
Todo f).. País .�oo�rda . cana vivo sidente Dulra, que disclrrsará canora."
,
ova

. CO!:��::i��:, àqU�rO�:lg:�:I�la�� lulando�se cona o povo pelo grande
Dia 1 de Setembró e a palavra do· Pre- acontecimento. I

\Pulleranela Inlernaclom:1 511 "Libertyda Iviação Civil
PARIS-(SFI)- A França, a

.Sh-,ps" DeSI'fnraadD�� á
Gd Bretanha, os Estados Ujrí- ylldós e a Holanda enviarão re- PARIS-SFI _ Partirá hoje
presentantes á Conferencia In- do Havre para Nova York o
ternacional ? da Aviação Civil. eColcmbíe» e de Marselha com
que se reunirá em breve em igual destino o cAthos Ih. Am-
Washington. Nessa conferencia

I·
Olarlo Malutlno bos os navios levarão a bordo

.na
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igua.lmente ..
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DE BL.UHENAU as tripulações necessarias para15 paizes 'da America Latina de se rerIram fluando anual CrI 60,00
os 50 cLiberty Ships J adquiri-.. ..

.

.

.

. ..' a crime 8 a Iralçio semestral 01'1 35,00. serão debatidos os problemas do <tJremlados. nulso Cr$ 0,40 dos pela Erança aos EE UU,
que interessam á aviação civil

.._ � nos termos do acordo de Was'
na regiãodas Antilhas. O araOlo das aspll"C1ç6ês do Vale do lIalal hington.

--�--------------------

.nunciem neste
.

DrARIO !ILUMINA0. Quinta-feira 5121 Setembro 4. 19t6 • Dr. Achllla. BalBlnl Diretor Respons8vel. Ano XXII-H. 2a7 Este é o seu JORNáL

tmpenhado O governo do Est.ado I promU�o�ç!D O Gal D'utraem reduzir o preço das principais utilidàdes da constllulçao
.

•.

P. Alegre, - �rlando a im-· .

. a1 de setembro encontrar-se-f1 comprensa, o superintendente da

E S p. I demí
8 Paulo 3 (CB) - José

��!� ��!�d;l!��rn�i��rE:s:�: •m . au O' OS aca emlCOS Queiroz d��al ães, m�m- Peroo em outubro
do não mais tolerará qUalqUer!.·' bro da Comissão ExecutIva Urugualana, 3 (CB) - Co-
aumento que venha ate?tar con- criam uma nova Banca: I das reclalf açõês da DON 'aqu�,

� falando à menta-se em Libras que na
tra a �o1sa d? conaumidor, no '. .

c imprensa, apos regressar chancelaria argentina já S9

qu� d�z respelt� aos generos de S. PAULO, (C. B.) - Dando cumprimento lt-c�mparÍha COD- do Rio declarou: "O povo esta tratando do programa
primeira necessidade. tra os "Tubarões" dos generos de primeira necessidade os estu- .! d

r. relativo 80 encontro do pra-
.Réferindo-ss particularmente dantes de Direito de São Paulo resolveram instituir bancas de braaileiro aguar a connan-

sídente Dutra com o prest
á questão da carne, afirmou S' s. reclamações em toda a cidade. A iniciativa visa facilitar a denun- te e sereno a promulgação dente Peron, em outubro
que o propalado reajustamento da aos negociantes iuescrupqlosos coibindo, assim, os abusos que a 7 de setembro. Não. é li. proxlmo, sendo nessa aporto
nãe sairá, pois, o interventor fe- vem cometendo contra a economia popular. Os nomes dos de. cito duvidar de aemelhante nldade, Uruguaíana e Urres
dera! deu ordez:s expres�as nesse nunciados serão publicados nos jornais para conhecimento do f to porque está em jogo declaradas cidades livres.
sentido, determinando, ainda, se- publico e consequente boicote. A medida está sendo recebida

a ,
.' .. devendo, igualmente, ser ott-

jam realizados estudos com o com grande simpatia. a honra da ?onstltmnto elalmente inaugurada a poa-
objetivo de se obter até o. fim

.... pelos comprormseos asau- te internacional que liga as

�;e;::r=��:is��o'pr������O nos Precauções em
.

ladrilhos �í

midos perante a Nação." dU8soidades.

Jerusalem e MaterIal. de Construo!· ICRUZE I RO Prefiram a farinha
J.'. FEIJÃO TERUSALEM. 29 (C.· B.) -

Werner Garnl Pabrt·caJa neJo�.. • Rua'Plani. 11 li 15 -Pone, 1123 U li
. ?Cireulando a noticia de que a Os ingleses contfnuam a tomar B L U M E NAU M O I N H O JO I N V I L L Ecidade. em breve, se'. veria pri precauções em virtude da amea-

vada do feijão necessarío ao se u ça de explosão de bombas nós ara lS'a1l oe !lllt (.
consumo, a reportagem ouviu a edifícios

..

públicos. Os Correios I ." NO.... ,

T �II.I ....'&' 1'\".'respeito, o superintendente da de erusalem estão sendo guar- [�. r·... den latIU "ilf I$-l�-.
CEAP. dados, por um numero cada vez _

Imediatamente, S.8. deementíu maior de fortíns, Guardas arma- E presll-mos para conslruça-oa versão afirmando que há feí- dos estão postados no €difid). Ca-
I m

jão suficiente para abastecer o da pessoa que ent a é revistada

d
•

"Estado, Em Rio Grande, existe, para s� ter. a certeza de que não a casa proprla'ademais, -uma reserva de 30.000 leva dinamite, Cercas de arame - -

d
• ,

que serão. requisitados tão 10.30 f
.

do rt b pr t RIO 4 (eH) - O presidente da Republíca eterrníuou as

ad�Pf;a_ � �mbl.em o egem os
Caixas E�onomicao Federais que limitem a duzentos mil cruzei.seja necessarios, e ! lClOS pu lCOS,-
.'

d
.

d
' • •

ã d
.

q----------___________________ ros a ímportancta estina as a aqulsl,9 o a, casa p�opn;;l e ?e
façam estudos para e;npff�stimos. superlOre.s. aquel� lmpor�ancla,
até o limite de um milhão e quinhentos mil cruzeiros, destinados
a outros fins, como o comercio e a i�dustria.

Mundial

NÃO ÍIAVERA' :FALTA DE

Os problemas da
Juventude

o controle da bomba
alumiea

Ann Harbor, Michigan, 29
(C. B.) ° senador republicano
Vandenberg, usando da palavra
numa reunião da Universidade
de Michigam, pediu apoio para
as Nações Unidas e sustentou

que é necessario anular perma
nentemente a bomba atômica
como arma de guerra.
Acrescentou '-lue o controle

internacional da energia atômica
deve conseguir este proposíto e

tornar ímpossivel que ea má fé
internacional possa triunfar ou

50breviver»,

Comicio em lavor de Girai
pARIS;__(SFl)�o Conselho da Federação Mundial da LONDRES, 4 (CB) _ Varios milhares. de pessoas reunidas

Juventude Democratíoa reunido em
.

Paris votou uma mo-
em comício de massas na. TrafaIgar Square, aprovaram uma re-

ÇãOd reiBUfmlnll�to as condições B�gUdndpO .88- quaísa juVe1ntude solução instando per que o governo britaníco rompa relações .. bAl • ua'M d_'_
.

... po er 8 ao 1 ar a organ1za ção a BZ Interna clona em diplomi\.ticas e comerciais cl/m o caudilho Franco e reconheça o � 1 11 til a!D J itíj !li'1��UBS relações com a ONU. Define, ao mesmo tempo, 08
governo Rf>.publican.o no exílio do dr. GiraI. I � ··dIIl..... flJta '''1 .... L••:jrohlemas atu�Bque interessam illre�men� á Juventude
_�����������I�����.-��������������������mundial. Uma comlssao da FMJD partirálnos fins de 1946 "'"

para a8 Indias aUm de se informar BObre a situação das
juventudes naquela vasta região do globo. O ConBslho oon
siderou que não tinha informações suficientes sobre 8 si
tuação da juventude na Palestina, e resolveu tambem en
viar 8 ['Bse país uma ComiSSãO 'de InquerHo. foi tambem
largamente examinada a questão da Ausfria. Por ultimo,
[) VODselllo adotou varias resoluções tendeu·(es 8 reclamdf
o .respeIto do dir�ito de r6un1&o, especJalmente na Orecla
e no Egito.

·Iniversária da morle
de Louis Dlériot Inslalaeões

Artigos ElétrIcos
Instaladura de

Blumenao

Atenção Viajantes!

PARIS, (8FT) ---,. Transcorreu
a 4 deste mes ° décimo aníver-
sário da morte de Louis ..Blériot. Fh.roi da primeira travessia· da �.!..__0_ne_:_I4_7_7 - ___'.!'
Mancha, em aeroplano.
Nascido em Douai em 1872,

ex-alunada Escola Central, BIé
riot estudou· com apaixonado
interesse os problemas da loco- PARIS-(SFl)---;- O Sr.Sieyes,
moção ae.eá. Finalmente depois �iniBtro da França em La.
de numerosos ensaios decidiu Paz, entregou ao Governo
tentar a travessia da Mancha à Boliviano uma comunicaçlio
25 dt! julho de. 1009. sendo ple� anunciando que o Gúvernf)
nàmente coroado de e.xito seu Francês havia reoonhecido o

arrojado feito. I novo GQverno da Bolívia.'

Aproveitem esta oportunidade:

LugarBs disponivois no avião Rspecial da Panair do
Brasil 8. AI

\
\ I

. de Sábado dia 7 de Setembro
I França reconhece o nllvo

Govêrno Boliviano
Seguindo de flOrlanõpolls para Curitiba, São
Paulo, Belo Horizonte e Montes Claros.

fazem-se reservas lIor inlermedio dos agentes da Panal' desta '.,

cidade. CASA 00 AMERICANO S/A �:����ve�: á -�ua 15
·1 487

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



"Cidade de ,81umemm"
LARORi\TORIO DE ANALISES ELLINGER elA.&� 2��""''$''i''õZ��

R'ua 15 Cip N�ve�·nb .. 588 .. Fone, 1201 Biurneriou
EXAl\1:ES DE URINA: simptus (assucar e albumina) de sedimento, qualitativo, completo' com dosagsm

(ehloretos, fosfato", acido mico, uréa at(') EXAMES DE F.EZES: completo, pcsquizà de amebas, flagelados,
ovos de vermos (Metodos de enriquecimento) digestão: carne, vegetais; pesquizas de puz, �allg\1e. oculto etc.

.

EXAME DE SA'NGUE: MALARIA- Pesquíza de Hematozoario de LavernD, formas agudas e croni

caso LUES (sifiiis): reeção de Kahn, KiiDé, l\'leinecke etc. '.rIFO: reação de Vida}. posagem DI./: ,glicose, .a.cido uri-

00. hemoglobina, Contagem de globums vermelhos e brancos, Furmula Leuco�itarHl, Hemograma de Slnling.Tem
po de eoagulação e de sangria. Curva ghcerníca, EX1\ME DE SECREÇAO: Pes'lu�za aa ge.rmens (GODO.}
€spermatozoides. etc., tríchomunas vaginais, etc. EXAME DE ESCARRO: PesqUlza de bacilo de Koch e

.

outros germens, pneumococos stc, EXAME DO LIOUIDO CEREBRO:-··ESPINHAL: Exame citobac

terioEcopico, reação de Kahn, Pandy, Nonne Appelt, ele ...... EXAME DO MUCO NASAL: pesquizu de baci

los alcool e acido resistautes {Hansen] etc. EXAME DE SUCO GASTRICO: Exame completo; dosagem
"de acido latico, achlcz livre e combinada em 1101- Pesquizas de sangue oculto, píocitoa, heruáceas, EXAME
DE ULCERA: Ultramicr9scopía em campo escuro: pesquiza de espirouhetas 'I'reponema Palida (sifihs),
O Laboratorio se acha instalado para fazer cultura de qualquer gennen e uuio vacinas

A' pedido dos srs, Médicos fazemos colheta, de material á domicilio
romeeemos lam'nas e rcc.pientes gra{.u.itanz.enle .

�=4ii��:_'�"'if_.-Im-'{i X ·f$����-<o.'--0;.;:::dC-,·;:. ,�,,'b X �"l'- ll· '4>-.-'4>- · ...N-W--..
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--==::�·.:�"_·m. .......... .

Sociedade I»cnliiciadorbr de
,.

Madeiras Ltda ..

Telefone '248 - (1Íua '1 de Setembnro

. fornecedores de Madeiras em Geral

frinar é Sabor dliM e�H@��&W4.9aÇAW

Das Mánteigas a fina flôr

. � TOD@S os nll'os
.

�40ldv!lt� �··l�tl cl$

f@�o .

o de ilI'Mhfada
a�odos \11 íAateria!
�� gY®de fei!sti�H:hll
&�lem$ E�(!i;)��
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MÓV�S ��. j,QD
Distribuidores:

Prosdocimo & eia .. ·ltda
.Blumenau CURITIBA Joinvile
Final Matriz Filial
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ecas

" Apareiháolento . Ciuematograliee �'
Vende-se em perfeito estado de pouco uso

Projetor "A E G" da afamada marca
• ZEISS e ER�

NEMAN.' e maia
'!SOLlDUS" usado, completo e bom jlj
Jorge Zipperer jur. � Ria Negrinho - Sta. Catarina

Bvl
.-�:-�·-�-:€-:�-:.i!Ei�-�-.t x t-�-jE.-§.-�-��-���- II

1

Comércio
São

Indüstria S� A.

"

f':_

HE&smmeem..ma�BBmm�=mem��..��....__am�..

O seu RADIO está falhando 1
Leve.,o Imediatamente na oficina

�1 Do�mltorlt)s ..
.

.

� iii-II

�; Sales' de Jantár, .

.' �lg Mbvéis Estofados Ê;
t� Serviço bem perfeito e bem acabado ��
� .Grande estoque de 'fape1es �l
�i Rua Dr. Amadeu Los, 11 �(
I�··":;'������-.�::'-

��, ....��:

•.. '. .

AW

Pau I o

e 'sentireis iogo os beneficos resultadqs deste exce�

lente
..
depurador,

.

cuja fórmulã tri-íodada. e' isenta de
alcoól, cotidensa� em sn os' 'maIs 'valiósos 'elementos

I".�.'
vegetais depunldores. e tônicos. Consulte seu' médi- MédlCO por concurso do Serviço Nacional .:ie Doenças Mentais,
CO ou farmaceútico sobre a fórmula do 1I0ALENO· Ex·interno da. Santa. Casa. e do Hospital Psiquiátrico do Rio
OAL", que se acha impressa nas bulas e caixa e cer- de Janeiro, Ex-médico aBsistente do Sanatório Rio de

tamenie VOS aconselharão. a preferencia dê seu uso Janeiro da Capital Federal.

de efeitos rapirlos e certos. Po.derá cuslar mais, po- CLiMICA MBmcA - ESPECIALISTA EM DOENCAS NERVOSAS.

�
rêm, é O melhor. Usai-o sem demora e com toda CONSULTÓRIO. H fi A P II L I P B 3 C EJ M I O .,
confiança. (Edifício A.melia Netoj

(N. 59-EC) Das 15 ás 18 horas

I�!jlf' ! !IS.: �Bmi!!'ili!l!fi!ii!.[8._,iíi!íimJ§'!�_l!l!ii!' 'I. • _.... ""._..............

f
.......

L
...

O
......B_I...A.......N...Ó.......P_".U...L.......1 ""'8......"""'......."""""""""......._.....

IPEROGY VIR iSSI�O
Despachante da Recebedoria do Distrito Fedoral (00. da Fazenda)
Escrilario:.. TE.wESA DO OU:VU10R M' 21 . 10 anilar � B I O

Encarrega-se com ::Eficiencia a Rapid13z de :

Títulos declaraeoríos __ Naturalisaçães - Retificação de
Impostos -- R:.gistro de 00Iuercio - Patentes - Defesa.
de Âutos -- 'üutidão de Renda - Serviços em todos os

.l\iinisterios - Begrstro de Diplomas - Procuratoríoa -

Serviços na Policia - Perananencía de Estrangeiros -: g�.
gístros de firmas comerciais e índustríaís no- D.C�I. - Be-

gistro Civil - H.siificações,de nome e filiação -

.
Oertídôes para embarque.

.

Registro dé Criadores - Serviços no D I P.
Recebimento da contas no M. da fazenda.

&&t#I& • w

Apezar de bem alimentado,
vos sentis adoentado
com um mau e5tar, sem. saber qual o vosso mal.
Continuai alimentando-vos bem porém, ás refeições
toma'j uma colher da ",

.

I

Distribuidora para torTo O Brasil dos atamutíos Produtos Concentra dos Ve
getal Rosilclol" Ué fubricação da Cía, Progresso Na6011'\1 Iudustria Bra

sileira de Bebidae e UOllf.'XOS S. Paulo,
R Concentra-lo Vegetal. "Rosiclel''' á base de 'I'omate-Saluâõ-Eapinaíre,
O Misturas para supas "Rosicler" á base de Aveia_Le!ltilha�Er'Úlha soja

. Feijão Branco o Feijão Mulatinho.
Ketchup "Ros!cler" em dois typos: Picante e Doce.

S Extrato de Malte "l\Ialtema" Puro e Extrato de Malte "IIIalt&ma" com

I Espinafre e 'I'omute,
.. .

II: Farinha de 'l'rigo Maltado "JIaltema".
II.. Vic "l\Ialtema":-Nutl'!tivo o delieiusR com loite quente ou gelado.
E Chomalt Maltema:-PÇlde ser usado como sobremesa - no preparo de do

ces e sorvetes, dissolvido no leite quente frio ou gelado,
I R Fosfo Maltema: - Esta farinha é um alíuieuto Perfeito e completo para

lactentes, bebés, crlauças, pessoas débies e convalecentes. Rica em fos
fato e sais, oalcio, esta farinha é um poderoso auxiliar da nutrição.
p. G. BUSCH JNR. Alamsda Rio Branca 1 - Endereço TeleÇ1rofico
BUS C H - Telefone - 13B8 - Caixa postal 33. - BLUMENAU

EST. SANTA CATARINA.
DISTRIBUIDOR AUTOBISADO PARA TODO VALE DO
nAJA I E ZONA DE LAJES

fabrica de Tinfas
Blumeuau Ltda.

Tintas e Vernizes .. Material para
Pinturas em Gerai

Tintas em btsnaoas para artistas
BI&U'iuanau • Sta. Cal ... I" s j! fi

'RADIO · BLOHM
e será prontamente atendido

Equipamento moderno de alta precisao, técnico
formado e diplomado etn São Paulo
Alameda Rio Branco, 10

Pneus e Camaras de Ar
para Motocfcletas e Bicicletas

Correntes para Bicicletas

"Dlarnond'
F. Domníng, caixa postal, 10 Timhó

���'fi=���-:' o�-if-�-�-�-�-II �-:""

Dr. C A M A R A
·ESPECIALISTA

TRATAM.ENTO E OPERAÇOES DAS DOENÇAS DE SENHORAS
l>1olesUas das meaínes D. moças. DisturbiQs da Idade crltíce. Per
lurbi'lcõe. n@aro-glamlulares. OPERAÇOES do atoro. -ovariol,

Irompas, tumõras, apendice, hernías. etc .

Diatermocoagulacão - Ondas Cartas.
OLINlOA EM GERAL

ICoração, pulmões. rms. Bn. digestivo,
?i!rices • Ulceras • Doenças Tropicasa.

CONS.I Trav. � de Fevereiro N.3 (em frente do BoteJ Vitoria)'
RBSID.: Rua São Paulo. 50 - Fone: 1226. - B L UM E.R A U

��.-;-;; .. = !'o!C"*�:' .;�.";;-;;-:;.;-.�.�.� :;;;Ç?K.�;trt�rrm.���;,v�.".';r •.•"u·••• j

Dr. E.gon A. Krueger
, - Medico Oculista -

(Ex ..ae:.sistentc do Instituto Penido BurnJst') de
Camplna'..s

Consultorio; Rua Candido LOpes, 50 (esq. Rua Dr. MurioI)
- 1° andar

CURITVBA PARANA

Consultas: das 10 ás 12 e das 14 ás 17 horas.
Atende exclusivamente dentro da especialidade

I Dr. A. SAN T A E L L A
Ohllomado gela Faculdade Nacional de Medicina di

Universidade do Brasil

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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<lfI- "Cidªde de .81úmênan"
....

Eil fabrica Texlil. Blumç
...
na

..
u Sal

..Oferta CU Procura
-.a

�.�
.; -. D.:e..;co!�.l�'!'Pe��.mn �8e!��O�r8.�n..���ad�.o de.c r,e.t.o -.�--__liIi !III!wrpm !\!!!!!1---- !IIi!IlIII!I!!II!lll!!ll________ ler n, 2627. de 26 de Setembro 1940, dou clenela lU}! J9t�·
:ressados""' de que se acham á díspostçao dos j!nrs. ,aclonlst,s,.

.. nâ séde:' acetal, rua Minas Geeaes, 210 relatgr-IQ' da 9t��w
PRECISA-SE alugar um quar- torta sõbre a marcha dos negoetos scélaes no: ex(!rplc[�
to para casal, no perímetro ur· ilndo;: '

,

'

.,

.

d .bano. Tratar n/jornaL Gopia do balanço e copia da conta d�lqoro8 J� {t{'r ,4'::
··farecer do CODselho Fiscal, e con"!Q"lo Ot;",�qr:8. A,cio

nistQ para a Assembléa Geral OÍ'dilJarjll,. ,,q�e lie,)'eJlII1;�l'&
M I- � I h' 0- e s ás 15 horas do dlR 30 tip Sp.t�mb,.n fi'" '91'1 � .'

oom h' fI�glJi; !
.

! .

",

,t L -.� i fi. "4. <;:: cf ,(;; -: '�.'.' ::<: ': .i: :.c •.,'

Balouço, us coma Lü0:':GS
Cljr .do Conl;ielho Físcat;

. _ ..

.

'"

2' Eleiçl10 dos membros efetivos e f$uplentçs do Oon ...
,

salho Fisea';'
.

.

, .

' . . ',
.

3' Outros eseuntos de Interesse dest4:.J(J',ºledade.:
Blumenau,.26 de Agosto d.e.lg4�.

Luísa Schmldt·. .,.

Diretor Presidente
§-. � ._.__ • -. .. .. •. ÍI-.--:.......�•.,. ,.o Ffgado, o Baço, o Ooraçãc,

Ed·II I Id·f I
.

i{�1�r!�. Dj:�eW:.e���l.· I, FaQo saber queGperante. o Faço '81iberl�� perante o
Preclsa-se de uma boa co- da do Cabelo Anemia. e Abor· Sr; QUciaJ do, Registro Civil Sr. Oficial do:.:;,ij._eglstro ,Civilzluheira para hotel, de pre- tso. Consulte o médico e tome· do ºistrlto de Cauolnhas, he- do Municiplo d,e' Qaspar. d�fi-terencla sem .lllhos menores, o P opu I a r depurativo blUt

...

am-ae para .

casar Vitor ta Comarca,.' habilito. ram-se".,+_"+.I.t-:.t:t..:...-_.-_•..:....,.:".,.,.,_+,=
A

� ordenado inicial cr. $ 500,00 J;' I 18 X .- r 914 Schuelder e Asta jarseheí. para casar: QhrlstoVtlO Pel,JroRUDeiem seste OUUUO informações nesta folha. 8v7 LI Ele; natural deste Estado, Schramm e M'Brla Helena dllr,

naaeldo 80S 9 de junho de Silva, Ele, natural.deste Eata--ilü; Inofensivo ao organismo A�
19�2, comerciante, solteiro, do uaseldo '8Qi 8 de dezem-

[mp..r.asa.· In.terme�.iária de 19 M. ArauJ- 0.',',',1.'1 f:��:�â�r1ri�:�c�:u:f: �rdn,:��,11�1:oed�e���:t;c���� �:l�O�ed�!li�II���Ci�ê��l��matismo da mesma origem, der e de D. Berra Schnel- te néstê cidade. filho de:,p,e-:�
IIII

pelo D. N. S. P.• sob o nr.26, der. Ela. natural deste Esta- dro itchramm .e de O.' Maria .(Matriz em Florianõpolis) de 1916.
do, nascida aos 25 de março Lulza Schramm. Ela. nature!Titulos Dêclarator lcs - Natúrallzações 1111 de 1928, domestica, solteira, deste Estado� nascida �B-'ª9,, Encarrega_se de quaisquer assuntos junto ás �'epar- .-..-�-�-�-:t-"-"-"-" dcmíctltada e residente no de julho de :1924, domeét!e'8 ...tições públicas de Blumenau, Florianópolis, RIO de 1111 Cid d � 81 'Olstrlto, de Oanoínhas, filha solteira, dorníclllada e resl-Janeiro, São Paulo e Porto 'Alegre, I a'e r umanau de Francisco Jarschel e de dente, em Gaspar.. filha de.Assistencia técnica de conhecidos advogados - Abso-

IIII D. Jenny Jarscher. Eleododo da Silva e d� D�luta segurança e rapidez, asseguradas por tres anos
d '... t d l__

.

I
.

d 5'1'de Iuncâonamento, O ArAuto das 6spirllç6es o VaJa -pre.'n afaDI. OI elllDm_ He ena a I.VO. .

f"1111' do ltaja.1 exJ&1do. pela nJtIp ,180 •.Co. Âpre�Dtaram oa dOOlJlleDto.. �preQ.o,s módicos-Consultas sem com;:>romisso.
IIII _ FUNDADO EM 1924 _ digo Civil, sob n' 1, 2, 3 e 4. &idOi pll•.�"o ISO .114 Q:J�

. lU alpemtlnl OInJiedmeDto •• digo Civil, sob n" 1,2, e 4. SIEscritório para o VALE DO l1'AJAl':
Diretor.Responsavel:.

. ".xI,tll aJpm __.nt'.I.I. a121lem "VtÍI.��n1ledmlo�. dAlI
.

Rua 15 de Novembro n' 415- 20 andar sala 1 'III Dr. A-ch1l1e. 8alelal _ca., _, parti OI 1101 d. �dlte1t.. exlltf. alpm:,lmp.edlmenúl l.gaJ.(4ltos d'l caPITal) - Blumenau 1111' Dlretor.Propríetario: B. &;lar. oanltCl _ dle.1 aG.1» acaa.. P.ar�:o. tini d. :dJrelt••.
Endereço telegrafico - INTER IIII Dr. AffoBao Salelnl QDoliecfmellto 4. �... I_yr. _ S. ,para CONÚll • cheia. ao 0001

, '. . . prelent. p.u. II' IILfIxa. lo I. nh8c1menta de todollavto o lP,l'eoI� Redaçao 8 Admllllstração p. dQ 011""1 11lbUcadl.. lente·para se1 �dQ. p_O .. IO�M
..

,RUA 4 DE FEVEREIRO, '1
la ImIlreJlI& d.a COIram. •.��Q �l&( 1m-

Blumenau, 29-8-1946 p,�I.. ;�, � 'I
'. r.E X P E O I E N T E i" f �I.dnl(l BII" ?-'iWii\ .. BIU,Illenau, 26-8-1946

Díreli&O, Tel: 14.36. 10,99 - Gerencilll Oficial lo .Ilepfml ChtL I 't !
, �fctorln. flr. 'i10.99. � AS8ina�uras. 10.99 c-a-__.-......sai..... "nelal do 1feQlst� C1vJ).Publicidade, 10,;]9

�DITAL'l ':"

..

.,';'
Venda avulsa -Dias ateis, Cr, , 0,10 ,iii·. E 4:11 I a I
Atrllzados, Cr. $ 0,50.. EdiçãO Espor.; '.

.

_ ..,., FaQO saber que [).lteteAde!l cal.tiVR! 01'
..$ '°

..
'1.°..

' Adraz,J:õ &lo :e��
f.

faço saber que. pretendem s.a.r-s.e:' José M.atra.,. é MIl.rl.,R.
'

..

São �:�lC:$a3Ô:ÕG..

no, r., .

casar-se:, Curt WeUer e Me- Tele�J Ele, nptural desJe Es-com ,�
. _. _

lan1e Olte. Ele, natural deste tado nascido a08 15 de agos.Atenção: "7'A d��çao na�t�dtl res� Estado, 808 21 de julho de to d� 1914 lunclonario. publi--pon8ablhza por opllllôes eInl 1 as em
1921 I" ir 1t i d .

.'. .

i {d
'

arti os assinados, mesmo que 81'1a .' .re oJoe O, so e ro,. 0- co, solteiro, domlC 16uO. ecomg iniciais. Adverte. tambem, 9,ue mlcilIado e residente nesta reaidente násta (lidade. : filho
originais recebidos e. não aprove�ta. cidade, 11Iho de Carlos Wel- de Manoel Ferreira Mafra Ê1'doe nã.o serão de�olvldos. Outroslm- ler. e de, D. Tecla Weller. Ela, 'de D Maria Carolina de,o serViço telégrafico nada tem a ha..

t· 1 d t· E· t d'" ld
.

ver com a orientação elo i?rnal ,e �IO- na Ufa eS!3 8 a o, naec ..

a Azeredq. Ela. natnral deste
mente é reproiuziJo � tItulo lnfor· aOB 20 de laneiro de, 1918, Estado", nascida 008 22 demativo para nossos leItores.

. ' domestica, solteira) domicl� agosto de 1-927, domesticlt,1i-1I-6.-A-A_. A,. • ti Uada e residente nésta c1da� solteira, domlcll1ada e. resl.,.·
dt;. filha de Heinrich Otte.� dente nésta cidade, iliba" de
de D. MarIa QUe.

.
:.. Procópio Téles dos Sant08 e

Ap.resentaram OI dBaltlen�••.�. de D. Antonio. Télea.
gldo8 �elo . arUgo 180 do

CO-I' :Ap�tamz�i.1II "'11_digo C.IViJ, .SOb... na..

, I, 2., e 4

... ex!.gldõ. pe
..

IQ. artigp 1.80 do' eo. ..
Si alpem.1fvd a®hecbente d. digo Civil, 80b 08.,1, 2, 3, e 4,
exbtIJ alpmlmpilldlmlQla legal, .

Si alguem tiver.COnhlCimellto dfI .

�. o pllfll • nUI <I- d1re�to. exiat1ialgqzlJlIped_rJ1P l�._
E. para -oedItaJ • cheia. a4 00. acU1&' o para OI alll .de d\1:'eiWIlhectnento de tadOl,. lavra o. . E. ,;ara CO,Dltal! e che�aD;�, 0'-,pl!eRl1l1 PIfII •., afbadS �,lo. ll)leJ'.meato d� to®'t l� .�..

ilU d. atat1lDlea • pabJlOld. pe. preaente para �I! a�s.ti():JICJ"" .

;

11 ImP.JlSI. I!. pr do oo.tu.mI .. p.,bl!ql� _.
r

Blumenau. 29-8,�1 946 .Ia '_p.rell� i'cl,' .I t I I l '. ',.1 ,I ! I ,:VlctQ.l1:Qa Bragll Blumenáu,29de.agostodet94.'6; DffdaJ di ReiIItl1I QvU.
L."

.

r 1 I I .�.dIM Braal
.. 'I:'....
J

.

f DfkUJ, dli Keafsuw ,CIViL .. !,
.:� • • • ;«..�-._j 1r"wiI • • • • •.

"

..
.. Bom Senhor e de D. Lydla _ ';,.Editai Bom Senhor. :.� .. '.:

Faço Baber que pretendem ,:ApneaentllralU" l1�ttto'c :to!:t , .....
casal-se: João Peres Filho e �.x1gldo. I?eIo artfgQ 180 ã or. ii'��'" '.,yolBoda Bom Senhor. Ele, dIgo cIvIl" sob n. I, 2, e 4.

. ;�<
natural deste Estado. na.ldo 5t< al�JJJ tlvel OO:Ilh�DttI d\...:!\�,:=''''''''''--------=...... a083 de dezembro de 1*3, ex1ftttll aIgm:u lol�nUll'galú', ..��: .'

Ofl"C·108·.·8· A'010· f'·HIE motorI8ta" solteiro. domlcf1lli;:' .'� o para .. ftlti. d. ';dl�tl()..._�,-,.
.

" do e residente nésta cldade. 0I!li. pUA OO,Oltatl iii che&aJI ac( 00- ....

filho de Jollo Alexandre Pé- lll1ecim'ento d. tado" lavl'Q,
res e

.

de D. Francls.oo.' Raso pl'le!�Jlt. parA .el' afixado, :0ctlo.
d8 SIlva. Ela, Dat�ral' de.8te g.o 'd� càlt•..

'.

'..•. :g;.llbHoill.�.: �...;i.·Estado 80S l' dd Janeiro de la lmp�'UB&; 41{. t li' I i.' ,) ;

1923, dome8tie8� solteira, do-
.

..

BlumetíaU1 20�8�1946 .•........
Baa 1 di Setembro. II mlclltBda e residente néstll FI �;,<;� I""" �t� ��)

'- ........_--........ cidade, IUh� ,de José Jacob
__
mtclal U't "ltI Qft:1l. �JiÜ

, ',:

nsumidor
ijr Manteiga fRIGOR
ista Qualidade que fôr

não é fRIGÔR

&811:0 funaure
Serviço deprimeira

ordem

Rus. Maranhão
N' 27

.,
1

A tratl:1 com

A. Lubo.

Precisa-se
"MedicaçO,o auxiliar

n,�.ratamento da
'�'��' ... Bifilis"

l"Cranj Floresla"
legharn Branca da mais alta postura

Ovos para incubação
Frangos de J a 4 mêses

Reprodutores de 4 mêses
Oferecem as seguintes garantias e vantagens:
8 de galos importados do Americano ·'Hanson",
igré paterno dE;} mais de 300 ovos

Proprietário do aviario.
ar Pahl Rua AmazonRs defronte ao 32 B,C.

Blumenau-Saota Catarina.
...................-m...... • �-tl X .:-�-...-.:-�-__�-�-ll-:.

Eipürlâ'dõTa1B·O·M�BJrâ81-1.
I

Sfock permane'_'e de:
Madeiras de construção em ge�
��' Forros, Soalhos, Molduras

,

.

etc.
'Telefone 1337

't. ti M E N li U • Santa (atarlna

iA + W & 4 •

A'f r c o M tT A
empre foi e continúa a ser

O lVlelhor

foto AmADOR (H.Scholz)
Competencia Profissional

Rua 15 da Novembro, 59fj

.•.....�

II De pessoas têm usado com
bom resultado o popular

depurativo

Elixir 914
A sfllls ataca todo o

organismo

Atende lodo. OI lert'lco. d.
Radial receptore.'

'IrvlC:OI BIDldol • 911rl81111DI
tBLRPOHB 1195

,.

�.Si''fn.--a�� It:dl'WU:;;.I ..... - _- _
.. - , .........

I

:::

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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.. T_.L_ -._" --""'!t�!fo referente ao poder
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F O"U' O'
.

s··r. OTAVIO MilNGABEIRI
.��� ., .

'-'o
,

ara a U N·· é
.

uma verdadeira obcessão livrar o
��p_.is, qu��_anles, da carta de 1937»

,0'(

«

C.IO
. SETEMBRO de '84&.

IlumanaD. 5 de

de Blumeüau
"'" .. --- ., '.

-.:
- i . _

iiiiiiiiiiiiEriiiiiiiiiilWi:riiiiiiiiiiiiniliiiiiiiiiií.T�e�jc�·Ií---;m�a�niiiiiiiiiiiinõiiliiilileiliiiiiiiiiiímiiiiiiiiiiiiiii.
�

Cine . Busch
..

=, Porto Alegre HOJE às 8.15 horas
Nova e vitoriosa: exPos1ção do escultor

Joan D�Vj8 B�le�:b;�n:8Dei�h�i:�UdY Clark em

blumenauense I

. Regressou ha poucos dias de Porto Alegre, onde realizou
uma exposição de seus -trabalhos o talentoso escultor blumenau
ense .Erwln Teichrnann; Naquela capital reprísou Te1chman o
estrondoso sucessoalcançado po Rio de JaneIro,

.

a julgar pelos
B,!<1 sugestivos comentaríoa tecidos pela imprensa portalegrense sobre

" :a perfeição 'de suas; óbáis�' .'''
.. '.

".

>
'" ." -r .,«TeW-se':*· impressão que a madeira em.suas mãos perde

.

'

':
'

suá rfipidez inerte para se iluminar de" vida e palpitar de
' beleza

.. na transfiguração das imagens esculpidas c - disse o critlco dé
arte do «Diario de Noticias» e esta frase somente vale por uma

.:' .consagração,' ,

.

.

"

Em Porto Alegre Erwin
.

Teichmarín teve oportunidade de
esculpir em madeira o pusto do sr. A, J. Renner. chefe da firma
a quem den o nome e do -píntor Oscar Crusins. li' dêste ultimo
trabalho o 'clichê com que �lústramos estr nota,'

p «Diario ?a Nsítes, por sua vezI assim se refere sobre a

S
_,exposição de Teiehmann em Porto Alegr_e.:

.

urge o prImeIro casoePorto Alegre acolhe pela pri- estão a pedir colocação condigna
..

'

.

tneir!l vez' cm artista êe nome, .entre as nossas boas colocaçõesErwlp Teithmann, consftgtado :(i� .tr�R:<l}hpS'::�earte.: D· L U M E N I Ue labor de elevar a escultura em.'
.

.

.

"

madeira entre nos ao uivel de Aeaba de ser transferido para HajaÍ o sr. Arnaldo
it ._Arte; com -rnaúscula, já atirigiélo Martins Xavier. que vinha exercendo o cargo de Delegado
�

'em' outros centros de maiar cul- Regional de Policia nesta cidade.
*,.

tura,
Sua transtereneía foi recebida com pesar nêste meio,"Vo Sua exposição, aberta quarta- onde desfrutava de simpatia e popularidade em todas as

. , '.�"" feira ultima tia Casa das Moldu- camadas sociais, fruto do devotamento e honestidade que
r.J ras vem despertando não apenas revelou no desempenho de suas altas funções,
�1 a curiosidade do publico, mas o .Com efeito, a citada autoridade sempre timbrou em
�v apreço dos artistas locais e dós ,r

cumprir fielmente com seus deveres, jamais se aíaetando da

<.��;" nossos não raros colecionadores Impeoavel.Jlnha de conduta que distingue o carater dos
i... .

de bom gosto, mantendo se re-I homens de bem.
íl pleta agalêría de arte que é um EIs por que seu afastamento desta cidade causou jus- Aniv8rsariost dos motivos de encantamento da títlcado pesar. Não só pesar como estranhesa. Acontece., cidade.

que antes de ser transferido o sr, Arnaldo Martins Xavier. � Estatúetas e ,baix�s r�le:vos de Iôra eonvidado a assumir 8 Delegacia Regional de Polícla
'ii. perfeito acabamento

..

em píquiá, da Capital do Estado. Comu.jívease se recusado ao convite,marfim, larangeira, caneja, açoi- não tardou que fosse provídenelado sua transterencta. Fa.lecimentos.ja.cavalo e embuía, atestam a Isto nos leva a pensar que o atestamento do dr. Arnal-
Com a idade de 79 anos

,

oreocupação honesta do artísts do Martins Xavier desta cidade era desejado. faleceu na manha do dia 2Oe':.,; >,r, de. nossos típoa e à Por que e por quem? ,asra. Vva. Sofia Hoster, te-di.c"i·.JJi :1e umaarte.. Justamente desejsríamcs responder ao público esta
sldente em Salto Ribeiraode,vigoít' plástica.incomum. -

.

Os trabalhos realizados com tnterrogação, entrevistando u autoridade que vem de ser
Branco. A extinta deíxn va-<l:India»,' dmigrante», «Gau- 'ótima técn�ç�,:como aliás todas removida.

. . rios ülhos e netos, 8 quemcho» ;e e d�z.en�s deoutros
..

tra- as obras expostas e embora não Entretanto, soubemos que figuras de .de&tBcada proJe-1 apresentamos sentidos pêsa-balhos Ofjgtnal� recomendam_se po�sa. reve�ar toda, o. seu, valor ção em nBSSO meio �8Ul? colhe�do assInaturas p8l>1 um
J mes.ao m�lhor acolhImento de nossos artlstlco, dIZ ao publIco algo ,da telegrama que será dIrigido rlO ar. I�terventor do Estad!>.aI>Fec,I��or\es, ,do". mesmo moªo perfeição.dos trabalhos deTeich-, solicHando a permanencia na D�IegaCla RegIonal de PolICia

,que ofll:q.()S�us como �R�g?sijo�) !Úãnn que certamente, fica.rão local do.sr,. A�naldo Martins XaVIer, que vem desempenhan.
'e «�.qU1hi>rIo» e graCIQ'&oe estu- entre nós a atestár o içcentivo do com crlténo e agrado seu espinhoso cargo.
dos, da' nossa �auna, como por que merece.<I. sua iniciativa sem. Em vista disso preferimos aguardar os acontecimentos,
exemplo os :dCllS . «suaçúapara), precedentes. .' F. P,lO deixando para .mals tarde B e�llrevh,ta esc18recedo�a. qu�Cumpr!me.ntàmos o

",

renomado artista blumenauense por Unhamos em Vista, até que sela dada solução defimtIva a
: maJs esta"VltetlOsa excursão, ,:' referida transferencla.

'f·
. EDITAL

em

Faço saber que pretendem
casar-se: Melquiades Moreira e.;,_
Cecilia Maba. Ele, natural destellt'
Estado, nascido aos 23 de seP
tembro de 1923, comerciaria,
solteiro, domiciliado e residente
nésta cidade, filho de Melquia-
des Antonio Moreira e de Ma-
ria Marta Moreira. Ela, natural
deste Estado, nascida aos 12 de
janeiro de 1920, domestica, sol

teira, domiciliada e residente
nésta cidade, filha de José Au
gusto Maba e de Maria Maba .

Apresentaram os documectos
exigido pelo artigo 180 do Co
digo Civil sob ns, I, 2 e 4. Si
alguem tivor conhecimento de
existir algum impedimento legal,
acuse para os fino de direito. E
para constar e chegar ao co

nhecimento de todos, lavro o

presente para ser afixado no

lagar do costume e publicado
pela imprensa.

o comediante enumero um» do radio Americano n'uma
historia cheia de romancê; belezas e gostcsstaetmaa garga
lhadas! Acomplemento Compl. nacional e Paramount Jornal.

Entradas do costume

VENDE-SE
1 mobilia sala jantar de imbuia estilo XI, 1 piano

marca. alemão Schoneberg. 1 penteadelra com 3 espelhos
e banqueta, 1 mobilia de vime cl7 peças, I mesa pequena
Cl7 cadeiras laqueadas, 1 jrgo estufado para sala etuma
mesinha, 1 cadeira balanço, 1 esorevanlnha envernizada,
1 roupeiro laqueado, 1 escrevantnua laqueada, 1 balanço,
1 cama de solteiro laqueada, 2 esculturas gregaa=-Iupter
e Venus, Informação com DemetrJo Garotallts Rua Pa-
raná SID. 3v2

Blumenan, 21-9-46
Vlctorino Braga

Oficial do RegístroC'Ivil •
��---------- -----.�
tfCiüiiE ···S·õclãml
�""::.... '\.�' :v····..;.;· .....• ..••

Aniversariou se dia 29 p.p .

o sr. João Simão, residente
em Indaíal,

Dr � Ayres Gonçalves
Rua JS de Novembro, 415

2' andar-Sala I

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

- Faleceu dia 29 p.p; na
cidade de Indaisl, o sr. Ma
noel Simão funcionario da
Firma Lorenz e oomerclanW.......

daquela praça. . ,.,
BODAS DE FERRO

Comew'Jrou dia 29 de agos*
to último SUBS bodas de ler- _jIJ o clistInto e veneraveI ca··

>

ssl Manoel José B()rba ,
Rosa Souza Borba.
Em regosijo pelo 8oontecl

mento, 08 distIntos espôsoB
ofereceram uma festInha a08

parentes e amigos intimos
em sua residencla, ondo tam
bem ss realizou a cerimonia
reUgiosa do ato .

!
Faça seu anuncio

neste Jornal
-

-ADVOGADQ:

.

44
;

�4

..

o :.501;»80

1; ln :1 DE"

'.

G6n�6rVa fi tecido da roupa porque lava facilmaute 9 com rapidez

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


