
heres.. ê Incrtvef DIa. ,.
..

, 'Co'_o sr, Laertes Cunha afiançado por uma certidão da.Prefeitura Municipal -. � outra do secretário da �ss?c,a9�oComercial e Indüstrlal de Blumenau, como comerciante legalmente regístado.nesta praça __ VlstqS,p'(}rs,',aos srs .. fiscais das Fazendas Estadual e .Federalv-. Oficio do Dr. Delegadú'Regional de Polic,ia-Qpatldo uma:
conc iencia nada tem a temer: um carmnhâo carregou açucar�· .. Duas carroças Cfld"egaram "sabão ,e sabemos
là o que mals, . .

i,'

� ofício que o sr, Dr. Delegado Regional Je Polícia teve!1 gentileza de nos dirig:r, ainda ante-ôntern as 19 horas, tem u.amissão <l; x.u rnprir das mais ingratas que jà lemos registrado, por
:jue a nos deve satisfazer a curiosidade em torno do ,ome e pro·cedimentos estranhos do sr: Lsertcs "unhJ.S. e a opinião públicaneve apre:�nta-l0 corno comerciarrte (para honra da classe) "lt'gal
nence habilitado e no ;sozo. de suas regalias profissionais '.,.

Ei-Io:

"Delegacia Regional de Policia
Blumenau, 2 de Abril de Il)47,
Ilrno, Sr. Dr, Achiles Hal sini
DD. Diretor Responsqvel de "A Cidade"
NESTA.

.

Senhor Diretor, ,

Com relação anota e íitorlal 'Quantas preciosidades num porão'. O arauJo d�. asplraç6es do Vale do 'taJaiinserta em sua edição de hJ.le, tenho a honra de informar a V,S. ., n ln 45 de A.bril 48 ,l9"'!! • Dr•• ;;'blllaa
.

El:fllllll' Diretor llesnnUe&vel .Anll XXIJI - Nr. 117o seguinte; o;: _mL_O_M_BH_A_,,_o_m__g_o_·_-"- 'a_l............ r-"

I - Logo que esta nlegacia Regional teve conhecimento
da denuncia contida na 'referida nota mandou que fosse evi tada dentes eu: torno do caso. e depois, por amor de Deus. dern-nosa salda das mercadoria do depós.to pertencecre ao sr, Lae rtes

uma resposta sincera!Cunha e intimou o referido senhor a comparecer nesta D. R"' N- f' d Ab ilf d ao 01 l' e
.
i"l ,'"afim e prestar esciare�imentos sobre o assunto As últimas' horas .da tarde do dia r: de Abril uma infor11- Ao ser ouvido nesta D, R.• o sr L1.ertes Cllnha decla-

mação de um operário nos localizou o depósito de gêneros árou ser comerciante legalmente estabelecido ás ruas Piauí e São Rua São Paulo, frente á oficina da Auto Viação Catarinense.Paulo 132, onde possue depósitos -das mercadorias de sua propri- Suspetaddo um t: de Abril, não deixamos, porem, de. compr,ovar encerrarmos esta noticia de hoje. -
-edade Em' prova de suas ale '" L t C h ibi Pessoas 'r€81'd'entes pelas [mediações do,' refendo.

. ,

. v (2'açves, o sr, . a.cr es uo a eXI lU
a inportante info rrnação. De tato, o operano não brincára com

�
.

.uma certidão da' Prefeitu ..... Munici I d RIu' d entrevistxdas por nossa r,,"portagem, i.fi,formara.m �heÍ' .d,a ·su.a .

• ,. 'L upa e rnenau, e c.Jmo assunto que representa seu máxímo problema na atualidade bra ç. "'- u
.

_
.parra o competent€ imposto de IndustrIa e Profissão, Ainda a síleíra _ o cambio negro,

'

exí-teucià mas que nunca tinham visto operacoes de carg�este respeito esta DR solicitou
.

f õ" A '-

C ·":·d'e.ca�,ga de' mercadorias durtanteo.dii3 ... prez.um.l.nd.�.. que
se

-� -
, "., In orrnaç es a SSOCIa.çao 0- Há dificuldade! em adquerir açucat! na praça, ínfo nllm as

�
.

,

i'
marcial desta cidade ten to o sr Mario Mele Secretario d 1 fizesse e-me trabalho á noite 1 P ta. que tanto segreGo.. i

.

'

.

'"
,'. LVL I, aque a donas de casa, mas lá estava o produto em superabundancia.; - u"

•entl'dade rertl'f('cado que o sr L' Lo t C h' 't 1
. O I)tr� 1\Os"o'a, ·.tambem... ,··.· rebidente

.

pelas vis
.. inhan.ças .....d. isse .ter. "

, -

.

.
... ,a",r es uu a e comerclan e ,e- Houve dificuldade de comprar sal. Pois bem, o sal encontra- o t"" �<!Talmente regI'stado na Tunta Com�rcl' I d t E t d E 51'do procurado' ,-'erto _dia por. um eS,tr.anho, qu e mdagava·i-. . � a I>.S e s a o. m süas do á Rua São Paulo tinha a sacaria até podre de tanto ter sido .

.declarações, o sr, Laertes Cunhi acreSC,=ntou que possue depó- d da re)i,jencia do sr. Laf1rtes C�nha. I[}for�o.u o e�tranlI'� quesitoS de suas mercador ias na referida casa n· 132 da Rua São
armazena o...

queria adquirir do n..Laátes um pneumatlcc, pOlS sabIa quePaulo e citou como testemuh'ls va.ios come�ciantes desta cid.ide Havia gasolina, pneum?t:cos e etc. no porão, informaram·
o mesmo negociava com este artigoos q'uais cofirmaram a'5 declarações do sr. Llertes Cunha, auanto' nos, Infe.lizmente, as deligenciae policiaÍ'lI não nos deram conta da .'

- .

t d rc d rI' 1 cal'zadas Ce'rta fel'ta. t'am' bem'. na D.el.egacia. Regionai d.,e'Pohcla,á prática h:tbitual do comêrcio de varias mercadorias por at�cado. na ureza as me a o as o. ".

Post� na rua a denucl"a ..leste J'ornaI a's 6 horas da manha- onde e'steve não sabe.mos po.�que motIVO, o, sr.Laartes C,unha mos",.III - 'Estando, pcrtanto, esclarecido que as "1lercadorias '" o
.'

,.

1 d'a ao meio-àia recebemos telefonema de que um ca.minhão retirara trou aO então Delegoldo Regional de PoliCIa uma carteira em qu�eXistente;;; no :.l U I o pertencem a corr.erciante legalmente hab;�
dill'a exis'tir' docu.mentos que .envolveriam ge,nte

.'
grJssa,

"litado e no uso de sUas rega1ías profissionais, esta D.R' SUSDen. açucar; carroç.ts carregaram sabão etc. e nada de provideucias ,

da Delegacl'a Regl·on"l local' caso fosse ac,u'"ado de alguma c.ousa. ..
'deu a proibição ::me estabelecera sobre a sal'da de mercado'rI'as' .

. ...... ..

'1
.

. ,

Verrladeir�s ou não. estas as notical:i que circuam. na.daquele depósito e encerrou o ca,SG
I visto que aenhun::a providen- A Telefônica

_
não deíxau de conttihuir com sua conhecidada legal lhe co,mpflti.3 tomar.' ineficiencia. Pardemos mais de 30 minutos ligando par� a PoliCIá cidade,

Como, porem, e�tre as mercadorias ali e�istentes existiam i até que um funcio(iário daquf Ia 00$ informou COr.l toda a inge- ---,.'""'=.,.....,-.;""-"'-'-c'''---�-.,...,-g�ne
..
ros d.e .1:: neceSSIdades, esta D

..
R,

comumc.
oU o fato a Co- ,l uuidade que ,"então o ap.a:relh_o não funcionava.": ... ,'.!:nls5a�VMum��;!v�ft:��s��S�n�ejo pat� -retlO\'ar "a 'VS;-" as 'ex� fuetit;���H�"l� �':�;:�::;����::��:�.,;l����J!;LIA"pres.Iões de mmha censlderaçao e estIma. investitgador e nuas praçls. qus ,estancaram a retíradá que

"

.'. iPaulu de Malta Ferraz vinha sendo feita das mercádàriali para outro local .•
'

..
'

....---";"',""",,,"
<.S�",,-' ': .'"," .. ,.,. ,",' .::'"

.'Del. Rg, Policia" ° sr. Laertes Cuuha. em companhia do investigador desta':' '. ConclÍlidos os ,tra):>a1hó& e�eH;qtâis tio, Est��O';. CP!l.l aQuem como nós nestes ultlmo� mêses otiviu coisas, cujo cada o sr, Antonio José Nasdmento. veiu para a Cidade par,a proclamação dos�eleitó��:tft{''PoVc,' pirra b;:ªt)1 ,.'��íldi:i",herelato provocaria as mais curiosas inve(sões na estrutura do con- "fazer valer os seus direitos" e,. de passagem, roa Alameda Rió. novas vagas do �ederal voltamos noss� ate� . 'J:Ja::�ceita geral em Blurnenau. toma·se íocrivel a possibilidade de en- Branco, tentou agredir o diretor deste jornal" só o não conseguiu- setores da causa popubr, os quais estão �xlgmdQ_ !O. ,.� ... >

cerramento do "ca::!o L::I.ertes Cuoh.l," nas condiçoes em que o do dada a defesa rápida deste, desviando o soco .que lhe foi des- çOes �I g ote� e da nossa prrte. Íntedsa cooperaçao pa�rto-fes o oficio do Df. Dele gad� Regional de Polícia, si bem que tinado e a intervenção imediata, do investigador, ' .

t1C3, afirIl de qu€\; como queria Eduardo Gomes, . "o�, rICOsnão pomos em dúvida a palavra de S.S, com as intenções com Depois disso vimos i) sr. Laertes Cunha saindo do Gllbine. sejam menos poderosos e os f?obres menos s�fredcres .que o subscreveu, te do sr. Bruno H)ldebrand, empunhando UUla cerliClão de que No desê.npenho desta mI,ssão ,(no duro, :::omo ..
canJaE a opInião pública estará sa*'Ísfeita a;?ora? Soltará fogos pagava i.r.posto de Industria e Profissão, mas. que tinha de ser gosta ,de avaliar o povo" alem. da sa:Ísfação do dever aa classe rios comerciantes com a aq\:isição dificilima do novo co- trocada por outra porque 0:1.0 espeoializ!iva sobre que atividade .. , cumpnr. temos outro mUlto- maIOr, que e a de .ser gratos alega'? E as classes sofredoras deixarão de considerar como o Nem sabemos si a Prefeiturafvi rnais explicita em outra certidão. maioria dos eleltore blumenauenses que Dão exitaram em"Rei d_o Cambio Negro" o agora oficialmente conceituadissimo Ás 18 hor.:>!s. eativemo!!" outra vez no local. á Rua São fazer vitorbsa aqui li causa politica em que empenhamo� � ,

comerCla�te Laertes Cunha, Paulo. Trocavam-se as praças que guardavam c.S mercadorias
. me1hor da:'nossa '. sinceridade e esforço, résultando, aSSIm,Acompanhem'Dos todos no conhecimento dos ultimos inci- que niío puderam ser trasnnportadadas para a Rua Piauí ... mais um ga1ardão' de gloria a elevar bem a�to o rioni

..
e de

.

-- -- -

nosso querido B1l!mena:� no cons�nso d?s eleltotaclos. md:�:
'

H A U M pendentes, ,sem 011 quaIs não sera posslveIsalv'\5� a ht�,tofla,democràtica de nóssà P .. tria ! .

Que nos ilumine mais. uma vez Deus e qtLe o po·V\)
nos ai�de quanto puder. afim de serem minoradas m�itq,s"
injustiças sacia is que aI estão comprometendo tedo o ideal ..

nobre aprofundando a descrença popular e Eervmdo de

Cavalo de Tro'a ,para os materíaWnnos em luta
Democracia!

Peças
legitimas
;'f O R O
MEReDRY
fERCUl fS

Dcessórias
&

Baterias

A 111rtuda 8 II 181l11la
de se faliram quando
o crtme e Il tralela

Ião premiados. D� BLUMENAU Cr. 60,00
ar, 35;00
Cr$ 0,40

EM SEU FUTURO

Não se contenta com menos agu,arda , II. seu Ford !

CONCESSIONARIOS' '.

Casa do Americao,O

'"

,
.

,dlteraçõ,S ni. inlPQS,IO: ....
'

,
.'

.. de renda·
RIO, (C.B�) r: o ministro da

Fazenda adiantou que pre
tende envi�r á. Cama.ra um
novo' ante-projeto o retanvo 60, .•..

imposto de tenda que,:. reeje ,

.

sobre a pesaoa jurídica: \
..I

Ao� dtsposltivós que esta-. ..
beleeem um aumento de 15'1·
sobre 8. taxa anterior di:; 3'{.,
perfazendo um total de 23"1.,'
aquele titular apresentará mil

substitutivo.

anual
"emestral
avulso

.'\,:, 20 horas, apesar de não haver' CQ�lPar�cidi� _ .

o dr. De1egado' Regional de Policia e. a vístoria feita nao ter
,.

, pas':!l/ÍJ' de shnples vist i fie olhos. recebemos, o 0-,.,ficio acima reproduzido e que dá como encerrado o caso pela"
D.R,' local. .

Mais urnas considerações de cara ter geral,

Posto de
Serviço

Oficina
lutorizada OOide andará 0, carro"

d'3: Prefeitura ?-.".

. Organização
completa para
.serviços em'.·
lutomõveis

,&
Cantlnhões

poeira em demasia enquanto q1.te· Ô,. serviço' de ir:rt�
gação das ruas se acha para/iza�o,

Bastante iri�jtado com a 'poeira existeriff' na.� tU.1�'

ci4ade, um 'cidadão qlltlr sabar POt' :G.OSiO' intarmé�;
dio, 'da Pl'efeitura M unidpal. o'uçte anda () carro' de.

jrrigação', qué, há tea;lpo n'ão huidtma mais"
.

. ......
, Pal'eie�nOB ba�taate jll'ltit; a 'Tec�i'u:nayãa. Odn1

,.'

{to', j;qstflrnente agora, 'em que o pó '.supe��bu,�d?, em.

todas, as ruasj devido ao tempo �êco,é que o 'lrt:lgado'�;
.da Pl'ef'eÍtura achou, de cedsar l:3uas atividades. ..... ."

'.
Faltá de gasolina.- nao : é,. pois que. 98 car[oe de" '

. .'1
chapa :hraJ?ca são vistos a qualqtniL Qor�,,· ,.do dla <o'?:�J 'ff
da noite e.ro continuo movimento, t:nínsPQttandofanll�' ...•.

Jiad ,de fu.ieiona�io'8 'públicos' para., vís�tas, f�8t,as �tc�
' ....

Fàlta 'de pneutmitícos lambem não
.. pode sei", uID,a

que todas ás requisições têm.sid,o ateDdidas�' '.'

. iA- propôsito, cabe a, J?refei��ra;,: para. �eu.Jt�m ou;
.

pàrasEm mal. esclarecer uma �únvers}l 'que.. circgla .par·
'. ai; á boca' pequena, de que: os p':fle'us, reqlljsi,tadQs I?ar,�

,

Q alundido carro regador, teriam. 8id.�, de)?<ns,. ?,ec}ldolà ,

.'

..

,pata
U

..
, .r:n. c�mí,n?�.f) particalarr qt}� transpotta tiJelos de,

. determmada olarIa .... ' ....

.,'
.:

, '. -. ... .

"

Caixa Postal Na. 20
Telefone Nó, 10t8

tllercado de �utomóveis
JOHN l.

.

fRESHEL fundador
BIUMENIU - Estado de Santa ,Catarina

fina 15 de :Uovfmbrl') No, -487'
.

------��--------

NOSSA DIVISA' E' SER"IR

Endereços telegráficoS
FRESHEL e PANAla

Código ACME

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



.

f:ld8"ede 8,unten••

-Inclicad()r I ..

·· II A D !r�! �v�r� d!:maral -l if�;RE��!i�i(i;M· f
consideradas perigosas.

'

Dr. Affonso Balsin] , "

Depósito amplo e seco, junto ao Porto de Blumenau,

Medico Especialista em
i

'f-. �_-.__.-. x 'i_....-.-IIIII-. 111_._•

doenças de Crianças f,
e da Péle

"

Consultorro - Travessa 4
de Fevereiro Edit. Peiter

Dr. fRANCISCO G�TTARDf
Residencía

.

I-;' Rua Paraíba No 8
À D V O G ADO,

Telefone 128'8
Escritório: Praça Nerên Rames.89
Tel. 21 • Resid. Hotel PONTO orne •..�-*:.�.'...._._�..........-�-�-.........._-. RIO DO SUL

Dr. Fausto B�asil --- _

Medieo·
Ex-Diretor do Hospital Evan,
gelíco de Hansa.Humboldt,
Ex-Pediatra do Hospital Sta

" Tereeínha de Erechím
'

. " ,

'(R•.G'do Sul)
E,_svecialista

.

em Doenças de
,,' Cianças '

" Clinlc 2Geral Cirurgia
Travessa 4 :l;evereírg (2a. quadra)

.

l' São convidados os srs. acionistas a se reunirem em ' I. !
aseemõleia gera_� ordindria,
na sé-de social, nésta cidade de Rodedo�. ás 15' horas, do dia 29.
de março de 1941'� afim de tomarem conhecimento e deliberarem
sobre o seguinte; j�

.

.

,la) Relatório da Diretoria, parecer do Conselho Fiscal, balanço
e contas referentes ao exercício findo em 31' de dezembro
de 1946;

b) Eleição do Conselho Fiscal e suplentes para o corrente
f! exercício:

" c) Outros assuntos de Interesse social,
____.------- •

.

Comunicamos tambem que estão á dísposíção dos srs. ado ..

I. nistas.
os .d..

ocumentos

.:

a

..

qUI:! se

re.
fere o

art.. 99, do Decreto-Lei
n. 2.627, de 26 de setembro de 1940 .

.
Rodejo; 28 de fevereiro de-1947. I

; , f·:

'&.,An8elo De Caetano
.
-: Médico

'.

Doenças de Senhoras --o Cirurgia:
'..

..
- Partos '1Conaultas das 8 as .I I,JO

..

'

e das 14 as 17
-Rl,Ül 15 de novembro junto]

,

ao Hotel Elite -----------.......;.--'--

.

:.:: ,Telefone p-ovisorio 1063

Dr� Paulo. Mayerl�
Medi:'}o assistente do

HOSPITAL SA-NTA IZABEL
Olíníoa Medica e das crean

ças, partos e operações -
Radíodíagnostíeoa

-0- BLUMENAU -0-

Dr. Arão RebeiJo
Advogado

DR. ACHILLES 8ALSINI
ADVOGADO

Alam!:m li- _'lrj� R ua Paraná, 31-A-Tel. 1436
.

.
- - u. >lnco BLUMENAU

(!>':"'�"-"'�-�-it""'�-II-·�-·I· .. ._ .----.:- - ..

Dl' Med. D* Pape ("1". Aifredo Hõss
.

Clínica geral: Bspeeíalísta

�m. mo..Iestías da. ga.rg..

anta

"'_ naríz, ouvidos e olhos.
CoDStiHas: 10. il bs•• 15 -17 hs:
BLUMENAU. -,HUA ·PIAU.; 2

� edico
rI\. tll.:SIlI ai Sta Izabel

")i>eraçõ�s
CLlNICA GERAL

fabrica de TiIIlas
Blumenau Ltda,

.Tlntas el)Vernizes - Material para
Pinturas em Geral

....

Iintas em bisnagas nara artistas
.

BLUMENA·U·� SlA. CATARINA
.

JExpor.tadora do Aladeiras S.l
Stock permanente de:

.• �Jlade.iras de cOnstrução .em geral,
Forros, �oalhos. Molduras. etc.·

.,
.

. '.
. Tel�fone J337-

.

'.

;B LU M E NAU - Santa Catarina
:�--,�""'_-:II-�"""'__.-* x�-.�J(l8:':"""':"':'���-:tI

Competencla· Profissional
, --:.

Rna 15 -de- Novembro� �96

Dr. Affonso Balsini
I

"Medicaç(1o auxiliar I Clinica Especializada de
1'10 tratamento da .itiUs, Crianças

��-•• --�-�-,,-.x�-'_�-�-.�E---�i�
:Éscola Especializada \

por Correspondenci�
Matriculas aberlas-Curso�: Ginasio em um cmo- (para maiores d�
17 anos). Quimica prato industrial (o profissão de fUtUIO), Desenhe

. . Fone' -477 mecccíco, Eletricidade. MatemafjCa. j aquigrufig. Comercial. Lín
I'. - -. II guas �tc. Ensino éiciente. J?rosp ectos grabs: Dr: J. Clemepte Fel
',,",===�=======:;: az CaIXa. 3S08-R.f Florenclo de Abreu. 2{tl-TeI. 7093-'-5ao Paul

"

"., ",".', .'
. . . • . 0.0 ...-a.-�.-""_"_"" • .. ..

��s,��'�������·�··�;�"�����������·�.�������������· Pe�ôa de pOSição, mora:

L�·:Oferta � Procura -d-iiU r[u�i:r�.s.'�,i[:f�J*:oi�i�..
.

. .

- -... cBix6 postal 173 ou pelo te
.'. '

.--

O an v,�cio é a alma do negocio lefone 1445. 6v'

Procura ..se, para 8strOBRAS DA USnlACEDROS"j i:-�ab;lli;DNÔBRÊGA
pesa0a babi,litada para desemponhar ll� funções de.

fogo-es e. fugareirosEncarregado da Iponfadofll Geral I a carvão
!difldo da Prefeitura

Moço que pOsSl18oeurso ginasial, qoa�jvelmente completo. Esc!ipturas.. contractos. procu-
q8rll szrvlr .d·e ..•. I "D A K O"

l'açoeB. protestos de let�oB
.

Prâticante- ce agrimensor Co���:a��n�:d�vi��;c�is,'
.Apreseotar·se á FORÇALUZSIA. 3�,2 Dístribuidúres: .......... �•

.

;:-- ------""'j IIII •.. . '. IUI Pro8docilT'9 & Cia. Ltda.

II. ADVOGADO: Blumenau

Precisa-se I Dr. Ayres Gonçalves
----.--�. Rua 15 Le Novembro; 415 .-�-..-�-��_..- •.-!t.-.

Um piano. Infol'Illações 2" andar-Sala I

Walter flanseu telefone 1386 �. (Altos d:A CAPITAL) -=-
. . .

3v31111 ..
'

.

!l7".�
. . ii Este é o seu JORNAL

SEMENTES DE AVEIA
TINTA para tingir UVC$

em einco diferentes côres

F. Dotnnlng. caixa postal, 10 tiiliLó I
•••• �_'�-__Jot �-���-*-� ���

Calxao Funeore

Consumidar
'

Exija Manteiea f81GUR
Exista �ualidade que Fôr
'Mas não é f81GÔR

.. II ., ........ ,. ....

«( Jornal de Notícias»
- São Paulo -

com suplemento em língua
alemã,

«Deutsche Nachrichten»
Assinatura anual:Cr,$ 120,00
Ageate : OTTO WILLE .

Rua MaraLLão Blumenau - Caixa Postal'gô
N' 27 Rua 15 de Nov. 366

.. 1'-'-_
.. .. 8--l11i>-dt,.,. III ..

<'1 trata, com

A. Lubo'W

I :eLAD-íti+Lno"s··#.�-�-:.:-�-II-II-•.-. o Materiais de Ccnstrução
Werner Garni

lü a Plaut, U ti 15 -Pone, 1123
BLUM ENAU

_-57__=

.,,-. ."M' .
.

�[rviço de primeira.
ordem

,Vendedores

� .

_••�+'-+"�•••••••:OT"··.CI

Tipógralos �!e;�;�
este jornal.

precisam-se, ativos. pagam
se vencimentos fixos ou dá
se 'comissão,· conforme se

combinaF·
Exígem-se reterenoías.
Informações, nesta Beda-

Çãl)� óv4

Comércio e Industria Fava S.I.

:_
i

, ; .j li DIRETORIA.

r _,' -..-_�._--

I..slalatões
",Iigos Elétricos

ínslaladora de
Blumenau

..

���-"I*;......--......�..

.Y -

3

"1
ACUMULADORES

(baterias) .

"O U N L O l?»

I
para radies

e.
automoveis

. Prosdocimo & Cia- Ltda,
Blumenau

Díllilncits d� Pele - Malarla

Cursos especializados da Medi

cina Infantil e alimentação das

criancinhas. - Medico-Chefe da!

seções de Higiene Infantil e Co·
zinha Dietética do Centro de

Saude. - Estagio de 2 anos no

serviço de Péle e, Sifil.is da Sa .1-
.

ta Casa de Miserlcordla do RIO

Janeiro. - Especializado em Ma

laria pela Departamento Nac.o
nal de Saude Publica, - Ex

Chefe. durante 2 anos, do Servi •

ço de Malaria de Blurnenau,

Oficina 8AOI0 fJNKE
Atende todol OI SCr'ftço. d.

higor é Sabor

Das Mantaiaas a Fina flôr

,

� \

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



, .

·'Cidada de.Blume"...'"

�;.-t1� , '�';q,;: • ,::"

.

:. " :'t:��1�$.
; .. ;'

a 2
==�=========---------�------�-----------------�---------=------.

'CtÔlércio Indústria Walter Scbmidt,S·.1l
�lojas

Issembléia Geral Ordinária

São convidados os srs, acionistas, para a assembléia geral
crdínáiía, desta sociedade, á reatrsar-se ás 17 horas do

.

dia 30
(trinta) de abril do corrente ano, na séde social da sociedade, li
Ruà .15. de Novembro, 1.495,. afim de deliberarem sobre a s�guinte.:

Ordem do dia
.

.

l° - Leitura, 'discussãO e' deliberação sobre o relatório da di
.retoría, balanço geral, conta de. lucros e perdas, refe�

.
rentes ao exercício e o parecer do Conselho Fiscal;

20 __:_ Eleição do novo Conselho Fiscal;
30 - R.ssunfos diversos de' interesse social.

A V I S O
I i

río
do

Acham-:se á disposição deis senhores acionistas, no escritó
da . sociedade, os documentos de que trata o. artigo. nO 99,
dccreto-Ieí nO 2.627, de 26 de setembro de 1946.
Bfu m e TI a u , 15 de '!1UUÇO de 1947. , :

INDUSTRIIl JlPIUIA ,S.I. fem organisação )
AVISO AOS SUBSCRITORES

São convocados, pelo presente. 08 subscrtrores das ações
da. "Indústria Apluua S]A" para se reunirem" no dia sete
de abril de 1947. ás nove bOJOS, na resídencía do slgnuts
tio' dêste, em Apíuna.no municipio de Iudalsl. a fin.. de no
mearem os peritos, que deverão avaliar os bens, que serão
Ineorpóradóa; á So�ied8de.
Outrosím ficam convocados os. subscritores para se re

unirem, no mesmo local e .hora do dia nove do mês e ano
retertdos, stim de.em assembléia deliberarem sobre o lau
do ucs perítcs e sobre á constítuíçâo da s( ctedade,

Àpiuns;2S dA março de 1947.
Antonio Teixeira Osorto

·1f.-.-.-j(....iI-_.�._;.. X .•-.-jt-.-.-.._._.._._.
x

Capitalização
Amortização de 31 de' Março de 1947
Prudencia

!
i

\
I'

I
I
\ .

!

I,
!

P L A N O
Do 1.0 ao 6.0

«Bn
Do 1.0 ao· 12.0 '.

PS6 CX1 IOt1
CS4 HII33 1131

QQ13 MI34 UM29
Ty4 UI24 Vl15

VinteID Poupado - Vintetn Ganho

I .. ' 'Organização Brando --'"Unita"
"Absolutamente' 'Uoiea" em Todo o B.rasil

Devídamente registrada sob no..548 em i PiB
Para o estudo fadI da
coutabilidade por êorl'eS

pondenci!l., com 4 livros
quê ensinam. coroo se eu

'<lstivesse ao la.do do alu-
!la Ficara' habilitado em:
E�crituração . mercantil.
Calculos, Português, Di
reito comercial, Cor:res-

pondencia,'Datilografia, Caligrafia e pratica de Eseritorio,
.
hoje tão

neCeils!!ria; Não duvide. é seu porVIr .. Mo '(os, moças aprOVeitem esta
únioa oportunidade. Peçam pr9s�ectos para, �ste pequeno. �u�'so que
farão' em· 4 ou 6 meses. Receberao um certifwado de. esp,eClahst!1 em

contabilidade isto é considerado DOS Bancos, comerclO e Industna.
R'lcreva hoje ao Prof:. Brand6-.Caixa Postal .1?'W- São

_

paülo: o

mída conhecido que ensina be� desde 191 O: �:la�l}It�u· ger�çoes. de aluo
nos: sertansjos. operarios ao.l? mIlhar�s! com_lllsuruçao.rudimentar. '.1O curso sem livros faceis e ue; alcance de. todos nada vale... e Se

não são d... matéria não aà\anta.

!.Junte enyelope selado e diga onde leu Íst'o, .

I.-..;.._... ___.;._..-- ---··
.

Comhale a tosse, a bron

. quite e 08 resfriados O

Xarope São João é �fi�az
(lo tratamento das fi feQ.of'E'

I
�ripais e das vias resplra
tOri�8. O Xaro pe S:1o João

!501ta o catarro e faz sxpec·11--.....------,----------------- '
,

facilmente;

... 'SUlfIRMI'SII DROGARIA E fIRr.tICIII
.

23.' t@R'ItJcacão 1
S-· cODl1ídados os Srs. Acionistas para a assembléia geraao

'I' h 'do. dinéria a realizar-se no dia 16 de abn. as j 7 oras na se e

desta sociedade, cem a segtJirite orcem d.o. dia: . .

. 1 J Lcitur a e deliberação ;sôbrc o reIatono da DIrctona, Pare�

f}S' cCõr do Cohselho Fiscal e Balanço encerrado em. 31 de de�
zembro de 1946;

.

.' .'
!. 2) Eleição dum.···membro da diretoria;
3j EIéição do Conselho Fiscal;

.

4) Assuntos de interesse da SOCIedade.
. I ,

Blnmenau, 31 de ma.rço de 1947

I "_l
, .... _

\ .

\: 1

.. .

! 'Diretores: Walter Haufe, Oswaldo Christen:"

. TE[nlfO, Em AmIDO
.

. �
Para uma usina produziono 25 toneladas diarias.

no interior de SÃO pA UO, procura�se técnico em amido,
de baliitante competenci8. Cartas detalhando idade, nacíq

,ualidade. cargos oupados e pretenções, dirigidas 81.
MANDIOCA. I' CAIXA: POSTAL, 3925 - São Paulo'J

CAPITAL DUPLO .

A t' d d (SEGUNDOmor lZ3Ção o mez fl TERCEIRO

(QUARTO.QUINTO '

�. AgencieI para os Estados do Paraná e Santa Catarina

Rua J5 de Novembro n, 622 - CURITIBA
�

Cornspondentes em Blumenau .�.
. ....

al�;;" (ia. Co::ncrci��ynski- Ltda. "; -1(IIh#--�!I!!:!!..•

��
..

�:&l§f�§iliWf���--.���s���.;-.-,..�--...-���... ,,�}_� :Z� Dr,tH RO DO .A0'uor :;Cta,"!{,,·
" ,:,��;:,.d!ldJ!.,p1" S..e>c/edz(lp. 00 y:?z/.v;t:z6;,-ccrâ,"�:t�!�

'." '.,"�'.'�' .�� ·:���rt::i�3J�����l.����,.:i:��Xr �

Editai EDITaL

.... A Tosse e a Sufocacão� da
Asma ou Bronquite Álivio:'
das em. Poucos Minutos
Sofre V. 'de acessos de aama ou bron-I der·se eonf.ra· os futuros ataques. Pór

quite tifo fortes: -que, .perde·_à respirnçfin \ exemplo, muitaR pe�BoaB que hal'iam
por rriornentos. e qlle uão .pode dormir? I p�rdido }):I}S{l-t _. Que _ passar�m as noites
I:fCln '(}lW toSRU tarito que l}�e parece I eem dorullT e que se sentIam sufocadas
abalar 03 múRcu)oS do estômago? Ser..-,' com oS sucess:ivos ata.ques de asma. ou

.' tc-." dl.biJ. Íumwaz de trabalhar? Tem I bronquite. descobriram que Nlenclaco
que- evita.r as corrcotcfI de ar (� el'!rtos I acabava ·\�om os acesaOR dêsd� a prj ..
alimentos? AImmio que esteja sofrendo mcira noite e mu_itos.

- já. há anDa. não
por n:mito temp!?' deve �er

_

confiança I voltara.m -mala a sofrer de asma.
nesta nova. rece,ta médlclf chamada, .... Sinta Alívio ImediatoMendoc",. Tudo o qne· tem a [tizer é i �,

t.oro_ar 2 pastilhas ás l'eIeicé)_es _ e oE; âta- I A primeira dos� de Mend.c� começa a.
QUef' desapnrecer50. Mendac_o l'OO1eça a � trabalhar at.�\'és do sangue, aJudand_o a
ejrcular - no sangue em poucos milmtns, l natureza à. acabar com 08 efeitos da a!Sma.
niudando ::± promo\�ér' umn respiração fácil I e bronquite. Em pouco tempo, Mel!daco
{'. Evn�. �fJno re)itlradol'" e tranql�ilo. de: fará. COfll que se sinta. anos mais jovem
lH:.uwjr;l que dê6de a prÍDl('Íra noit_c! e nuüs forte. Adquira Mendaco7 'hoje
te .sent.irá J-paio jovem e mais forte.! mesmo, em qualquer farmácia; experi ...

. '. - m.tmte-o e veja como dormirá bem _estaAnos sem Ataques de Asma J noite e como se sentirá melhor amanha.
J"-lvh:�-ndD'to llilo produz npprllH :-� �'"�'''

-

.-:-' .ntia é a sua maior proteção�
,1U�"; ,imediato .e. respir:;ç;", ljn�, lüll[1!�A. '"""da fto Ac.ó" com
.JJ'uda tUlllbérn o org:W1AIPO a ....�fOll- �W:!I ....- Q asma.

e conser-Te· o seu

RADIO?I?
Nâturalmente só na oficina

f U N·K E
Bem inst.alada com instrumf;lntos

medição modernÍ" -imos
Rlla 7 de Setembro, n' 13

de

.;���
.

"'i'-t: ""

,r�'MAGROS' f' fR'ACOSe
•.i .,�.,...�-;:- ��íf' �li- "

,�. 'N· DIOL'
)\1 ---- ...

r:-���'if����,
pzll�� e � �lh1!:1m

\ lUa. f� . Gn.tram
. �cl",r, �

Y� Vllnadat!) 11. aMio. 1.4itilUt. Gll-�......_� � cerol_tos, pePllina. noz de eo4i; ·1,t'tC.,
Ce ação pronta a eficll-C ClOll! C:� de
�ueza e. D.WJ'�',u. . Vllll8diul i
iJlãii:Ado paR homen8t Il'.ulh� ��
çU,' 81!Ddo gua. fórmula \!onheclda pelos
grande. m.é4lcoi1 • ati l!cenci.Qdo pela
Sau.@ P1iblica..,r

-
-

.

���""''\<. �" "''':�----_:

M I I h õ e s
.

De pessoaa têm usado com
bom resultado o populm

depurativo

Elixir 914
Faço saber que pretendem ca

Faço saber que pretendem sar-se: Rcland Morell e Hilda
Ecasar-se: Jago Horst Lungers Weigmann.
hausen e Carmen Peíter. Ele, natural deste Estado, nasci-
Ele natural deste Estado, nas- do aos 12 de agosto de 1924

cido 'aos 9
-.

de agosto de solteiro, tanoeiro, dornicili-
1922. solteiro, comerciario. domi- ado E. residente em Encano no
ciliado e residente nés,ta cidade, Distrito da �éde da Comarca de
filho legítimo' de Gustavo Lun- In âaíal, filho legitimo de Amol
gershausen e de sua mulher do Morelli e de sua mulher Arte
Marta von Frnkaenberg Lun lhaíd Morell,
gersha usen, Ela, natural deste Estado,
Ela, natural deste Estado. nascida aos 29 de junho de

nascida aos IS de nov de
1921• domestica, solteira. domi

1926. solteira. domestica. ?omi- ciliada e residente em Ribeirão
ciliada' e residente nesta cidade, Branco. neste Distrito, filha le
filha legitima de Ricardo Peiter hitima de Otto "Vecrtr.é<un e do
e de sua mulher Irene Peiter, sua mulher Marià." 'itVeigmann

Apresentaram os documentas Apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo. 180 do Co- exigidos pelo artigo 180 do Co- ..No Sorteio de Amortização realizado na sêde clt:! Companhla com- -digo Civil, �ob ns. 1, ,2, 3 e 4. digo Civil, sob TIS. 1, 2, 3 e 4. !

a assistencia do Fiscal Federal. na presença de pertndorea Si alguem tIver COTI�eClmento de, Si aIguem tiver conhecimento de
de titulos e da publico. foram as seguintes

eXiSti.r a19.um
.

imP.�dlmeTIto .1Cf?al,

\. exis.
tir

a. Igu.m.
impedimento

lega.
I,

Combinacões Soteadas: acuse�o para os fms de direito. acuse�o para os fins de direito.
.. ,.. .'. E, para constar e chegar ao co� E, para constar e chegar ao co�P L A N O ({A» nhedmento de todos, lavro o 11hecimento de todos, lavro o

presente para .ser afixa�o no lUr presente para ser afixado 110 lu�RZC· SNAj VSCj QTZ . _gar. do ,�ostuúm e publlcado pe� I' gar. do costume e publicado pe�
la Imprensa. la ImprímSa,

T·P ". J. Q.. Q.. C·j·. DRU·J. S.Okl· Blumenau, 31-3-1947 BJumeoau, 3I-3-2947ii V:ictorln. Bta""
. Vltedcqo BI.

_OfIcia] do 'Re2litNl CMI.1 Ofima' do Regiam. cMl,
'

� IJ-'" .,.:....... .. IIIX .._. -!II-a.. ."�

A sfllls ataca todo o

organismo
o Fígado, o Baço, o Coração,

\ o Estômago. os Pulmões. e a
Pele Produz Vôres nos OSSOB,
Reumatismo, Cegueira. Que
du do Oabelo Anemia, e Abur·

. tso. Consulte o médico e tome

.. o p opu I a r depurativo

E I i X i r 914
inorenstvo ao organismo A
gradavel como Um llcôr, Apto
vado como auxiliar 110 tra-
tamento da 5i.flüs e Reuma
matismo d'l mesma origem.
pelo D. N. S. P; sob o fi!'. 26.
de 1916.

Avó! Mãe! filha 1
Todas devem usar

Fluxo· Sodatina
(Ou Regulador Vieira)
A .Mulher Evitará Dôres
Alivia As Cólicas Uteírnas
Emprega-se com vantagem
para combater as irregula
ridades dos funções periódi-

cas das senhoras
E' Calmante e regulador

dessas funções

FLUXO-SEDATINA
pela sua comprovada efícá
da é muito receitada. Dev.e
ser usada com confiança

I

fLUXO-SfOAIINA

E���.n�r!;�.e:6!O�� ��!,tel
VE N.T R E.

ESTOMAGO .;:_. FIGADq -INTESTINÓS

PilULAS DO AB010E MlS5

'"",

i'"
i·�
\

Larga·me...
Deixa�me grilar!

:
I ..

,.

s. A.
mais importante Gompanhia �e Capitalizaçao da AmerlDa do Snl

.

Combinações sorteadas 2m, 31- 3 - '1947
No Sorteio de' amortização realizado dià 28 de Fevereiro de 1941.

" foram WIiortizada$ ,as segDÍntea combinações:

RUO - KjU - J)8Z - �J� - HFQ ... UC� �

Todos os portadores dos titulas em vIgor. sorteados com esras combmatoes.
poderão receber imediatamenle o capital garantidO a_lJue têm direito

Séde Social: RIO DB JANEIRO .

� Etcritória dD Paraná:RUA BABA0 DO 810 BRANCO. $9
1':> lnspelore,s a' Agentes em todo .0 BraiU EDWIN KELLER Agente Blumenaa

-'-�"
.

.

.

Açecn directamente sobre o ap-
��

parelho �Hç'��t1vo. eVítCindo c. prI
são de ventre_ Proporclena.:n be�
estat geral. fucüit':lm (\ digestão.
dl:5ccngeslienOl!l o fiGADO.· re·

.

gula:;-!zor.l as fUflcc;:ões dlgenlvoe,
e tazem dEJappa!;lÕt:er as fH�ier·
midades do f S TOM A G O •

� flGA.DO e IN TlSTlNOS�
� .. i&.

",',

Cabelos Brancos?

Sinal de velhice

A Loção Brilhante faz voltar
a cor natural primitiva (castanha)
loura doirada ou negra) em

PO!;c� tempo. Não é tinturraNão
ülão cha e não suja. O seu uso

é limpo. facHo e agrada,:el.
A Loção Brilhante exmgue as

caspas, ° putrido. a �:bo:rhéae
todas as afecções patasltanos do

câbelo, alHJim camo combat� a

calvice revitalizando as raIzes

capiter�s. Foi!aprovac1a pelo De·

partamento Nacional. de Saude

Pública.

HEMORRdlDAS
E VARIZES

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



tl!UlEIRu Prefiram a f'arinlta 'faoncáda

"�STES SIM, são DIGNOS DE 11'sTIMII! ._._._._.-.-._:��ox�O�MH�_J���l�:.__•__
:',4 criençss, roubadas a um destino incerto e perigo60� aprendem a se tornarem utets - A historia do feito:
,<meado de bater ;attozm-ente .nos abrigados ___:" Duas mulhsres que falavam hOlrores e o Iogro do repórter -

'1'
As duas se.nhorâs oonversavam ánlmadãnreate na es

uIIHI. Seus traJ€sm( desto!' denuncíévam extsteucía humíl de a
• _:8.U8 rQ8to�, e.stavain marcados por sofrimentos Vários; Pa..;
eciam .?Peral'lBS de fàbri�a ou 'Eieniçais domésttcasl

. Pobre de meu filhmho! �.Dizia uma delas. Chova
uu faca 801. é obrigado a frabalhar como um burro de
���l'gfi. lá. na Escola Agrícota, Não\tem uni momento de
';'�sc8nço' víve andrajoso e é mal alimentado. Só raramen

:��.�_lo1b? permitem' receber vi.ditas... Eu' mesmo custo a
,,-. ,

,

·

i

f, R' ! Interrompeu a o.utra' Aquilo lá é horrtvel. .. Ou
v - d�er que existe um Ieítor que surra as criancas de
fazer 'rolar na chão.. . .'-

,

', Esta �8Ie�tr8, escutada pelo repórter que tIanava
1!)e188' imedla�oe8, levou-o, dia segulnte, pela tardinha ate
1:&. Escola ,AgrlÇ,�a. As reve18cões escutadas eram bastante grsves e aqudo prometia uma bõa reportagem.

.,'.' Depois de tomar o oníbus de Itflupava:'Sêca e desembarear no poo.tQfin&l da linha o repórter íutormeud o se
aquí e 81f. conseguiu !ocaHz�r a Escot� Agrícola, dois
quilometros adíaate, no aito de um morro. Os prédios ondefuneloua não. podiam ser avíatedos da estrada, pois quese situavam pl")r traz de um ,capão de mato'

Uma esrrada, -emlinha reta pela lomba do morro, iater a sua cumeeua, onde se aehavam os prédios. Um portão aberto permitia livre acesso por essa estrada. Ore.
porter não teve duo>ldas em arravessa-ro, ..

Qne bQID se eonseguíese chegar até fi Escola, aastm
· de Bupreza e assistir SU8S

.

Blividades num momento em
q?-e" ." não erà �Bpérado ... Talvez lhe Iosse dada a oportuDJd�de" de aSSistir um espancamento ou qualquer das bar ..
earidades referidas pelas mulheres ...

Atrs'VeBsoUoutro portão, lambem eberto t Aquele pessoal lá em cima parece Que não se mostrava temeroso de
um.! visita inesperada. Entretanto, era possível que alguém,á, ültíma }lOra•. aparece.see para lhe embargar 08 passos.Enquanto ísso, is observando lIS plantações de batata
doce, atpím, cana de

.

-assuear etc. em ambas 8S margansda est.fada. Malbas de .plantações Capinadas e outrBs en·
voltas pelas ervas daninhas. Já no altondo morro, defrolíte
.ao Clll'UO de mato, deparou com duas CBSSS de madeira.Tudo erp. silencio. Espiou pelas janelas a.bertas e viu que
s.e tra�av8.m de. escolas. Bancos rústicos mas cômodos e

llfIlP08: 'Pare�Ia que pouco antes. as salas estÍveram cheias
de. 814tl�8� i Ain�a,'8e yiall!.i 'nos quadros negros 'diversos
�robtetIl�B,,<de.'�l'jtf1ll�Uca. Nisto chegou-lhe aos oqvidos

v:oz.e.s"i:nfa,.D.... &.'.8.• V.1Ud•.
as

.•..d.e longe, qu.e. '.*.....
et

...

C

.. la.ID. ".c.a.. IHOS ...' (),lfi-ou para baIxo, para O . ·vale q.iJ! se des enhava aos
sen�;, .

pés e Vi!l �aro"tus cQrJapdo capim.' .N,1ais (ong�/ pelli
..

B "K1" (gazolina) .

esc�r,p� .... do outelr08vlz1nho, ontrD grupo de garotos)s8guia
brlncaD1op?rum, clll·r�iroc·)n,1duz:n�{)ill,st1,"u.m';Dt�s <\ê1avo Entend

Vem d e m - 8 e
u

r.,.a., 0.n?.,�,í1n..d.al'•.j..a .. o,.t:eJt.or . .s.e
..

r

..

a que
..,.,nHJfji�.em· a.par�ta_?".il""� er-se com a COMPANHIA JENSEN - Agr., Iad. e Com

'. • ��.�sSegJllu ti: catnlOhad�,e·logo depa� com os>'dois pré�ios _
[toupava Central (Blumenau).

Pt'lllClpàUl.da, Esoo1a.,Agrí.cola. O primeiro/de matetial, recente
. Garll-d'a-oIne�t,-é,·pintad? De- seu interior partiam vozes� Uma professora, IS

certamente; ha a. taboada, trecho por trecho e, os alunos. com- •
Mansueto fsoiani, OUcill! Privativo do Regislro de Imc-

passada e monotonamente, repetiam, um a um, os trechos lidos' VBIS da COmar?6 de Ibll'8ma" fa'ado de Sanla Otlturins,
, O outro prédio, de madeira, era o maior e mais '. velho de na forma .da leI, etc... Certidão. (]ertif co, qUd em Vitltd. todos; Crianças brincavam de esconder por seus korredores. Ou- do requerImento apresenta<1o pelo liquidante Úti Sociedade

tros divirtiam-se com. bolas de papel. Alguns se 'achavam no po- Coope�atjva Mixta de,LaticinioB Hans8, sr. Erich Henchd.Tão, tentando, desageltadamente, serrar .lenha.. braSUelfq, foram a.rqulvados nesta d ata, no cartodo do .

Irmãs de caridade cruzavam de um lado para outro nos Re?istro de. I�ovels desta comarca, os seguintes documen- .

Na madl ugada do dIa 3, um i�t:, a motor que
cor�edores.e olhavam inrliferentes pua o repórter. estacados no

toS. - 1) copia �a áta ?8 disscJluçao e liquidação da So- e5tIvera carergaúdo no porto de ItaJaI. quando mano

m�lo dc.pa�eo, com .a� de. pa�erma que se viu· ap;anhado em c:eda'iJe CooperatIva M�xta de L8ticinlo� HaQsa; -: 2) có-, brava pRors �eguir viagem, defl"Onte ao mercado d.a
qUlllt�l albelO Sua VISIta parecI.a.a mau,; naturaJ posslvele .ne� og p � d<_>s Estatutos da SOCled6dei-3) refaçao nomio6tlvd dos quela cidade, apanhou llma bateira que atravessava o
f,Sarotos aban:anarm suas a�:vl�ades para. �e

.

aprox_lmar do
80
•.0015ta8. da socled�de: q ue comparecerem a assem- , .. 1

_

-

S
.

dut r trabalhador dalUtruso. Páreclam bastante satIsfeItas e seus trajes' 2i não eram bIela de dl�solnçllo e liqUIdação, documentos esses, todos no, partlUu.o a ?o. rneIQ, eu can O.'
.

costurados por alfaiates: pelo menos. eram melho'res do queos
em �U6�. ylRs e devidumtHlte legatlzadlis pelo Bailco do estLva, que estIvera carregando o aludIdo late �ouco au

de �ertos garotos que VIvem pelas ruas da cidade, esmolando. B1'8�11, Ilhai !?e Blumenau. Agencia E@pectai de defesa Eco- t�s, pereceu afogaílo, sendo quo seu corpo ate agora
.Afnal,' o reporter começo. a desconfíar de que caira num I

nomwa e maIS: 4') a 3a via da guia de recolhiminto. das não foi encontrado.
logro;. Aquelas mulheres, que taramelavam na esqufna, por qU!l!tas dos audílós alemães, 8cionh,ts8 da sociedade. conftlf I lJausúU indiguacão naquele porto G fato d,) iate,

. certo qlle n.ão falaram.a verda�e. Enfim, n�o_passa.vam d.e mães
me art.2· do D.ecreto U' 4.16ó. - Nada mais �e f�I entre· depois do acidente t�t. saido barra. a fora llomo si nadaforçadas aVlver separadas dos. f!lhos e, comomaes,

nestas.Clrcuns"lgue
pata. arqUIvamento, e sendo·me requerIda, fIZ a pre� h . '. -

�.
. dtancias;', estariam apenas itrlaginando desventtM:'as para os rehena sente certtdão. O ref8rido é verdade ó que dou fé. lbira. ou vesaa �con teCIdo, VISt0' que naü podena ter pas8.a o

�as d.i�tantes., As mães SãO. ?-ssim. O unico lugar b?m para o� fi
•.
ma, em Vlllte e UID de lI!8.i'OO .de mil n )Vecelltos .40 e sete' despercebtdo aos que nel.e f;O. ent.:0I?-tJ'a vaCl a (;Ohsào

lhos e ao redor de suas salas, mesmo que estejam curtmdo Eu {�) Mansneto ,solam, OfiCIal Que a subscrevI e assino. que resultou na morte do lllfehz e�tlvador-
.

m, i�ériá.',. Sio cO)lsas do." cora.ção
e ningen pode condena.I.as por' ofiCIaI: (ti) Mo1Dsueto Isolani. - Cota: Cr$ 1000 - C. Cr$ f �!t--.""._-.-ill-��•.-. . .... o...;;r.;��-;; ._ , • .--.;�::;:-���

;'SSo'. .

.

5.80-8 Tottil - Cr$ lÕ80 - Est�va selada c�m um selu tiCIO E Sftc"'lal' ��
,:: E o reporter se amaldiçuou por não ter se lembrando desBà. estadual de Cr$ 1,00, uma taxa de saude de Cr$ 1.00. um �i U u:l

, C.'!rc.UU.Btanc.
ia anles

..de. e.!11.p
..

r

...

een.der t�'l l

..
on�a cam

.. iha.d.
a,

EC.
fim, selo federal de Cr$. 3,00 e u� &alo de e�uc8çãO e sande

I Raquelas de Tenis I
� .":'.. '!l,il'i.S(�-%.ãi���'':'��

ja que se encontrava alI' convlOha lfl"veshgar um pouco mais. de Cf:$ O.��. Sobre o� selos ham-ae cosdlleres Maosueto Aniversarias
· As aparencias as vezes iluQ�m .• ; Isolam. Ounal do Registro de Imovei�. HecUio 18018n1. Eg- "Blozengers" AniversaTiam-se hoje'

. "?lhou para oS garotos. p:ns louros, de olhos azues, ou�ros crevente Jurame�tâdo. Comarca de lblrama - 5t8. Catarina "Dunlop" _ A srta. UrtSula Kleín8, filha'
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c�nto da

paglD. a.
estava

u.m..
selo estadual

.

de Cr. $ O 50,

.1 I
de Rudolfo Kleine.,:nas naocotlse�ulU.v!slu.obrar nenh�m.· '. I�UtíiIz��,ocom a dat!i 21-3 -1947. e .sobre o.'Clesmo os .

Prosdocímo & Cia:Ltda
_ A srta. Hala Sada Zirmf'f-.' .. Quantas hIstorIas trIstes podenam contar aqnele gare tos dIzeres

•. APoseDt�10rJa d08 serv9ntuarJOs de Justiça De- Blumenau mBnn.;:;;ôbre s'.las vidas antes de virem parar ali. Muitos talvez nem os creto-lel U' 828.' firma recooDt'cida no 2' Tabeleão de
_ A srta. CarlLen MedeirOfl,':laiB conhecessem...

.

Notas. da cidade de Blumeo8u, �,Jolío Gomes da NQbrega.1 [jiha do sr. CaStÜO Medeiro�,
.-.�A-� �..-_"-a-. x .---.-��......-�. x e-. 'II III .. • 011 .... � � conceituado industriai desta

',li�fI�f;sí1,rl{�J[Qi]� j li[!l�u�::r�l
.

rt&::Ô 1.J LJ\Sl :
. 111u..f\tllfru tsnos E OtM�iS

mIII[tQ111 !:::R�CC�!�U::'
.

OFERECEMOS:
I . .

Om camÍnbãu Chevrolet 42 Gigante completamen-
ta refonnado em ótimo estado.

.

Uma camint.onete Ford 29 em bom estado de
:;oDsev:vação com pneu novos.

Jnform�ç()es com' a
U N 101-'. Rua 15 de Novembro 1463 T�L_1450

CID

:1

. Um dos garotos passou por perto e logo o reporter se pôsfazer perguntas. travando com ele o sezuint e dialogo:Que tal a vida aqui?
'"

.

"Mais ou menos...
"

Quantas horas trabalham por dia?
.• Três. A,nteg 8 gente estuda.,. Depois brinca !"
A "boia" é bôa?
" Assim .; assim •..

Passam fome?

de aBRil de 1947BlumeilôU

HOJE ás 2 horas
Klrbe Grsnt e Fuzzy Kníght DO hilar lante "f;u-west·,

HOlDens sem lei
Uma película IDO vtmentada, ft'>!JIN8. de fi venturas

emoções e muitas gargalhadas
Aeomp, Compl. Nactonal dezenho e continuação da

super serre

Flecha Negra
Sensaelonat aveururas entre os índios Oolapages

Platés 3,00 e 2.00 - Balcão 2,00 e 1,50
• "

Hoie ás 4,30 e 8�15 Segunda.. lelra as 2 hSfi
Terça-feira ás 8,15 .

Marlene Dietrt c Ronald Colman James Craig e Edvard
Arnol co mais belo filme destes dez ano; ...

KISMET (em tecnicolor)
A mais Iabulosa rica s deliciosa fanl&sia. com todas

as cores do arco-íris.' O mais deslumbrlm-le tecnicolor 61é

hoje apresentado: Todo o et>:pleildor e toda. 8. g��ri_8 ou

mítenarta Bagdá, nnm filme verdadetrameute lnoiVHlawe\!
KISMET? ." 131m DESTINO! Veja este aspetaculo Ultfh-d.t:S
iumbrante para com prender bem a razão da palavra rr

reslsttvel e K I SME T !

Platéa 4.00 e 3.00 Balcão 300 e 2.00 - Dom. ii noite Platéa
numerada 5,00

Segunda feira ás 4,38 e 8,15
Judy Garlaud Margared O'h: Ien Mary Astor Marjcrte
M!110 TOm Drake cm

AGORA SEREMOS FELIZES

Lavando-se com o sab60

Ci e
.. Não senhor !"
Quantos garotos existem aqui?
_ti 64 .,

Onde anda .o feitor?
dQue feitor ?'.

A

O repórter l:l chon ir ais prudente retlrar-se, e assl m()�fes. senttndo o olhar. de intensa curlostdade do garotocravado em suas costas. Na certa que o tinha tomado porUm lunático ...
Enquanto se dfrlgia para o pontod e.ôntbus, ia pensando que se a Escola Agrícola não era o que Se pode cha

mar de pazaizo para 8S crianças, estava longe de ser- o Inferno pintado pelas mulheres da esquina.lã os garotos trabalham é verdade e estão sugeltns Da uma dlclplína severa, mas aprendem a se tornarem uteis e capazes de enfrentar, quando homens. as situaçõesadversas A prendem a ler e escrever e uma das mais nobres das' proflsl'õeEl: fi de cultivar 8 terra. Nilo df8rfrutamde Ioda a libardade almejada pelas erleuças, mas em
compenBsCão dJspoem de tl"cto certo onde se abriu8r ali
mentaçilo garantida e, quando doentes Ir édicos e h"'ospitaísgratuitos.

. ,

O reporter bem que estava se Iembrando de outro!'garotos em piores eoudleões. Eles andam pelàs ruas dI<cidade, UDS esmolando, outros vendendo jornais, engraxando, fazendo carretos. A' noite, saquacto os mais favorecidos dormem em leitos JI 8 eío s, eles são encontrados l'ecostaQos nos pO.ftll.is, senlados em degraus jlumidos b friok'a espera dos ombus,que chpgam pela madrugadEJ. Outnsse reunem e� grupos pelos canto,l menos frequeotado& em tecnicolof
e �e. pOt'm fi Jogar baralho. Vão, assim. pouco a pouco, ad, Uma super comedia Tom ';ntica e musical. autentico

qUlrlD�O os piores vicio� e infcilm1tHie na senda da siononimo de .,' UeUcios6 ! '
.

_

perdfeao. Uma combinação perfeita de evocaçlf.o.. come�Ja e

Estes, sim, são dignos de lás':ima! musica! A pel!cula q,ue aumentará o seu prazer de Viver.

-·��----"'_------__...... .Acomp. Compl. Nuc. e amerícauo.
I Platéa 4,00 e 300 B.ilcllo 3,00 e 2,00 A' noito PIar. Nu�
merada Cr $ 5.00
NOTA: O Compl€'mento nacioil!ll destas sessões será a

pOiSe do Exmo- Snr. Qovern ador do Estado Aderbal R
da Silva.
,,-'-. .-<II>_. -a--t; X �-.�-lb-�-�.-itI'....�--·4S

O Iate Part u a Bateir a Pelo
Meio

Pereceu no aciden te um estivador - Seu
cor..o ainda não f �i encuidradc.

praça.
- sr, Irinl?u Hoffrneister ..
- sra. D. Zi!da Ruediguer Rei-
.nert, espôsa cle sr. Jeter Rein
nert. funcionado da Agencia
'Municipal 'de Estatística.
Noivados
- Com a distinta sra· Liomar
Brasil. disfinto ornamento da
sociedade por t-,:;alegrense e filha
dI) '3f. Carlos Brasil, represen
tante cOIT.ercial naq-uela capital
contratou núpcias ônlem n06so

jov,em e benquisto amigo, oJão
Brasil. {amhem represenfante
comercial e filho do casal Jos é
- Lt:iza Blasil. resid�nte em

Rio do Sul.
Aos noivos, bt_m cem ás

suas eXms. famílias. apresenta'
mos nassos parabens.
- Com a prendada srta. Jl.farla
Blankenburg, contrata, á Suas

./
proximas nupcias hoje o' jovem
Oscar Zumach,àa sociedade
local.

i ---- fIiIIWiLI..UlIi�IMIII·lIIllm_.IG_---_WIl..t.
- Nossos cumprimentos.

CAMINHõES HINTENATIONAL KDT' [ôleo diesel]
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"VIRGEM. ESPEClALI D.A DE"
Wt:TZEL 'INDUSTRIAL JOINVILLE (Marm• Regí.tradaJ

..poupa-s8 tampo.8 abnrrecimsnto

elA.

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


