em.c��r:s �r�:�

de Blulllonau H :1 de, gerente" da filial desta

Ed"tal de Conxocaeõo * L'
. ..

i

.

praça da firma Prosdo clmc
� y *

..

* 1 n iS JornaIS.O segu ate telegrama: & Ola Ltdu.
(2a' e·3a·) "Araxã - Minas Gerais, 2JA.}-Cento e cinquenta mu- Com QS nossos votos de

De acordo com o inciso YIII da Resolução U' 5, do lheres promoveram uma parB..da da Iome nesta cidade. boa v.fajsm, desejamos-lha
Conselho federal de Contabilldade, e de ordem do sr, pre- foram ao matadouro municipal màtsndo varios sul- breve e telíz regresso a esta'
sídente em exerctclo, convoco os srs, associados desta nos. O Prefeito chegou em tempo de 'EVITAR MAIO- cidade.

.

.

Eatldade, para comparecerem a Assembléia geral a reall- RES DANOS .•.
"

.

zar-se nos salões do Clube .Nautlco Amarica. no <dia 27,
"
... Evitar maiores danos ..."

quarta-Ielre, ás 8 heras da noite, e si não houver nume- Então é. asslm que tratam representantes do po-
10 legai, Iar-se-é às nove heras, com qualquer numero, vo escorchad'J8 e �s portas da fome, como si não pas-
reunião essa que obedecerá a seguinte sassem dá réles haudnlelrcs!

ORDEM DO DIA InféUzmente é 9!ita 8 mentalidu1e dos que do-

Eleição doa nove membros que elegerão. em Flpria- minam. Para os que SE en quietaram DO poder a mas-

nopolis os Conselheiros do Conselho Regional de Contabi- 5a hmOBcna e sofrédora só é digna de interesse D08

lidade. embates eleitorais. Nessas ocaslÕt18 suas queixas são

Biumenau, 26 de novembro de 1946 ouvldss, suas aspirações atendidas
RoronIa SHva-Sec.retario Os aUmentos começam a aparecer. As estradas

'melhoram. Abrem-se escolas, Inauguram-sc hospitais.
As prpmessas chovem . . .

.

Aí então, os eternos concessionárias do Governo
começam a cumprir devidamente com suas obrigações..
E Já entre eles devem ·çomentar, joatifiCfllldo 08 E.X·
CESSOS de bõa vontade: - E' preclso passar um pou
co da mel DOS lábios dêssea idiotas ...

.

Passadas as �leições tudo volta ao q II? era. Os
aUmentos COIDEH,}IiID a �scassear de novo. 'O cambio
Dt'gro" reaparece maia implacuvel. E quando dS donas
de càsa, em última insinneis. resolvem arr> ojar aU·
mento de qualquer modo, são barradas em SPU intento
afim de que não comentam MAIORES DANOS ..•

Com isto dão a entender que não h'l . cunsidera�
Cão e nem contemplação com os míseros que clamam
naa luas ,por pão.

.

N!88 es.ta SOPA. um. dia VAi ACABARe quem ga�

I Ru.a 15 deNQVemo.1'0.,687...

tante wto é B L U M E N A .u
O POVO

���-«_._��.-�....._........�-:. o (-il!i-"-. -�--If:-�-•.....,�-é: o ,"'-.�§!-�-!lI!-.�-!f""'.-� ,�
'>

fl�' ilall
I

1:01

21 de

NOVEMBRO· de f946

llgro Industrial Bel
Sociedade

ior
Anonima

Edita l de Convocação
Pelo presente, ficam convidados os senhores acionistas a

comparecerem a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia
29 de .dezembro

.

do corrente ano, ás 9 horas no escritório desta
sociedade, para deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

1)-4prQyação do. balanço e conta do exercicio encerrado em 30
.' de setembro. de 1946.

2)-Eleição do Conselho. Fiscal.
3)- Preenchimento do cargo de Diretor Presidente.
4)�:Assuntos de interesse social.

AVISO__Acham-se.,a disposição dos senhores acionistas no

escritório da séde social os documentos de que trata. o . artigo
99 do decreto n: 2627 de 26 de setembro de 1940'. .

. Belchior, 23 de novembro de 1946
Rodolfo Augusto Schmitz-Diretor Gerente

cA farmba vai �aixar'

u
•

I
.

HOJE' às 8,15 horas
Waruer Baxter e HUlary .Bl'ooke.

.
.

Medico Destemido
em

o Sll.�az·e oorajoso Dr. OrdwBY, arriscàndo li vida
para esclarecer um crIme cometido num castelo mi'>terioso!
E aJndá: Complemento Nacional•. U!l.iverssI Jornal e fi

Continuaçllo da Serí6',

O DragãO Negro
Preços do costume

----------------

No dia 1- de Dezembro ���ín::, T�:�
tTO «Carlo$ Gomes», 'ltma grande testa popular, com

baza'l' em
.

beneficid da Malernidad� «lohaon8stilln"
Haverá; diyertimepto de toda especie, musica, tombo

la, rifas. café, doces, bebidas etc.
ConvidB-se o povo em· geral. e, especialmonte, os

membros da Sociedade Dramatíco-Musical· cOarlos Gomes»,
para assistirem. squela festa, cujo produto se destina á re

]Ol'Ul8 e ampliação do edifício da MaternIdade,
... Começará ás 2 horas da tarde e proI\}IJgar-se�á

altas horas da noite.
A COMISSÃO DA fESTA

=

Lavando-se com o sabtiQ

"VIRG.E l\!1 E.SPEC I A L ID A I) I��'�

Wt:TZEL INDUSTRIAL IOINVILLE· (Mares Regflftrada.)

poupa-se tempo ft· aborrecimento

elA.

Fizeram anos ontem:

COST A MOURA - Viajou
ontem pata São Paulo, a ser

viço profissional, o Sr. Costa
'Moura. conceituado represen
ta o,te comel'clal nesta praçJl_
Ao Sr. Costa Moura os nos"·

sos votos de !loa viajem e

feliz retorno ao nosso meio.

ADVOGADO�
Dr· Artlmr Balslli

Escritório anexo a

esta redação

,fogões
e FOgare.11'08· a I

, Carvão

Distribuidores:
Prosdocimo &: ('ia. Ltda.

Este
é

o SCll

<& I Jornal
"�!$ &

�..
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