
P \ RlS. 17 (CB) - O chefe da deJf'gaoão brasileira ;í

Conter-encta da Faz, sr, joãe) Neves da Fontoura, prete-nde
partir para Berlim entre o dia 16 e HHio corrente' Durante
li sua estada na capital alemã ele tratará partteularmente,
da f'ifnfJ�lil) e do répatriamento eventual dos brasileirJ8 que
aínu , H>;:: ec'contram naquele país. O sr. joão Neves da

t
Fontou r a RPgllirá pal'fi a Alemanha em cornpnnhta dt1 se.

MUMAO. Qomin!Jo' 18 je Agosto d& 19q5 --D-r-.-A-c-n-iâ-le-g-B-�-Is-in-i-D-i-r'p-.t-or-R"'e-Ei---n-••-··-�l'--.-A,-n-Il-X-X-I-t-·-Niiii secret.úril> gt!��l �f1 delegação, mtnistro Rub6:JS de Melo e

------..;....---------------.,_;,-----�-- -. de dots ;;I' nre�"r{()s.

f;:;'�'t� ;i��4 aa_(·�-W...·&...Il'''''Hi...tiiiiii<iB.".,...... iiií''''''''N4"l!dli�....ellg�

virtude ($ a 'ealda-
18 fatiram Iluilnda
crime 8· a traiçio

i ,lo ;Jl'9miados..

-4

�pesar ele tudo, trab Ih
ala IJ' Ipgrao ec· 11111' da palria xtreme i a
.

Recebemos a comun\,pação abaixo repro- ticularm ente, à rodovia que nos liga a. Rio dução de g&uel'os de primeirá neeeasid ad.e.

Ida: - «Ituporanga, ±4.de ago:<to pe 1949 do Sul, única via d,e con.unicaeão com o para o progresso da gleba catariueuse e

Jl_edação «Gjdaçje qe,s!umenau)). mercado SOll�umidor. que se eneontra 01.0 nossa estremecida Palria.

Agradecemos, •. penhorados, sua Dobre tão lá. �i\'� estado de. conservação. A teuciosas saudações�panha em pr�l dos nossos interesses e &. .Jatnt{�, nada mais e nada .meer-s,
iracoes no que diz respeito ás estradas tio que ficarmos, c In a melhora desta. r atra- Ir, !Ú,;írirt .. 8"lto Grande S. A.

rodagens em noasa zona em geral e, par. da, enquadrados na nobre campanha: de pro- Ymprê ':, du '� erras .Iensen 8. A.»

eSpà"de�o-'_'_lôisiiã lIà'Fáiêõilâ>ã'-:-éf--'ses--ô-�ser�
adoras "Ernesto Stodieti JUdior BluRlenau.
Cf 12 -- Em resposta ao seu telegrama .de 1 do corrente imforlBD que o as

II.está sendo examinado alenlamenle. Cordeaes s_a��!ções - Gastão Vidigal».
A situacão dos brasileiros na

t

Alemanha

DE· ·B·LU··l\.A'·E·N. 11;
�

..

..•.. .

.. �VI .�. "':,;,.,_

mandam celebrar em o .dia 20 de Agosto ás 7 1[1.
manhã na Igreja Matriz de Bluuienau,

.

Por mai« fH3'B acto de profundo sentimento Clnistão,
()�; seu-s Hgrarleeil.nentos.

horas da

MISSA
edarados livres do alista.
lento" militar os brasileiros
lttfa anos(��?·17 eKlc�c��uà��t� afe'i C���er��
I consequência da publ.ca- alistar-se. ns forma do art. .21

) da nova Lei do Serviço e seguintes, os Indívíduos que
ltar, grande numero de oomoretarem 18, 19 e 20 anos

nos de 18 aacs, tem afiui� de idade.

á séue da 18. C. R. com a «2) - portanto, não se jus.
eução de allstar-se

. justa tifica o afluxn á C. R. dos que
lote num momento 'cr iuco tem menos' de.IS anos, pois
; suas a'ríbmções regul > 8 ntnguem é Iíeíto exigi -lh-s
mtares isto e, quando ateu- d=cumenrcs de altstarnent J

i os bra ileÍros das classes no decorrer desse ano.
.

��!5de� 1926, pãtà Inspeção Carteiras. de
m virtude- disso o chefe

���. C. R. esclareceu o S8- motoristas I n �":'t-::�" e;Ull!Ull�'Jt��qU�:i7\�ít1Ç!l::n ás coudtcões

I) - Apesar

d.8
no

..vll.
lei Deverão procurar suas

cartei-/ifj.l para;lsaçao Ladrilhos de tempo de se:viço exi�idai
rar em vigor na. data de ras de «Motorista", na Delega-

.

.

pelo de oreto-Iet n: 9-106, d»

publicação 25 de .julho, da Regional de Polícia - Blu- e 20 de marcu de HH6. não er-

e seu artigo 140

e8t�b!:'le-lmenaul
- as seguintes pessoas. do� VOOS dos Materiais de Construção tão amperados pelo menci,·

a necesstdsde de BEta- Oscar Arno Buchen, Rodolfo .... ;;J .

Werner Garni
nados decreto lel. nem po dr >

quites
.

com o servic', Reblin. Frederico Ziegler, Pedro

'C .. t II t'"
, rão ser be aeücte dos pejo avi-

lita!'. pl1fa muitos Bt s da Vaz Guilherme Poetner, Ro- ilDS e .a 10115 Rua Pian'i. u.a 15 -Fone, n 23 80 D, I 513- de Fi_de setem-

\lí�CiVH, os brasileirus doifo Kellermano Jnr, Etnesto
- w B LU M EN A U bro de 19-16 "isto já perten·

17 tF:ít5 aÍlos de idadE'. o Raeder, WíHy Pfeift�l", Manoel cerem a reserva remuneradfl.

igo 154 da me.smalei, ateD- Zeredo,- Afõrtso-..lVl;athias.

AfüOsol
ComentandL), {m w ....,,- L-

•

I II ar Os rtfer,d'ls .!l8rgentes deve-

Dd.O n l:ltu

..

ralmente á fase de. Balsini. G

..

erhatd SCb.midt."IIU�- h.·.Clgton, II .�,I'OtiJi\i1.0 dfia ICenClamen I e s ..

rão ser simplesmente liceu-

8P �i'1o e mesmo sua re- herto Haneman, Alfredo Rad· 170f}S dos ;H!ÚI1!'1 'Cunbtel. gentos c_!a_d_!1_.<:'_, •

18.l!l n�ação, determina o Iof!. João José Gonçalves, Hum- IH ÚéJfj" dnrante 30 dias, o Na consulta formulada pü.lo I Ine-S9,IIg;!!'"ft!ll1:! -,uIote. be.to Loevem.
"t

..
'

.. 'I: ....ld l' I chefe da 'a. C, R. o M!il\S-

,
hJ>llI�!i!h.l!"'!:H'Q1

fI', r O er .H agpflt· a.!· O !

3 farinha de Aeronautica c'iVll da tro

..

d

...

eClarou. t em aviso, quP os 'hUgns (fóbicos �

embaivada brl·ta""'l·ca,. d. isse. sargentos
da reserva faffiU- Instaladora de

I-- ----

F b' J J
A ... narada que se Bcham convo-

\...._.-__iiiiiiiiiii..,i<iiiIiB .... - a neau8 pe o O seguinte: "Nãc creio que cado� em virtude da !Robili- 8h.n6110tHH
M O I N no 10 I N V ª L L.E os aviões flC onstellation" zação no Estado de Guerra e Iii _::'one..:.�4�� ,__._ ..

lpossam estar voando nos
---.-------- -- .

ba·ll"m-.·.e.. D.IA ·.de· 50 "I·. nos. freleSlproxímo6 30 dias, Embora AV I � O--V 'UI..
.

lacredíte que o D('parla. �

de máquinaria agricola l�in:�t:l�íz:-:,:'o:;;t!��C;sl Banco �IBrGantil Santa Catarina
R1C? 15 �9.Bl--O diretor dó. Central d? !3rasiI en viou dr- a.tuais motores qu '3 poe·

lar radlOgraÍlca aosag)utes naqt.!ela<ferrovla l�formando que. suem. tais aparelhos terão (Em organizcição)
acordo com.o desretQ n'1.062, gozam do abatimento de 50·I-

. ..
1

1.
.

d'r
. Chamamos li eSjlec!e.l

.

filençãu 1108 senhores ncion{s-
s frefes os trat()t'e,$, conjuntos motorizados, máquinas para co-

eventua mente mo. 1 �cadll.s tS8 e dos inkresliados, que se . enco!:!trBill t'iID poder '!A�

eita. ferramt:p.ta1?agricotas. adubos. sementes para plantio, in- seu� carbm·ador.09, (18 quaIs fundad res ue listas plira ou aumr�nto de capItal de f,{'ôrdo
tecidas, animai�detração pata agricultura e alimentos desti- serão trocad03 por um sis- com que UHd àet&rrniuedo em AssE-mbléla Geral realiz'ida
dos �OS' mes,mos;·... .

. , .. ... , .
tema especial de injecão em 12 de junho do corrente ano.

Esse .ab1�up,en.tQ V:l�Qrara dentr� de 6? dlas e S0 p�dera de gasolina. Presf-'nlemon- Gabe aos ao tigos acionistaR {} direito de 8ub3creve·

�dldO' ,tp:qlant� aprese�ta.çao de docu�ento .asslIlado t'1 .. b '.1'1 • d' rem cincoenta por cento {50 (){u) do aumento do cilpital.
.10 p.,::ulto1."r m(hça�dD;a .quantIdade de materials, deVIdamente ,O SeI va d:l e�caSBez as

Hluffií'HhU, 12 de agostt) rio 1946
5a.&0 pelo ,Departamento dó Ministerio da Agricultura tendo peças .neceasanas a. essa O�weldo M<JeHrntHln - Amet'ÍctJ Stumm
iUpre par destinataritl O agricultor, convers:ri,o", Fua,lai0res

.. 0", fnnerouarioa da firma ProsdocÍmo & Cia. Ltda. frlia] d c

Blu:l1t\111U: convjdatn aos seus amigotj e It'egLt8Zea para assist.i

rem a u.issa de trigel'simo dia que por alm v do iuesquecive] I:}

bnDdo��) 'l'hef"

João Prosdocimo

antecipam

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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1111

.

(�1a�rix em fiioriaB1i@p�ns» m�

1m Tttulos Declaratorlos - Naturalizações mm
Eneanpga_se de, quaisquer assuntos junto ás repar

mm t.içõps públicas dR Blu111,'uau, Florianópolis, Rio do

Ja!)",il'o, .São Paulo e Porto Alegre.

feri 'OrganizaçãD Brando "Unica"
U4b -

Fi .selutamente Unica"

llrgnl'sa ,QB1 01J I �I)_ T ·(·1'
'_' .....

:
: -' .' � ..

' Em Todo o Brasil

L L ne boa '�8"n�àd. de.;
€embaracada, de cerra cul. �
tura, msrcr de 18 anos, pre-]-

1
cisa-sei para servtços exter-
nos.

;_::��,e:Yl�;�lmente reg istrada sob no. 548 em 1 P18
.

....,; �

-.,

. Para :Ó: estudo Jacii
dá,contHbilHlade per
corréspoa de 11 c i 8,'
cnm 4, livros

_ que
eusipam C·V!))!) si eu
estiVês�e:-::"3�) lado
do alúiJá:'/Ficatá
h&bijii��kl em: Escnturação mvreuntil, CBlcult;s, P�r
t�Jgeg, ,1?ir('j�o comercial, Corrvspondencla. Datilügra·
fUl, Cn.lr.gr1iflli :; praüca de Esorttorto, hnj�� Ião neces
Rarla. Não duvide, é seu porvtr. MUÇ!'8, ml'çf,S apre
ve,item esta unica oportuuícade. Peçam Pfnspdos para
P8t.e pequeno CurF;O que raráo em 4 ou 6 nH'zA,Q. Re ce
berão um Ct�rmiCfldo de espeeíulista em onntahllidade,
Isto é eonslderado nns Bancos: cornerelo . e tndustrte.
.. Escreva hrje ao Prof. Brando - C:dxi'\ Postal
1376 .:,...._ S PauJú: o mais conhecido que ensina bem
desde .1910: hahílitou geI'!,çÕC!3 de alunas: sertanejes,
operano s nos ruIllw.ref'! erm lnstrução rudimentar.

O curso sem Iivros fBCf'is e 80 alcance de todos
nada ,<ale.· .. e si não j:ão da. materra não adianta.

Junte envelope selado e dig!l onde leu Isto.

Paga-se bom ordenado. Ofjcina Mecanica .Iohn Ser hle.
e •.o •••••+.$"" � ..��.eo·0��"lo�+"'·) �<>�.<.>"':Il>.!I>..'!I(i!'._<'i.t>+!H!i

ECO L1DA

Uma camfnhonete FORD
tipo 1935, o e 85 BP para toO
quilos de carga com csbíne
DMH. chofér fechadn e tolda
j'eWfivíve!, em lJPrfeHo estado
d� funcionamento e CDnser- .

.

. . ..'

vação. Tratar .

com 8. "CO-
hRAZIL,":" Hajüí. Preço, !lx,
c-s 20000.DO· 6\13

'. RUA 15. 997
. BLUMENAU

.

mi
11I1_w""'",,"'."lQ.;,,���=""'''''�.:._

aslh--'l'<ol.4}\!',,:!Z f) A pro,,� d�

���<!'I :'l de 1Jt",,'�,:u:I�
Cbff)(>ÓQ5 ". �t(!;terigl

11 I h O
De pessoas têm usadó C0m

bom resultcdo o popular
deJ;"tu'oHvo

11111
illll
1111

Assistencia técuica de conhecidos advogados - Abso- II!!;!
luta seguran\,a· e· rapidez.' asseguradas por tres aU05 !!IiI.!
de funcionamento.'

iõ.:t��'-",lJO':��"''''-'�
s
;
"
�

f::;:t'.n\l,gt}\"4l�j
-r-

,.���, ��JO:$ 914
Preçus módicos-ConeuHes sem com i)!": misso. A sfilis ataca too o o

�scrUório para o VALE DO ITAJAr: "

.:

LI • Rua 15 de Novembro n: 415 - 2" andar sala 1

or.ganlsmo
O fígado, o Baço, o Coração,
o Estômago. os Pulmões. e a

Pele Produz I iôteS nos Ossos.
Reumatismo, C6gueira; Que.
da do Cabelo Anemia, e Abor
tso. Consulte o médico e-tome
o p opu I 11 r depuratívo

Endereço telegl'e;fieo - INTER

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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A Loção ::kil!1'3Dl:o:.' faz voltar

ÉnCê:'�ntf)r1c.i:·.a� ("te QU�1!'4't::ei
etc� ·:_'1� Se?l os de4 _!ant�Jr

i"i ;:':�V i s Estofados

f>:fP p'frfdto e bem acabado

tt :4
:(

:.:.:;..:_._.:.:�,�..:�
_ .. �_:.: t.!.!�!'

(�;b,;",pt_�!',Fl J.�J{li·�a.
• ��{o � -:;�� � ::

....

� ;f�': � 'f? !�, �,!n
��'<...# a .,...:- ;:�1i I;"",.. l_.:o � � 1. .. $ .. ',...7

f�,'_1a 1'5 i'Jf_\-;j"� rJ93
••• ,:_"f' ..... :.J"� .. �.,�;:,.,.,1�+--.. ,o;:"'.,_���.;-1,.....��

(.00 REGULADOR VIEIRA)
A Nlulhc:f Evitará Dôres
Alivia As Cólicas Uterinas

\

XAROPE
$8

Emprega-se com vantagem
pur-i combater us il regula
I'Í.:nde." das, fUIII. ões neriódi-

eas das senhoras

E' Cclmcmte e regulador
dSS911S funções

FLUXO SEDAT!NA

�1
f�€,:\C��S'� g

At41ªM�('OS
TOMEM

�i!l�� í1r'l"(j�����f'l\Yilml.l \.[[;[\:,,,11:.:1.1
"SILVEIRAII

Grande Tônico

pela Ena comprovada el'icácia
é muito receitada. Deve ser

usada com cõnílaça

fLUXO SEDATlNA

(G,.Seholz)

------------,-------- '-----_. ---------�----'�---

,f-('Íi'd�l';·f' .:":;"i! (.; rtt;)fi:.:!;rl�.o di' i�' �tf! prectsoo, ��t.:'fli't"...(t

l'Orn, i{ -in e (f.�l)i(rt.fi(.r;;:{) i::.JN. São Paulo

kM'; J".

l�
-

iS

L C i t�.
EXAmt5:

F0ne.

R
1201 Blumenau

N
i\ PEOlPO !)OS �NRS MEDiCOS
FXECUTAM-SE 05 S(GUINTl::S

etc., esuerrnato
de Hematozcario

de
Trep. ne
dr.1

autoclave

I

L

s

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



A residencia do "sr Luiz Me

deiros foi, dia 23 de julho últí-

__......._...i __ __
,'!!.::,m::. :=�_ - mo visitada por audacioso Iara-

COf!servlls-Vinhós nacionais-e- Conhaques
.

I
"io' que na calada da noite

Vermutes-Escov:sl- Pa,:18.S. p;t��. cal�3d.os r'."
�u�ndo todos

..
dormiam, ali pe�

. Pe: tumstías e rnars dez erias de artigos. netrou roubando dinheiro e 'oh-

tanto para ar mazens de se�os e molhados como para jetcsde valor. Cientes do acon-

armai 101105. tecido e p01.' intermédio de um

Rua 15 de Novembro, 983 lenço manchado de sangue dei-

'I'elefone, 1324 xado no local do assalto pelo

O D utor 'Oxcar. Lphãfl.•Juiz de Dlre itn da Cnm:.rca BLUMENAU gatuno. nossa Policia conseguiu

de B�:�oH��::;a�oAd�[vil�t&d;Bi�bn�E�RL��'���;�'I��i�:z�� "Para nossa imporlante indú-siria precisamos �����:��ai��t�:��eov�:�nac1!��
Tal da ,A'II?'m:;nha, i"dllstl'ial de l'er.:idência incerta e não EB- de um GUBRoa _ LIVROS .

Lima de Andrade, de 25 anos,

nida, \qtf� por partl" .de sua muthor Oig� Kleit=: l.undbervk.
que estE"]'1. devidamente díplornudo e registrado. Como or.

o qual foi :detido em Lajes; A

comel'cfáriB. brasilelrà. residente e domtciltada nesta cids-' .

julgar pelo seu feito na residen

de, {(,li 'dirigtda a este Juíz« petição 'de liÇão ordinária de denudo Io ic!e l r-ugaremos CrS 1.200,00. tratando-se de cia do sr. Luiz Medeiros trata-

desql}lte. /(}é!m pedido de citação do reu por meio de curta posição de futuro de acôrdo com as capacidades do Soro se de gatuno perigosissimó (que

precatoría' <,dirigida BD Juizo de Direito da Comarca de candidato, necessita ficar bem �guardado».

C
.

d' t d P
. , Cartas, com indicação dos empregos já ocupados pe

; açadpr. �8 e Estn o.
.'

rueessarlo o pedido e experítda fl
dlmos dirigir !H) nosso endereço,

".
carta precátorie, foi ésta devnlvlda com a Inícrmaçã .. de

que o réu já não mais reRiáe Daquela comarca, na!o que

.

oreos Vegetais Fanado] SrA.
.

Caixa Postal D. 137

requereu 8. autora fosse feita a. citação por meio de editais .

.

na Iórmade Jei- Em virtude do que é expf>iHtio pele, com o
CURIT:BA - PARANA'

'.
Rua 15 Nov. 1393

praao de trinta' dias, por melo do qUf;' nca o IDf>oclonadú E,).·t I .,\ f t Edlt I
....•.
'réu Atmando André Lundceck citado para dentro riopraso

.'

ui O Ue pro es o II a

, da lei contcátar a referida aqão, acompanhanào./: em todos OUo Abry. I. Tabelião de Nótlls da Cumarca de Blu- FaQO saber que pretendem ca..

0.3 seus ter,m(ts.e atos afé fInal, pena de revel,la. DadoAe [me.nau, Et:Cado de Santa Catarina, na tórma da lei. etc... ,'casar-s
.. : Ad�lb,;r,to Sch:oe

pessndo Desta ctdade de Blumenan, tWS doze dias do rr es I Faz saber .que se acha em seu canórta, para ser pro-
der e Ruth Marga Kosehel.

de Ag(\sto ?B .'. mil nove.cBÍitos e q�arenta. e se.in.. EU� 08- testada por falta de aceite e pagl'mento, uma duplicata no Ele,
.

natural de_ste, Estado,
wl.ildo Q. Nôbrega Escrtvê o In1erlno. o fiZ drJO!O(!fliflH, 01 valor de Seis mil .trezell(Qs e ciocoenta e tres eruzetros naseldn aos 30 de Julho de

subser:,vo. Blu:nen8!l, e:n � '2 de í\go��o de 1946. - (as ) .03. (Cn.!;, fi 353.00), emitida pela firma AHred Attmauu, da praça �913{ i.ndustriari�. solteiro

CSl' Lel!110. JUIZ. de
.

DireIto, (Selao_? com uma. est�.mptlhalde São Paulo, contra Gertnano Oodoy; désta praça. Como u�lID,cjh�dn e reSl?ente nésta

· estarín .I, no valor ��. Cr$ 2.?o e mars B taxa 1a Saúde). -, não tenha sido encontrado (' devedor, o intimo por este i Cidade, filho de �Illy Schroe

Confere c�m o orlgtnal &flxado DO lugar do costume, do edH,,1 para pagar e aceitar o mencionado 'titulo, ou dar 8S der e de D. Man� .Schroeder-

que dou -Ié, razões porque não o faz, dentro do prazo Iagal, Ela, natural deste Estado, nas,

O Escrivão Interino:
.

Blurn enau, em 17 de Agosto de 1946. 8uS 29.de noveJ?lbro Je. 1,9�5.
(as): Oswaldo O; Nébrega O Tabelião: OUo Abry

dcmestlc I, solteira, domtcüía-

...
""......- ..-<5'-.._..-•.;;_.---:"...;....x ...._e.\�:.:....' ._ •..,. _. _ -r_o&!>- ..

.----.-- ---- .. '-'--.'-'- �._�.-- .. ------- da e residente nésta cidade,
.

()ficin.a tv1ecanica .'."- �.h��:g!���OK������1 e de

�, !> ApresentM'arll OI docwm:nmt••

J.O ãO Fehrle
cyjg1do pelo tll'tigo 180 do Co..

.

digo Civil, sob n' t, 2, 3 e 4.

ft 'Bllm a'" r II
....

Sj a!pem tlvet ceDR�cbn.D.to 4.

R
.
U��1L.

. eJrO, SaR
'

u1stb algmn Impedimento lepl.

E"pecialísatJ.o .

em
acuto o para 08 fin. de 'direita.

Retificação. de Virabrequins !n�::u:�;ta�6' toC::����:'CC:;
..

36v 1
pre.ente para .tI aftxado no I.

���_;:...._�_�_:;.,,-.__ ._;;;. xofi��-'.-.-.-.';;_"-.- --.
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j Roupas FeItas e ál;marinhoB
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Rua 15 Nov. 1393'

'Donlingo ás 2 Horas
.' 10au Dav is:ern

{:onqmstando fi Hoque
A maior gargalhsda debte ano! Rindt'! .. , do c meço ao

fim:· E o' inicIO da ftHm idsvel Serie.
.

.

A [)euza de loba
Sensacionais aventuft8 nas selvas' oa rnistetiü89. Africa!

.

Uma flerie como raramenté apaI'€ce na nossa téla!
Entradas do costume

Dom ngo A'S 4.30 e a's 81'1.5 Hs:
Spenser TrR6y - Phijjs Thaxter e Van JOOS\)rI em

.

"

Triritô Segundos sobre ToquÍo
Este não é um filme de guerra: é sim. um grande} glorioso,
spaixonsào romance de amor!

AqUÍ está o filmH em cuja realizjção a Metro pós em

ação todos os seus recursostecuicos e arti'sticos!

E ainda: Compt Nacional, ShM·ti: Metro Jornal etc.
.

.

Entradas do costume

.-i'o"'-��"'_ 4-:-o.:....�_.,_--<il'--_. X <;>_. ·"-�";'_""--".-é-,,-�_� -- ti-.

Edital de Protesto

detidO!!!!i! .

Acha·se recolhido I cadeia 10- --ADVOGADO:
cal, o joven Genesio Ferreira, I

D 11 fi
.

I
f de 18 anos de idade. Genesio

r e l-'4yres onça ves

Ferreira, qne consegu.
iu �evad r- Rua 15 de Nove.mbro., 415[se da detenção de Rio do Sul, .

2' andar-Sala I
.

onde se achava recolhido por
- (Altos d'A CAPITAL) -=-

crime de, furto, ao passar por
MI!!

_

cossa cicia.de <!:avist<Ju» o inte-
rior do e�critorio da ficna Eco

Ltda;, de onde .subtraíu um
.

re

logio·despe.rtador de metal, ob-

jeto este que vendeu em Itajaí. Faço saber que pretendem
ao proprietario de t::m café nas C8sar-se: Walter Ewa!d e

imediações do nleréadd, pela Hilrla Marquardt. Ele, Dàtural
quantia de 50 cruzeiros. I deste Estado. nascido 80S 16

GenAzio, apezar de sua idade. de novt-mbro de 1923, mote·
já por diversas vezes foi det}do rista, solteiro, domiciliado e

por gatunice, estando, mesmo, resideote néstã cidade, filho
fichado em nessa Delegacia Rt:- de Luiz Ewald e de D. Berta
gional de Poliçta. Ewald. Ela, naful'al deste Es�

tadn, na<:cida aos 29 de junho
de 1927, domestica, Iwlteirt.,
domiciliada e residente nesta

cidade. 'filha de Carlos Mar�

qU8rdt e de D. Berta Mar

quardt.
A.preselltaram OI dCJcam:entel exI

gidos pelo artigo 180 do Co'
digo Civil, sob DI'i. 1. 2, 3 e 4,
Si alglleJll tive! conhdnenw d•
e:dsth: algum 2mped1mellte legal,.
acU&e o pti1'<1 as fins d. direito.
E, para rocstar e r.begal! M ,00.
ohecl:nento do tlld'Os� hlvro o,

presente para Uli' aib;adG llG lu.

gar de costmna ti I)ubn� pe.
la impt:ensB.

Blumenau.l ô -8-1946
VJctol1:no Braga

Oficial do ReghtM CIvil.

Outro "gato"

,EDITAL

Olto Ab,y,l'TabeHão da 'CoDl1lrda de Rlumeo3u, nu

fOrma dá lei' etc .. �
.

�

..

FtlZ saber que se acham em seu certórifl, para serem

proteslBdao 'por faHll de pag1<imen!o, pUl1tro duplicritas no

valor total de nHOCelJ!hs e séf:senta cf\:zeiros e oitenta

·

centavos (Cr$860,80), sücadas pela firma Com. e 1D(1, Wlll
ter Schmid,$( A'I déslli praca' contra Erich Lolh, p maiR

·

nutra DO v31pr de Um mi! setecentos e oitentA. e sei,:;

cruzpiros (ar'$ .1�7·86{jO), SflCEida pela fil'mli "A, Csrdnsá &

Cia, Ltda., SãOPliulO, contra Ü ÍJJt!smo Erich· Lolh. E como

, o devt'dor HsJdB fóra da �éde" pe�o pr·,s('o(e e intimo dn

respectivo protes'to. ...••
.

·

B:umenin1; 11' 'de. engasto d� 1944.
O Tabelião. OUo Abf.Y

.'

h 8.!U IS na (III
J!N(lll

� :106 fgl Im

o $obão

; :':"'UI 1\ 1)_ � l\j�
.

' ,l' .�ill \ J ,Ii>� l�J

·WtTlEl �NI)USIRIAt IOiNlIH..LE ,M"'i"'"

fi tecida da roupa parquB lava fanHmaute p, Gom rapidez

Andreza Campos da Luz
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