
'rol sla a Associação Comercial e ln ustrial de lumenau que
não·· quer rer-se envolvi a no «Caso laert . u ba»!

. .. T· uta
... Comercial do

N'" c ."
. , .., ,

. dos
.

ínJivid a1 de sua firrna . ocrante 1] U

ao rosse a banefíca reação publica que acompanha e

apOiai
cias que este fez àquela no oficio que ja e do conhec\mero os registro l!1IVl. u.>

.

,.

•

!ui com om. ai�.sin
..
cero prcpcsito CjO[!1.ali�taqUeavanç.�..

O.Binal ncsso.s. leitoreS,jUD.tameGte
coma c.arta comqu

..

e nos vela

::Ipr.;..- ..Estdd��E�o�ts��ld.n.!e:��.�.���.pedimo.s.. p.e.rmissãú.,.... pa.ra ..
externar

"

.

convernencra do • sta tu quo '. oficializado sentado;'
.. ..

'
.

".. e tem menclOnado. no caso

estes anos de pandega administrativa e o "caso Laerte]Cunha "Associação. Comercial e Industrial de BlumelHu -S:�cr..t�- f) nosso protesto.contra .al que bS 1 t ésta Associação nãr "e

,.' .,. • >t. ." •

. 'b:1! IL· t r- h r' com o qua ema,SQUO <& ....

.ro �ena um caso lroje e a denuncia do humilde operarro mais ria de Blumenan,8 de AbClI de 1947 - [Irno, Sr. Dr, o"1C' es le',e ,-.:uo ;\ .

alerta lerm.os correspondido com um simp'.es torcer de ombro Balslni - M.D� Diretor Respon-avel do jornal" Cicia 'e de Blume 1 enVOiVE'.. .

.

i:
-

.

··lterar á nossa est e

• d
. . • ' ,

' .

.

. . "1\ Pltlmos o en<;JeJo pl.a re

ezer o, aSSIm, coro com as autoridades ineficientes que ha me- nau" _ Nesta cidade.
.

.

.

.

L prov=>.
... 1 AteacÍosamente - (as') T n

os de um mes, receberam um apelo angustioso do sr, 'Presiden, ..

S'lUdaç.ões.
_ O conceituad

..

o jornal d. e 6 do ,.::ttual púhlicou 1
corSld

...
-ração. suhs. :pvPt]( 0-.no�,

M
- -. da Costa - 3.

o R bli f' de mi
,.' '''·1 ··f

'

I ., Gene .lves � Presidente. Acnslo oreira

_ (a epu ica a irn e mmorar as afliçõe s do p:>vo com sev e- um artigo sobre o
"
caso Laerte C'JOhl n i qua 01 CUVO VILO ,T. ,a.,;'

� . ..

.. ' 1

a campanha contra seus exploradores! o nome désta Associação. ,. .

...rdano .. comentaria lnlCla •

. Mas inda b
.. _.

A
. ,.

d fi'
.

t d t COlllí.l,lo volvendo ao nosso

.

. em que os ares que arejam a convemenera publica .. nexarnos a respetto copia o o ICIO �luc. nes a a 3. ' . ."
,.

.

• d s inJormações �ue

J�J bem .estimulantes aqui e constituem uma força sempre pronta estames dirigindo' ao Exce'e�ti�simo Sr. Delegado Regional de oepois do O[ICIO. aClmaS be tião �ruz (Fiscal da Fazenda

, f�zer. vmgal. � que for ernprcndido em beneficio da nossa cole- Policia, esclarecendo o assunto," c.ij 1 publicação queira mandar regi"tram(;s ante-oc tern do sr, e as

.vidade e, pn:lpaLnente. no que fo: à ret;.on�ti:uiçã.G de seu n�'1 fazer no mesmo 10�al, sen�o possível.. _
Estad_lIal) " ; . l,rte Monteiro. (Fiscar ,da Fazetl�a

el moral, indíspensavel para valorizar o individuo na nossa SOCI-
" Com a maxima estitna e cos!deraçao... SUbscrevemo. -nos e srs. sco.�.d.to D

,

( 'I' r de cole!.orla refe.reucia

�
;l r

. -, lves vPresi
. A ','

IF' I) e f.·leIto Cabral Teíves auxuiar. "

d
alie.

..
..

Atenciosamente (aa.) JoaqUlm Gonca ves - reslOentl:'. Crl.,lC p.oera -
.

.,

.

.

.

d do pelo expediente. a

Dài a inscredulida-le com q'.le reg istramos o jâ hoje a pt es- Moreira da Costa -Secretario."
•

V, Glltrannmerario rr.ens_?hsta re:FsPodD eUl em e'<'ercicio conforme

d ". d idad
. . -'. . ... . ,I S I. 1

.

F d s , 0'0 Coletor. e era J>..'

,� JUl�J a autorí aue polzcIal em_ torno do refc. rIdo c�so, em ." �SS.oClação Comercld! e Indu'ltr1al d; Blu.mc1au
-

�cre- I '.� etorFl
,.

é ef.�' �
.. dO. acreditamos que o sr. Dr, Dele�a?o

ICIO,CUJOS termos, c,m a reproduçao que fazemos mnda de tal'la -Bl(1:n�nau 8 de Abril de 19 ..17 -Ex'rr.a. Sr Dr, paUIO\.f'J! pnr
noS apr �e�1tad.�, 'b .

orrsiàerando seu: )UlZO
Jutro oficio que lhe dirigiu a Associação Comercial de B. lumen!u Mslt/l Ferraz ...M'o. Delegado R�gion ti de políc:a - Blu men:m." Regional de poliCIa f.ara mU\t� em, rdec d'o J'á ag·ora, suas in-

.� d 'd'
.... -

. .

. ..

I ",- Lap.rte Cunha esten en ., .'
.

'Jam re UZ! os a mUlto pouco apenas. SI bem que atnda mUlto "Saudaçoes Cordt::us, i IOICla no ecos? - •

conhacida mtehgenCla
nportante: o cor:he�irnento das mediJas que surgiram nos bas- "Deparames em o jornal "Ciciáde de Blum"nau", de 6 Jo I vestig;;ções

ate on·le y?ssa alcançar sua

dores da Comissão Munícipal de Preços com a comunicação atu!iI a transcrição do oficio de V. Excia,. de 2 de Abril, com t á serviço do zelo pol!f�lat!.. ·d var quem qner que

Ih C' d'
.

'd f'
'

, . , . .

t
-

• _ • I -l 'I d I F'
.

o dr DeleITa o. sem reser _.. - .

. e e 101 Ingl a com re erencla ao caso. Porem. SI esta com:s- a lOformaçao de. que a AssocIaçao ComerCIal e ouustqa e <Iça 1550
...

' 5.
b·l· � d d que se forem �lncrtml�

_ ., t' I
. -

! D D r R'
.

.

S 'S h "'1' � 'I I' a ão da� rpsp Al:n. I It1a a es .

.

l'
�ao : lver. pe a ca:nunl �a.ça') (O r. 2 egado eglonaI o lll- Blumenau, pelo seu Dlretor da ecretatl3, .... en or 1.V. ano lY e ° I peja na apur ç. >s ,.. '" 'tica de que fa amys no

teresse que t�m dedicado á finalídadc para que foi constituida. certificou que o sr. Laerte Cunh<1 é corr.erciante legalmente re- I nando, que al uela beueftca, reaçaO pOlI d� apoiand(.-� com u'a

en.tão, Adeus, l'vL\riaua!. .. Basta dizer que nem se conhecem pu- gisttado na Junta C0mercial do Estadc. linicio deStas linhl�. estara a� seu, a ,

bhcam .

t d'd d�
...

.

f '.:t I 'd d . rdar.elramer,te al ..goana• . I
en e os nomes o!: CI a aos que constituem a mesma. a "Cumpre-nos esclarecer que. não fOI nunca orneCLJa qua o tenaCl a e"e ,)' .

.

a lutar pelo povo.
não ser o sr. Bruu·o Hildebrand. já que as restantes foão demís- quer cerlldão ao ar. Laerte Cunha não sendo o mesmo . nem Precis:l.fDOil de um Odegad? as.s1tmã Pqare .q'.ueira incom.odar-
.' .

" t' nãe brtvera CrJS o U

�lOnaT��s. t d d
.., .

associado desta entidade.
.

. _

t aso con ré! rlO� o
. �r ·presidente Dutra, para minorar as

IS, con u 0, o novo ocumento a que Ja nos referimos: o • Declarou O sr. Mano MeIJ. que deu uma 1t1formaçao em, se eom cooperar co .

.

. b··1 'tro ,..
.

f:· dA' "C
.

I I d' B
'., . I

'f· ld d fll""�m o povo raSl el .

o .CIO ,a 'jsocIaç�o omercl.a. e n ustnal de. lumeoau, ao I
cara ter partIcular. do seuescntotÍo, por telefone, que sa.bla .

ser

I
dl ICU <'. es que a ó� .

Dr, DiJegado RegIOnal de PolICia. em consequencla das referen- o sr. Laerte Cunha, comerciante, pOlque ha tempos bzvla fClto I) -�oo;_------

UrP delegado discrícionà.rio

Prendeu os ciilonOs e obrigou lU a abrir yaleta�
banhallO

\Chegado hà -um roê ,

lum Ô imígrameta' pratica
va o cambIo negro

. . .
. " 1 'nos S pulo (CB) - A policia.

Ndiclas de Bom Retiro d1zem qne foram pra os a�l os co r •

, li

I Gasparin? Ribeiro �E',Morais, Adelão, F.�anciscO D.:lts e Robel- p!.�ndeu um açougueIro d

..

�
,,- to Waltncke, esle ultimo de Illenor ldaue,

.

.. nome GiIfo; que retInha caf

I .

Dia seguinte o Delegado. man dOU-o.:;
a�rlr va1e.t3s

na rua,. .;1
.

1<> 0

...
0 "c8mbio

. .
,,' Ih· ne para venuB- tA·

num lugar panhwoso. com agua ate os Jae _os. .

..

o ta! que
Ao chegarem á Delegacia, os detidos. Indagaram dO �e.le . fiBgro". Cumpre o

.

'.

gado qual o motivo quê d�termil1a'a a pr zãO, tenda a auto�laa- esse llçogueil'o chegara ao

de explicado que os mesmos eraU' considerados .cntno.han.dlÔoS! ..
'

�(l · faUta "813eDa8 M.
Como exigissem prova.; dessa a U5aÇão, � auto:ldad,; res Brasl:.. :n1�O. estando sequer

pondeu Que lião tinha satisfação alguma a ci.ar-l.nes. um. mes, Da
apéls inteírsmen-

"Segundo as m�smas noticias, os pre]-ud:cados requereram com seuIs.p do"
. , . te rrgu allZ8. "'.

a abcltula de um mquento.

Fui preso e se enc')l1lra ren·'l •

lhid" á cajêi.':l. {l p0rtu-, .bitt .

guês Francisco d« FonE'eca
.

..".
.

..
...- .

por ler acertado uma pedrada 'COMBATENTES DO ORIENTE N,\··PARADA DA VI'i'ORIA.

0.o.rosto da srta. �e�nida Becker.,./ Estf'�. quatr.o reorf'S9ntanteR das 1.0..lQ8..
S armll�a.s dO.,Orle.nempregada domestica do sr. te ll11ado; marcharam em Londres por ocasiã1 da grande

Walter Breitkopt. Parada da Vltoria�
O fato se passou à Rua Mi- BRITISH �EWS SERVICE

nas Gerais, na t::lrde do dia 9, � ."

.. .. I·
,

�nte-ôntem. A;. jovem Leonida Diretoria' de Estradas os rgn do Iilf
•• Acir Freitas,

aI.

Becher, que vinha sendo Cl)ns- ... iii
. to tunchmárJfl daquela repar-

tantemente assediada por Fran de Rlh.ageul . ,tíç.ão. Que se houve �om r8:-

cisco da f{lnseca. como meio
.

rapfoeTlcencia e zAlo no de-

de repuj�a á perseguição allfe- Tt>udo terminado fi licf'nçe sempenho des5ãs fuoções.
jou o "Don Juan" com uma de qU8 se encontrava em go-

f;t!��� ���avt��aoce���'qJl�� �;�e;;::����Ure��;:nt�U�!e;;i�I·D-r·.·�·ld·erb·a· ·1··· ·R····a·""0·"S' da
fador retribuísse na mesma m"! fetoria de EFltl'ada8 df� RGda-. # ...,

III
.

.

eda, acertando violenta pedr3da gem, com fiéde negta cidade. . SilVa
no rosto da jovem .. o ,n'. dr. Ceiso Leol1 Rllles. o

. ..

Nossa reportagem conseguiu qual, durante o periodo,d�' ·Esteve anleÔntem por aI·

apurar que Francisco da Fon- H.tlistameoto serviu como 01- gumes hor8s'·'nssta cidade o

seca é dado a conquistas e :'1- r6lor-Oerenle da Emwêsêl For sr. dr. Aderbal Rau.lU8 da SH-
tos Hbidinosoo; em criança;,

.

já çá e IJuz
. "

V J� gnvernsd.o� do Eatado-
tendo cumprido pena na peni'! Enq.u�nto Huzpute, li Chefia Trtltund.O-Be da primeira v�-
tenciáriado Estado, l da aludIda O.E.R. �st\'ve a sUa que realisou a nossa CI-

.
.

P
.

.�. I dqde dépols de éleitú, ache-

Serviço Nacional de· ApfBo.oizagem üGmerClal"�!��e{ll�u��:�:n��::er�:���t
de no�S8 populaçãO, que dei,

Ã V 1 8 O xou; assim •. de prestar 88 ho

!íJena:gens d"!v.idtl� ti .. per�on8-
,

.

.

. Iid�Hje elevad'i a tão aIttlS
A A&sociação ComerCl'tl e IWJosll'laI de Blumenau, f

.. ;..,
., '."

.

comunica que está 1iÍ)'ertv o CURSO FUNDAMENTAL do �n�oes. .

y
,

..

SENAC' �o Colegio Santo Antônio. _' ··ITáO
lamentavtl} lapso neveM

Aulas diárias eom excessãü dos sabadcs -- horá.rio se aI' tato cHI prefeitura não

das 19 ás 20,30 hOTas,
,.

I
ter promovidOa recepção de

Matriculas na Secretà\'iB do Colé�.;io. 1�I;a8t.!dlfef ..F.H.e.sn,ciap:dOgObre a Vi'}

CURSO - inteiramênte GRATUITO t 1 oJ

Dlerlll MafullDO
Cre 60,00
Or$ 35.(10
Cr' 0.40

li "irt de e II laaida
de se

�atira.lD
IlUilInl!o

o cri 8 8 a traição
são. premiados. u anual

eem"9traJ
aVLIBo

o cu"outo das asplraç6ês do V81e do Itejal

8LUMBMAUl sexiafeiro .11 de Abril de 19'1 - Dr. Aellillaa Balslni Diretor Respou'3svllI • A!l1J xxm • Nr. 119

Os novos auxilares do Dlverno
À ex""cão do Socret.,·ío Ira ocupar a Secretaria do ,B A T E R I A S f O R D I'

du Interi�r e Jrl ...-tl·ça, co I t' D A d Iservou o sr. Adel:'bü Ram .. si;��O: �)erei:�, rq::nh� ÀS ma. is afamadas:' I

os todos os antigos S9cro mais de dez anoa se acha
tários de Estado, il�8im afar:ltado dI) F,8tado ti dos

1
De�de Cr $ 225,00 Iiicontinua.rá ocupando 'a sc- pro�lemas quo mais DOe .rO.5A "O ·AffiErJ.·1(°00 5 .. fi·· ,:cretaria da Fazenda o Ur. mterCS:ialD. Ademais, diz-se \.l j U Y' I J �.

'.Davi Ferreit'1:t L'.ma; :.t da em rodas possedisdas, S. S, Mercado de l1utt)mõv�i5 \.
Viação e Obras PlIblicas, o nem aqui siquer Esteve q'l- II BLUMENAU ,\iDr. Lüobol'to leaJ- a da ando das últ��q,"J eleições ..

,.
tmSSft DIViSa E' SERVIR �

Segurarça PÚblicas' o Dr para fazer JlUl a tão �dto _. _ • .;;;;;;:;;;;;-_iii=_W& ;;;'mii._iõ.�;;;;;;;;.

E. Valente. aI clã I

.

I
--historiagerslãria mal conta a! Um "��rrnl;uon"l

- 4

Não são os pneus que faliam,
mas sim, o molar..•

A qnoixa. que reproduzimos neste jurnal 91lbre a prolongada auzencia do

carro de irrigação da Prefeitura, ainda continua de pé. Como si não bastaasem

Dutras situações calam tosas para trn'var a eXÍstencié> dos blumefiauens83, tornava· se

necessário deixa-los entregues aos sl{plícíos da poeira. que se ergue das ruas á

pass!:1gem de qualquer veiculo ou a menr)r \ iração.
incô�odes do

f<Bpentínamente
o vÍstoso carfO adquiri,lo pela Prefeiklra para muvizar os

pó e que vinha cumpl'Índo a rigor sua tarefcl. de irJigé.\r as ruas,

levou sumi;o e .is::m .1briu campo para muitas conjecturas.
Reproduzimos ern nossa penultima edição uma d<\s conver,�as que circulam

a respeito, de quo os pneus requisitados para o aladldo carro teriam óidl} dellVla::

dos para. um caminhão que transporta tijolofi de certa olaria ..

Todavia, díven:as pe:lsoa"l '{ue leram atentamento a referida notícia nos pro
curaram depois para ÍnÍOl'mal' não �er aqllele o motivo que (hterminon a parah
zllção do carro regador e isto faz com que ·U'J8 p'3nitenciemos da parte que nos

toca na divulgaçãs da conversa.
.

.

Afirmam, entrptanto estas
.

pessoas:' .que o cano nao fll-::;.ciona por falta de

motor, o qual Geria sido mudado para a Hmousine do Profeitt;, POc.co antes da"!

eleições.,.
.

Aí está o resLlltad:> da falta, de esclarecimentos oficiais em tono

Pode nã,o ser ex:ata esta versão (Qusira Deu'\ qUij não tenh'lmos que
tEnciar olltre vez!) e pode ser que seja. ,

Bi fOI: verdadeira, não deixa de ser cruela circunstancia, de t'�rmos que
comer o. pó amargo das ruas apenas para não privar nO':iSO Edil dí' sua C(lD

fortavel limou'lÍne ...

d,) l\?aso1
nos pem-

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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& VENDE-SE TE[nJfO Em armco \
\

,..

.

Btumeriou
Um 'terreno situado no bairro

Garêia entre o Quartel e Em
preza Gare.a, área l.ODO ma.
com 22,25 frente e 45 rntrs,
fundo, t udo plano e apropríàdo
para. fazer dois chãos de casa.

Informações com o proprleta
rio OSwaldo Haewes, Entr. AI
faiataria Guanabara.

Para uma usina produzíado 25·. toneladas dial1.
DO interior de SÃO PAVO, procura-se técnico em arn!
de bastante campetencíe, Cartas detalhando idade, Da(

nalidsde, cargos oupados e pretenções. dirlgidaE
:' MANDIOCA" - CAIXA POSTAL. 3925 - São Pil:

: '{AMES DE "UR::1:NA: simpE'�' ;P,B;,Uea�' e albumina) BP tetliInClJto, qua litabivo completo com dosagem· t ,�etos� tosfato;>. acido ;"l"ko, urpaêtc.,
.

EXAMES DE FEZES: completo, pesquíza de amebas, tla.g(;la(k�,.

�·é;;rerJúog ll\leto.d!)f.I de :enriqu,e.c.i!nenLo)- ;ili.("r8�;.tfic: c,a'fü.{�l ��(��et.al�·; ·re5(1tl�Z�{S de, puz, sangue oculto etc.:�K.AME DE SANGUE: MALARIA�.;';Pe;';l'-üza dê !lmútüozoa!'Ío de La"\1El1'illl, formas agudas. o croni-., LUES {süilis): r�l!çi1() de Kahn, Kline. l\'teinecke etc. TIFO: rea;;ilo de Vi,lr"J. Dosagem De: glicose; .acido uni"'mwglQblna. Contagem de globulns Vermelhos fi hrancos. Formúlu Lp;!!:(I(·iL:lrül. limnngrama dt\ .Shrling. Tmil.' eongutaçao <i (1'; sungria.Curvaghcemiev., EXAME DE SECREÇAO: Pésliui;m de gormens «lono;)',lat.()zGIdes. ete., tzíchomunas "Vaginais. etc. EXAME DE ESCARRO: Pesqulza de baeí lo dó Koch e.
. germens, pneumococos stc, EXAME DO LIOUIDO CEREB,RO:--ESPINHAL: Exame eitobaé.opieo, reação 'de Kahn. Pandy, NOilne Appelt, etc,"" EXAi'ilE DO NIU CO NASAL: pesquiza de haci;. ,';001 e. ácido resÍstentes (Hausen] etc. EXAME DE SUCO GASTRICO: Exame completo, dos'igem'

. do latico
•. acidez livre e· CO:;nbIlada cm. HCI�Pl"squ.!Z\{S -de sangue oculto, Vi,wi\os, hemá,1ea>l; EXAMEJLCERA: Ulràmicroscepía em campo escuro: pesquisa ue espircelretns 'I'reponemu Pálida (aifihs]..uboratorio se aehainstalado para'razer cultura de quo-quer r;er.men e-auto vacin.a,<:. ..

i\.pedido nós SlS. Médicos fazemos colhera, de mattlial á domicilio,.
.

Forneoemos laminas e recipientesaru t uiamente�,� )i��-�� ..-���"--:�:x '1;-;"'-il!--''iJt''"-''';�''}';-'it!� 41j-�=@--f', X �""",rJ'-'l'iii-_�ilk��i.l!F=�--·f, o .-.--.-(t�t!-.-"-�-"'.-.
-..........._---""""...""""""---�- !

! í

està ;fa'hando? I'l I
L'· .

.

.....

d· 4\ ",,' ..

'

Ieve-e lime !a1!.ariH�n!ã.e na I I' •.

. .

.'

". '. � � i.
, Em Ponta Aguda: um Bangalow, edificado num terreno.'

. R ia ri � o .. B'� mo h m�: i 1 c,om 3° me.tro� de frente por 65 de fundos, sem marinha e marioo.fi,cina u" "'�" "'-iI "
- • � i rínha legallzano. Preço 40.0°°,°°

e será prontamente atendido I II.. Uma -ótirna �asa situada na praia de .Cabeçudas.f.quiparnento moderno de alta .preels;'io, técnica � , Vende-se tl1la chacara com casa de matenal e com todos per, for. mado e diplomado em São Paulo Y nces -- animais, etc.
.

'. ..' .

.

.

. I 1 terreno em Ponta Aguda, com 480 metros de fundos

....
. AlaJ:oeda e.io Bra�(Co 10 '. '.

I
e 210 .:le fr.eLl�e .ccm 3 casas de m.· 8d�ir8, a 1 casa ria.

.... . .... '.

.

'.'

jmatermf touns alugadas.' Por. r:reço de oC8slão Cr$
· ....

._".;r===--..�� .'. """*'.',",.'�' .t?;�O��2·Urbano com as seguintes �.Jmeosões: 13 metros de.... "'�.""'''.'''._.''- :;O • �."!I" :O'D. ' r>..,..,,,,, .. "" •••• "o It· "'.C;I; .. ;.,·'>II'.O SO.'J>.q " �, _,.'" I r., . 3" 1 f' .J
r�� ..�...._��...... �....PDrl"......,�".. ._._.._,. ......�=k0""l�� ._.�..$�,J�: irer]"ce e con:�. 3 metr:s fB unuos.

..

" �1l'.6u�la, da SepP�� �J� �"Hi�� Im ��4iI({"€!'�1lI��ti!' �� Uma casa na ruJ. 15 de Novembro., .• i . .,!lI �n�· � . '''Vl!jli� \'í.!'H." (nzí:t�IIIl�_ !ú.i ��{íjlU'oií!IlJj;Hi !llt;��:. Uma casa de madeira,' com I 200000 m2, sendo 1.000 m2.} . Para l!m�[�8iÓWe�s g ainda �a�o- p�eço Cr$ 7 5.000.00. Sit�Ül?O neste municipio,. Rna
".�' Precisa-se de, uma pessôa competente, conhecedora do g Bon: }��etlro:. Dlversr.·s lotee, nas pnxIrrJldades da Ia. FabrIca de

· k ramo de a utomóveis, para delJcmp,,-,üh:u." as Íunções de Ge-�: TeclClos Her�ng.
, �; :r.en� de Vendas de p_eças e Acessôll!o� p:,�ra .t';.ut�moveis. t; � U:nl"t�rre�o, com

1
m�s. de fr�nte e 400 de. fu�dos, com �'i.� ". 1nformações sobre Idade, Estado C l"\1i I, .81 reservIsta ou não, ,; cosas, SltLuGO na Rua F_orIano Pe.xoto (Bom Retiro), Preço.�: �retenções, dirigir à CASA NICKEL LTDA, Cai2;:a Postr..l, t: Cr� l30,QOO,ooa

. .., .-.-II-�;_.---..-«--.�g �ro'� CURITIBA - Paraná.
. �11 Uma caso com ,� lotes urba�os, sltuadc: na vIla V;tor Konder,o;:� .7.��.·;7.";=���:r.;;�Ç��:;:-�7�";·:�":;�:�. o.4•••••� �:.;c 1. �.� �iisa� s��)uadas na Rua Ivlmas Gerals, e�ndo. 2 alugadas Edital r«� sabel! que pretendltm ()

'. '.
.

i um," po. Cr$ kOO,OO, outra por Cr$ 260,00 mensalS.
sar-se: Artur Kreutzfeld e Oli�\� ''ffl'!!I!!'m�i�tm;.M-�--y;-'"b�'';;_.:k._·>·'l7�:"::;;-.,_.1k.�. '''tI I Preço: Cr$ 7 5.ooo.oo,� Faço saber que pretendem ca-
da Mathes.

'"
.

'"

I 1 .:l.. C I!l> P d ocas'-o sar·se·. Ernesto Stoll e Maria
EI

f! .

� 2 -:::asas meucres, õ ugaua., r\� :;OG)Dil). reço e Ia. e, natural d�ste Estaé�- 1· l'� f� Cr$ L!f;.OUO,QO sen.?o as casas de madeira e com agua encanada. Joecy Zumno, nascido em 26 dejunho de 192� a I,

I� I Uma casa sObrado no centro da rua 15 de �ovembro. I El�, natural deste Estado,
fiandeiro, solteiro, domiciliado( ,

..

Duas casas (sobrados) na rua Mtnas GeraIS. sendo uma nascIdo aos 10 de janeirode 1926, residente nésta cidade, filho II· nA'D!O· -. .. [ dela,s de constrl'ção recente, com todas ás instalações sanitarias. marcineiro, solteiro,. domiciliado Francisco Kreutzfeld e' de

· .. pa r(] IM: . ' i b .

.

, d d fllho

· !'
'.

.i 'O'mà casa (s:;b.rado) situada na rua Bom Retiro, com ta-te residente nesta Cl a e. . Carolina Kreutzfeld.
.

'.'
.

REMESSA NO�A_p..A' Cr. $ 25°,00 � I das ás iüst:iIaçõl's sanita rias. Ide Paulo Stoll e de D. Augusta Ela, natural deste Estac:k C as l1J �.fílI A � ®.� ii ,;f"! e!I !!'li iii.') S.�. �I'; I com t�:a� f:s:;l���i:r;õd�l S=�i�:�:s�a Alameda Rio Branco com

I St���r natural destelEstado nas, ����i,d�om:�ica� s��tei��,Vd(lt;;�; Merc.ado de Autornóvé::
'.' I . Uua casa sbuada na rua São Paulo. _ cida aou 020 de outubro de

iliada e residente nésta cidalNO'SSA DIVISA E' SERVIR .j Uma casa situada na rua Juão Pessóa 1930, dOlT,estica, solteira, d?mici.. filha de Henrique Mí!thes e.
.

.

.

.

.." .' ,'. I Um lote de terra situada na tiua 15 de Novembro. liada e residente nésta clda.de, D; Minna Mathes.�'m_.RiIIi·II!l!g�m!ll!ill1.fi��'ª'��!g_�·!li1jil1 Um lote de terra no. perimetro urbano da rua 7 de Se�, filha de FeHx Estevão Zunmo Apresentaram os document.

.

.

Duas casas situada em Itélupava Sêca, sendo uma delas e de D. Matilde Zunino' exigidos pelo artigo 180 do C�������.,,�.�.••
��:�...�.,�,�,�!!!,!!!,�!J'.�.���.::"..�."'"""�",.�.=='-�.�;""""�'�:':'·�:""!':····liR soi;>rado: .' . . Apresentaram. os documentos digo Civil, sob TIS. 1, 2. 3 e. ,fl>;� '8. .' .. ��' �. l'iI.1}l' t�,�:� D1Vc1"S()S lo-€:�. 20X.j.O sltuados no lugar Boa Vlsta, e maIS exigidos pelo artlgo 180 do Co� Si. a�guem tive! con!lecimento ia�.He .' en

..
e,-IClilo',O .. a '{b';;�" I� II uma _grande pedreIra com

50.0.°0 metros quadrados. digo Civil, sob ns. 1, .2, 3 e. 4. eXIstIr al'gum ImpedImento leg,d' ..... ...t:'. !f m"� . I t� a..... . . '. Si alguem tiver conheCImento de acuse-o para os fins de direitauelra� LiGa� I�! mfa1m3coes com' o Sr� Helmut llmermann Conet�� existir algum imp�dim�nto .J.�al, E, p�ra constar e chegar aO'\ CI". i� I L ,: J D 5 d li b 768 F '1461 acuse�o para os fms de dir,elto. nhecImento de todos, lavro.···�.;e····le·.'fo'·ne··.1·.2'.ti.<.O;-··'. D.. -n...('il'.··d.1"'!. �efemb'!,"!o :1 S08JZ3UO fdla I e �10vem ro - one E, para constar e chegar ao co� presente para ser afixa�o no

..
hI - ID ',"�� - ç � " i � ; ., � .

nhedme,nto de todos, lavro o gar do costume e publlcado piIS !\. :tH UMENAU presente para ser afixa�o no lu� Ia impr,ensa.
,_ 1Ir!

- �.

gar do costume e publicado pe� Blumenau, 28-3-1947I� la imprensa. Vitorino Braga

II I ��7;;;;:;R�;;O;�';D77�ô�eD:;� Ofic����fi:���Ci:i1 '9471 O�����;;':;f�'��:�i1·!� I E I'K7!' (gazolina) .--11 .. • .... • .- -"
Faço saber que perante o Sli) ! Vem d e m - s e Oficial do Registro Civil da Cí

j. COMPANH A JENSEN A I d C Editai dade de Curitiba, EstadoEutender<.;e com a i' I - gr .•. n . e om

Parana, habilitam-se para cas.�.
.

.

_'. __
.

'_ i Hnupava Central (Blumenau) .
. : . .,;r'7!i��""'�lIa��li��:tX��=�"�·=��=2l\ I

v

Faço saber que pr;tend�m Potiguara Leal e Elmas Fatuche
• .... .

.

". .

I
. _

.

.

. casar-se: Estephano PaJewskl e Ele, natural deste Estado, nasci·
....,..,... ......._,.._...-.-�.�-- ....,..,-.,i>............._..........,...,._��....__,_..... I 'll:�iif,..��"'-,;;�-�-!Jt��-i!l'"'��='. Â o.-.__�-.-A--""" , B d d '. de J'ane'ro d I 20

r .�...... • " 0

•.,
•• n

••.• ".'
•• , ••••••••••••••••••••••••••••.....

o�� I
'.

I G��: n:tu��i do Estado do Pa. c�:e��i:�te, solteir�, deom(cili'. r.. ri 1'� ,
.

1f'!\... 1 L"}.
. �\ i .

� A ih .' 'd' em I I de junho ado e residente nésta cidad'e
..

üasa uH mOVeIS .tUJSSmarK ,tua! :1 I ",v!a� as de todas as qualidades .

.

,��n�'9�;.sc�o�erciariol solteiro, filho de Juvenal da Silva Leai
.

,

;) 1 Capas de sêJa e gabardine domiciliado � residente em Pen.- e de D. Maria Alzira Lima;! I r·
.

�
ta Grossa, fllho de Pedro Pa- Leal.�� \".asacos e mantós.
jewski e de D. Estanislawa Pa· Ela" natur�l do Estado, no�) I tans para vestidos: desde 54. õó, até as mais jewski.

.

. Parana, nasclda aos 20 de:i i modernas e finas Ela, natural deste Estado,.março de1920, :domestica, sol·�t I A v8rejo e atacado na
.

nascida aos 5 de março de I te ira, domiciliada e residente em;) I Iff� '\i,�§!ilLm !ii SilE.�ER,T 1922• solteira, domestica
..

dorni� Curitiba, filha de Rachid. Pací-

i.� I
�ílÇ;�Sa vwm fia til !ii Y

ciliada e resident.e ne.sta
CIdade, fico Fatuch'3 e de D. Marta Fa·:i Tcca-discns automáticos - Victroias - filha de Francisço Budag e de tuche.;1 Acoli'deões Todes,;hini e Italianos. D. Frieda Budag.

.ii I 1 pnjeto!' ChlGmatográfico (16 mirs) Jl.presentaram os documentos 'Apresentaram os documentosAmadeu -; uz ��
.

2j I A G 'F A; preço de oCBsião exigidos pelo artigo 180 do Co- �xigidos pelo artigo 180 do CO·
"'-I !} ft-.óJ di. .... digo Civil, sob! m. 1, 2, 3 e 4. tligo Ovi1, soh TIS. 1, 2, 3 c 4, � ••••••••••• ; O< •• .,., ••••• �••••• < "." ". :� : -,!"..,.;,��l1i1l!!!!ifi_,,!l!i1�I!iil·=��!iI�1l X .:-� ..

-lI-il:-�-�-�-�-:9 Si aIguem tiver conhecimento de Si alguem tiv·er conhedmento di
-- ��....�.� ,,_"""'-� .__..�-,-,.,..,-�.,,-<--"'. i "

existir algum impedimento legal, I existir algum impedimento legal;.
'

. I fnb.. ·.rira .\,'" .0.hocolatn.5 "'5afu.rn.o" acuse-o para os fins d� direito.;acuse-o para os fins de direito ..;..1Br·�J!l��-:;!�!m�� X '��';;!��'=S'E ...·'�=-�-=Sí--!i'-
I t.I It.. U.. �

�e��:n��ns�� �od��a�a:�o co� �h�i�!nf�nSà� �o��a�a��� co�C.·....• I·.·..·.·.·.u·.b·"8-. ..

...�.. -t't... ,�I. 1\ rn
s'. gf1 ,"ea " CeitC8S «Pa!;é� Ltda.. presente para ser afixado no lu� presente para ser afixado no lu-� � ''lll. . � L' .,�;. '.' a Walt.er Gcldschuidt & Cia. Ltda. gar do €ostume e publicado pe� gar do costume e publicado pc-

'. .

./ (PdpeJ celoIlule em géral)

\
la imprensa. .

Ia imprensa.", . � .'. ,p' I·

I Reyno·]do. R·J·I:'·as· Sl'!vel'ra . Blumenau, 2-4-1947 Blumenau, 1'-3-2947
"'.; .

GO 51 V i�te
.

. '(Malas) V.lCtodn. Brasa .

�. . :vttdDItl B�ap ,.;;�I
". _.

. .....

I Ch-;.stavo F. Myhrmann OfiCIai do ile2SstlW CMl. I Oflctal do lleQ.htN CIvIl. ' .

' .... () Clu�e .r�autjco.Ame(�c;- pelo pr�se;te co�vid.a·set:!s soe,ios. (Artigos Suecos) I

.. • ....,._- ............ II,X ........ '. .. III .. .-m
..

±!.-xmas Famlhas pü:r<t a SOli"ee dançanê8 a reahzarGse [la sede RenrésenL:'mtes' I

Para Comérc 8 e Industria,;;iai no dia Iz'do corrente {sanado j com il}icio às 21 horas 1 -

A,'lll SUiter,' Filho' &; Cia. Firm.8 no .interior precisa ..de Guarda .Livros (Dlplo

.

.?- DirctGriá

._11 Caixa Pstal N 212 . End. Tel�grâficO «5UF.lCIA» IDado ou não) COm longa pratica aos ramoS, para serviços f
a �presentação da cart:=;h:a social .

Biumenau.! .

.

gerais de escritorl0.MESAS COM O ZELADOR:
.'.

Rua Bom Retirol 1)! Cartas fi " FIRMA " nesta redação.

Distribuidores: �
Prosdccimo & Cia. Ltáa.

Blumenau

•.- •......,_I--�-.-)i...-·-.-.x. ... ... • 11* M-� I

Edital I EDI.TAL�i'Faço saber que pret nd.
Faro saber que pretendem ca-I casar-se: Bernhard Carl . j-er:sar-s;; Waldemar Felski e Elza e Rena Blo.sfeld. \Benzi.

.

Ele natur ..l deste Esta1,.n
Ele, natural deste Estado. Cl�O aos Ia d? fev, ,de J � IA �

nascido aos 13 de setemb�o tel�o, comer?JarJO, ?OmlClha�.(de 192&, praticc de far.macla re�J;llte ne ta CIdade? lb
solteiro domiciliado e residente legitimo de Rudolf Hermg G

nesta cidade, filho de Leopoldo sua mulher Marta Hering.
Felski e de D Helena Felski. El.!. natural deste Este

Ela. natural deste nascida aos 10 de agosto de I �
Estado, nascida aos 18 de solte.ir�! da profis�ã o domest
no; de 1924. solteira:�� pro- domIClllada.e r.esldente e� .

fissão domestica, domiciliada e �erode ,
Distr ito de �IO!

residente nésta ddade filha de .J..e�to. nesta . Comarc�: fllh�
Lourenço Benzi e de D. Helena gltuna de Rodolfo Blosfelé,
Benzi

.

de sna mulher Ida Blosfield.
l\p�esentaram os documentos

. �presentaram " os docullJ"'
exigidos pelo artigo 180 do. Co� eX1gIdo� pelo artigo 0180 do
digo Civil. sob ns. 1, 2, 3 e 4. d!.go C1VlI, ?ob o TI !. 2 e

Si alguem tiver conhecimento de SI, a�guem tive! con�'eclmento
existir algum impedimw.to _I<��al, eXIstir algum Imp�dm)lento .le�
acuse�o para os fins de dIreito. acuse-o para os fms de dIrel
E para constar e chegar ao co� E. para constar, e chttlar ao f

nhectmento de todm: lallro o nhecimento de tod<;>s, lavro,
prespute para ser afixado no lu� presente para ser afIxa�o 110 j

!Jar do costume e publicado pe� ga� do costume e publicado \ �
Ia imprensa. la Imprensa.

.

.

.

,Blumenau. 1'-4-1947 Blumenau, 1 -4-1947
V1cteItOG

.

BragA :Vt�ln. Br..
OfldaJ de· Regbtrtl Civil. CflcfaJ li. R�st� Civil.

.

11-. .-......__..... II

Agua Mineral Sulfurosa
Lítice e Radio:Ativa

L II M-H E O O R

VENDE-SE

Edilal.

Patdisia,. Encç.ntoneiras de Qualqu,c'i' E3pécie.'

'Alinhamento, etc. etc"

Solas de Jantai"'
""'. 6veis Estofados

Serviço bem �)erfdto
fstbotle:'

_ ..... .c
Ofende
·Ru Dre

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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.�I-I--..'n__d�Jc_···a;.;___,�id.....;,;.,,_io_..:._.r.· -lI:
IP�dfissiorlaJIL

,
-

:

Dr�.Angelo D4! Caetano
," Médico

"

Doenças de Senhoras -- Cirurgia
...

'.'

Partos "'1.

, Consultas {las 8 as II .30 ..

'

. e das 14 as 17 .

-.

Rua, IS de J;lovemb.ro JUDto í
. ao RateIe Elite ..' . -----------��--

:' Telefone povísorio 1063

Dr. Affonso Balsini
Medico ,Especi�Ústà. 'em
doenças de CrJanças

e da Péfe.
.

ConsuHorjo - Traves.ao. 4
de Fevel'eiro' Edi,t Peitar

Residencia
Rua, Paraíba No 8
Telefone 1288

.

Dr., FRANCISCO 6�nTARDI
ÁDVÔ'GADO

Escritório:. !,raça Nerêu RamO!'l. 8U
Tel. 21 . Resíd, Hotel PONTO CHIO.'��.-.-.""7'._:'.-"'""-'-.;_��. , RIO DO SUL,

Dr. Fausto Bt'asil .- �_...;..;.:..;...__

Medico'
.

.' .

. Ex-Diretor: do .Hcspítal Evan
gelico': di Han::;a.Humboldt.
Ex-Pediatra do Hospital Sta, .

Teresinha dê Erechirn
.. '

. (R. G do Sul) ,

ES'IJec�alista emv Doenças .de
'. Cianças
Cliníc ..Geral Cirurgi:1 ' .•

..'Trave�sa 4 fevereiro (2a. quadra)

Paulo M!ayerJe
. Medi;}o assistetl�e' do

flOSPITAL.SANTA IZA8EL
CHnlcs Medica e das crean
cas, (lHrtos e opel'uções --'

, Radiodiagnosticos
-0-. BLUMENAU -0-.

.

08. ACHILLES BALSIHI
ADVOGAQO

Dr. Arâo Rebello
Advogado
Esc. J�' 1.1 10

. A lamed 1 '{j ...neo

• ';"-"F.���'-.-w.-.--',.-.",:".

Rua Paraná. 31�A",le1; 1436
BLUMENAU

/. .

II
. Is .-MJ. � '_•

Pape l.\r-.� 4�lfredolfõss
Clinicagerat.. Especíeltstà
em -tnctesttas da rarganta

f'
II ..nariL.. ouvidos. e olhos. .

CODEIiU�S � 10 - 1 bs. e 15 �17 bs.
'

BLUMEN.1U. tWA PJAU1, 2

Dr ,Med. II
.4':" edic,Q

th_,'sn tal Sta:. lzabeJ
�;�er aç'Õ1!S
C.wNICA GERAL

. ,

.:.,. ..,......

w

I E�rm . !ntermediáría de M.• L. Araujo
' .. :;" '.

(Mat,.j� •.e",
.. Flotian9pOHs) '

, Tltulos Oéclaratorios - NatúralizaçõesEncarrega' e d··" '. '._ .
. ....

,
.

.

'

.' , -.s .? ,!ua1squeL assuntos Junto as repar_tl,çõ� pub�lcaB de B1UJnenau, . Florianópolis, Rio deJaneIro, Sao.Paulo e Porto Alegre. .

.

Assister:cia técnica. de
.

conhecidos adv ogados _.Absoluta segnraz:ça e rapidez, asseguradas portre.s anos· de funclonamento. '.

.

.

.
'. '. P�E'.90B módicos-Consultas sem compromissoE.'lcr'ttortopaxa o VALE do ISAJAl'.

'. ..

.Ruo 15 de Nove?ub1'Ú n' 415-2' anda?' ;ala 1
Altos d'A CAPITAL .. .Blumenau

:Endereço teleg;raflco ....;. I�TE.R

.

"Fabrica:' �e Tinias
.

.
.

BluDle'Dau LIda ....

Tijntil5 �'. Ve,ni�e� oi ,Materiaf�aril
.

.

.'.
PInturas em Geral

Tintas em bisnagas nana artistas
BLUMENAU - SlA. CATARINAI

'.
..

.... ..' _,
..... � x ..-..-§-:- It-._..-.�-.

Exportadora ;ãà 1\ � adÜIFàS 8.i
Sfock per:lDanenfe :de:

.

Madeiras de cp:nstruCão em g.eral,
. Forros, �paJh,()�. I\llçlduras. etc .. ,'

' TeJefç,ne 1337 ..

'�'

·.S'L'U.' M······E<N· iA U .... ,Santaf;.;�ãfâ$iflá,At-,.:..,.:....r,w--.:__
·

-

.

'.' .'. :', .; ''- ..; ,
.. 'i ,. ' .. ' .:'

'
.

. , .' '.' .. 1I1-i!t:-�.��� X .-.....�._..�'� :II--....��:.-,�
:,.- .:' -'-.:": ',' ._ ,,- ".,,'.

: .
.

.
_.' -': ..

Competencla profissional
Rua. -15' 'de ,Novembr�t,'59fi

.

.....
. .

.

-.....
U:UU:=-'.

III!. ;.- :l�M"p'#J·.···R-1I-··.i:.·ZliA
..

D'
...

···I·H.-
.. �Ax.R··M....

·

A·Z:".N· ·A"-O·. :MII.
It

1\ D V O fi A Il O S:
,-

"

• L L � '" L
ç

Dr Max
h TaV'a#� d:Amaral IMII' "PMPR"A" Ltda,

"

Dr. Arthur Balsiní 'I b LI '.

ESCrítório.:.'.Fua.·.... B... o.m. Ret.irO,.
nr

.. .2.,.
'l·

..

andar, saIa.' 15· ,I I! RUJa 15 de Noven,bro 54 - fundos
\

: Fones: 11.50-1101 I,".' EDIFICIO MUTUA CATASINENSE .. 4 ReCEb� quaisquer mercadorias em depósito, menos as
• .

.

.'

o

&kii$iil4iil�
I

. I
.

. .' .' -_

.. consideradas per/gosas.
I Depósito amplo e seco, junto ao Porto de Blumenau.

mm_,
't,'

rl!I-�"��' D_O;F�S
(batf'ri'is)

III
(o Y N L Ü lJ"

.

p tr-a rauios e automov erg
.

'. ."

I Prosdocimo & Cia- Ltda.
F

..
Domning. caixa postal, 10 l'imUó 'II Blumenau

....,..-_...-.. ..-' o�........,_:t;-�-�__-�_....jE-�
..,__$--l&-�-ii\i_..-:c;_� -P i__i IIIIIIIII__�!h·:
Fuça seu anuncio

ê,"""".-.-�-.�-.-.-il--t x 'l-il-.-Jl-�-.-...........·-IJ

Escola Especializada
por Correspondencia

Nlatriculas abertas-CursoF: G�asio em �m_ano (para maiores hde17 anos). Quimico prato industClol (o prof�sao .de futuro), pessn. �
I

Fone: 1471 - I mecoaico, E!etricidode, M::temofica, ;oqulqruha. IComlerCl�l. }lnm guo:; etc. Ensino éiciente- Prosp actos graus: Dr.. C eme_?,e �L;';;::;"",=============mjà?: Caixc:,HgIJB-·j{.f PIorsndo de Abreu, 2ltl-Tel..7093-Sao PaU.'
,

____.-.-. II III! III!! ... x.-a,,--e- ..
- ..-

I_,..��������������������I��� • ..- '

PB8�ôa de posição. mora::t-�
...,e ..

' -

. .' '.'
do na mais de ·trea 8nos, em

L;-·Q,fert�ncl�lm�-:;��!.a..:,A K�H�S{�;�fg1ii:�[J
.-<t.-�._-.�._�____._"

Z'l'abBlliãn NOBREGJ\
1!.:difido da Prefeitura
Escripturo:;t.. contractos' procu
raçõos, prolestos de let�a8

Compra e vendade lmmoveis,
confissõel!l de divida. etc.

SEMENTES DE ÀVEIA
.. TINTA para Fngir UVC $

em einco d f�rentes côres

....•...

neste Jornal

.... -
-

........
.�oIiII!ê»-�

S,-fviço deprimeíra
ordem

Clínica EspeCializada de
Crianças

Consumidor
Exija Manteiea fRIG08
Exista' 'ualidade que fôr
Mas não é fRIGÔR

,

1 ::?,.;: I>(\�MAI>V<O... t;.�

I l(-i\ � ·""'UII'i o !l\1:i" -

,

it�)
h\ r .... 7.!I;!i. .. '() co' « c' I

li�':;';i.�'::.-,,,,"�,.
I����.
"Medicaço.o aUXilÜI1'

'lO tratamenta do !\ifili$

. Dr. Affonso 8alsrn!

'___":''''_'_'O-!IIlI "'-. $---. OallDcilló da Pê!a - MaIoria
� « Jornal de Hrficias)} J I Cursos especializados da Medi-

.

--' São Faulo -

.

cina Infantil e alím�ntaç:ão das

Icom suplemento em língua \ criancinhas. - Medico-Chefe das
alemã. � seções de Higiene Infantil e Co-

«Deutsche Nachrichten» zinha Dietética do Centro de

I
. Assinatura anual:Cr.$ 120.00 Saude. - Estagio de 3 anos no

Age.ite : OTTO \VILLE serviço de Péle e Sífilis da Sa l-

I Blumenau - Caixa Postalgô c ta Casa de Misericordia do Rio
I Rua ) 5 de Nov. 366 j Ja�e'ro. - _Especializado eu; Ma-

II
----------....-- . laria pelo Departamento N 3.(..0-

...-·--------._·"""'� .. I
.

...,.Ao trats , eom nal de Saude Publica. - n.x-

A. Lubow ®;Q. l!tO-••�.6••G
i Chefe, durao.te 2 anos, do Servi-

I LADRILHOS 'ço de ,\hJana de Blumenau.

�-�-----.-.-..------.-.
� Mflt>3riuia ele Const.ruçâ,.1 Modernisslmo iumrelbo de Luz

Procura" emprego W ""'oe. � .

. i ( .

UUra Violeta
"

. e! � t .....f \,;;fOi n. VaClllação (Jreventlva das cr!-
l:. fi PlaUl. ,n li 15 -fone, 1123 i anças cC>lltra a Coqueluche (qual-Sr."c8Fsdo, reBerv.�ta de la. B l U M E NAU ',quer idade) e Difteria (a p:;.rtircategoria com 24 aDOS de

I· de 10 mêses) sem reação algumaidade, residente nesta cidadf', .

di

!��ad���:e ;:��:��àn:�;:f�� iip$·6·g·râiõs�·!7;e·e�:: I �oá ����;�:�l�;i�::(�:rI�8;;;nt�
fixo no C( mercio ou na ir.- '. bO pqra

I
ao Hotel Vitoria), das 10,3'

dustrla desta pra ca 011 intertor: este Jornal. ás l:Je da8 14_.!U1 ás 17 horaO
IDformações Desta Re !açãf'.

. . '. .'
.

' I...__-.It-lIl__,.,.-ti-a ...� x "...... -..:..--.�§.-.--.-.......Ií-. I

Cmao funme ·1

Rua Maranhão
N' 27

Ollde Conrerf?--:;A o �eu
RAOgO?!?

Na�ura!mente �Ô na oficina

FUNKE
Bc m in staiada Com in�tru

mcntús d� mediçãc
modernjssimos .

Rua 7 de selorribro n' 13

Autolnovel Clube de Blumenau
Assembléia Gló'ral Evtra-ordinaria

2a. Convocação

-_._---------------

r

Convidam se os soe'ios cesta sociedade para tomai€:n parte
na Asse'11bléia Geral Eztra-'or lj3aría que se realil.ará em 11. de Iabril, ás 20.

horas na Séde Social, sita á rua 15 de

Novembrcl'. �_--:-

366, nésta cidade, para tratarem da seguinte cedem do dia: ! :7.":::-:': •.��;:o:-;

l' - Aprovação do Balanço de 1946' i
2' - EleiçãO d::. nova Diretoria I3' .....:. Nomeação de uma t.::omissão para estudar a reforma
d.:>s Estatvtos.
4' - Diversos ussuntos de interesse social
Pede se ci comparecimento de todos os asso(;iados .

Blumenau. "8 de obril de 1947.
p. AutomoveI Clube de Blumenau
Adolfo Woerner·secretarÍo

friunr é Sabor

Oas Manteigas a Fina flfir

I_--::.........._..�
....

_

..

_-�_
...

_

...

_:........._
....

_-__:_

F

tnslalaciies
lrligos' Elétricos

les�aiadora de
81umenau

5aJmaee�?

,.
.

. .

VENDE-SE um Opel Kadet PROGU I1A - SE uma m�-

.J.... •....
. Vende-se "'fi ó:lmo estado. ça. para trbalhar Oluna Lei-

1 IotormaoQãO com.
o sr. A.ldo

\
toria e. li. yari,tibl-l.... ' .

'.
'. Mlicecl . .

Inf'JrmaçõeR Baus rua. ma-VENDE�SE: I motor t P,S. Banco Iuco - Blum8nau,
I

- Clr- L' dSiemens'Scbcuçker com bomba _,.....,-__ lan 1R.O;,j1 nu o.

Hinçle!mtyer.
. .

VENDEM-SE - Uma casa si!!l
1 apai'c:lho êletrico para mas á Rua 15 dto �ovenbw nr. 844
sagéns

. .

com 18 metros de frente, Iun-'
RU8.Paraná 234. do até Q rio ItAjii-AÇÚ.
M·

.

h- S' ..... H Um tereno a Rua Goias, BairNac ma . muer
..

0'0::- ag Ida Garcia. cotn �J.O metros de
com molor�. (rent8 e f o rIe fundos.'

. VEN9E SE
•......

'

.. ' A tratar nesta redl.lçA.uOs 'wteressa'doS qneIr8m·di- .�.:':"-:.-.-.--lI:-"'-.-!t'-4>
rigir-se a "Cssa Real" 1046,

'.

Blua:enau
aQlado do Hater São Jose, Este é o seu JORNAL __....... ""_�..._w""'._"'_""""'._..

-

fogões e fi'\;are.iros
a carvão

"D A K O"

Distríbuidcres:
Prol'dociIT'g & Cia. Ltda.

3

1-.1,.\

III!!
A ,n *ti

I Dr.H. limmermann
I Círúrgíão Den!ff5�,

Raios X
Rua 15 Nov. 595 1.0 And. r,:

......

"CIDADE DE BlUMEHAU'ij
o Arauto das aspirações do Vale

do Itiijaf
- FUNDADO EM 19U -

.

Diretor.Responsavel: _

'.Dr•.Achllles Balslm
Diret{Jr·Proprietarjo:

Dr. Afonso Bolsini
Redação e Adrnistração

11.U..l4 DE FEVEREIRO -17

\

EXPEDIENTE
Direção Tel 14136 lU!J'} - Gerencia

•

'1099 � As�inaturaB, 1099
Publicidade, 109!!.

Venda avulsa - Dias uleis, Cr$
(J 50 - Atrazados, e.$ ,1,00
Àssinaturas; - Ano, Cr, $ 60,00

Semestre: -- Cr $ 30,00
,

A tenção: - A direção não s�
responsabiliza por qpiniões emt

lidas em artigos aSSinados. mrs'
mo que sejam com ini.ci�is .•

Ad

verte tambem, que originais re

bido� e não aproveitaoos não

serão devolvidos. Ou1rosim o

serviço telegrafico nada tem a

haver com a orientação do jor
nal e somente é reproduzido a

litulo informativo para nossos

ieitores.

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



""vamu PrEfirre,: 'ê�Ii:1:u1t;rrtd" iI TIfi menor ave�tureito
;'---'�""'_�ílI!�� ,

" I-�-"I:� X Ii-�"'_.-�-O:-""�-•.,...<Iii-""--I:,'J

I
-

il:: ��'!IDi� te.r fugido, da Escola Agricula {} percorrido as prlllOl-
-b L !i!$mena... lU. 11 paIs uldades da R.G, do Sul ".' santa G.atarinR

.

- li tanto

,.� D i'Il liJl lF;r", ,�';j � (�� �&il §�!l:llll �� �tu. "ã ;.,1 anda a mfanGIa desam�arada. São convidados os senhores associado do Grémio

U.I 'üí lfü'.s,,; �.". fUI! ..,.." � I
�O�U_ ÜilI � .. I:!j' II J

.

.

• •

Esportivo Olímpico a se reunirem em assembléia ge-

� .... ' ,---__ "" ue lO w� Nosso repres�ntante, ar. Procoplu Teles, que tambem ra l ordinária, a realiaar-se hoje dia (11) de abril do

•

.

exe�'ce as funções de Comíssdrto de MenOt9S em Blume- corrente ano, ás vinte (20) horas na séde social, á

aXlcou ..se com um 'ana'uenico' fola nsu, em viagem de Rio do Sul para esta cidade, dia 2 do Alameda tUa Branco, desta cidade de Blumanau, afim

"

..

'd·· it) ij a •. ·cen�! corrente, D.uma
caminhonete dá firma. Vieirã & Ciso Bruna, de deliberarem a seguinte Ordem do dia .

.
.

',
.

.Ó,

O oouco depois' l��'��� g�rc:r��uns momentos em Subida, onde existe um
I: _ Aprovação do relatório, balanço e contas da díre .

�orte. da jovem senhora provoc�u �wiv�
No momento .em quo df>;embarc?u em companh'a do torta e do respectivo parecer do conselho fiscal,

'fm •.... U .. .

...

III ..

"

... ,� .�. !';,ílsr. �rl.ms, aprliXIID?Il-se-lhet: .um senhor de idade e um referentes ao exercicics de 194-tL

j I. çn D ,a curanuelra eovolvuia :10 Ci8S0 i
menrno, o qual p,edIU encarecidamenta que lhe concedes- .& _ Aprovação dOR EstatutiJs para a necessária apro-

. .:
198 passagem ate Blumena u, tendo o sr, Bruns com a

,�facada de m�l sU!Jito',fa1eceu dia 8, pelas lo horas da tmeHWf bôa. v5Hltaje se proaurtoado � transporta-lo.
vação.

'na em Sua resídeneia. a Rua Bom Retiro 86, a sr. Elga\ C',Já e� <v�8gem, o g1:l.�ot{)., que dísse se chamar José iJ' - Assuntos

ismann, C0m 24 anos de idade, casada cem () sr, \VW
da ;:,llva, 1.01 ln.tefP.elad? 81 se achava com fome. pois que

.ismann.
.' Y,I apresentata evíuentes BIOWIDas de fraqueza. Informou o

Dadas as circunstancias que precederam a morte da indj,'! menor qu,e ape.nas �luco bananas, colhidas alhures, servi

senhora, circulavam boatos de que a mesma fe.i ld: \ ram-Jh3 ce alimento QUr80te Iodo o dia. E já passavam

nenada por I.:ma mesinha preparada Pela cura[,de�r:1 (l� \ das 20 �orBS. O �r. ProcópIo Teles, então, forneceu-lhe

! Ana de ?,ou6a. residente em POnta Aguda. 'l 8nbstta!C�uso sa�dUlch,e. . .

�om efeito, a e�tmta. na manhã daquele dia. estivera I ,�o�o ��POlS �ose da su-a contou �uas rntereasanees

l::>� dessa curandeíra, a qual. todavia, como ficou prova_)a':.(l!h�r(Js. já esteve em POHo Alegre, "onde reside sua

,;U8 tarde. apeJ�S lhe fizera um benzimento. �ae" a;:; �ome Bestrtz .da SilVB: Percorreu 88 principaiS

Soube-se, depois, que d. fIga �aussmann, que vinha so- Clrla�JeS oe.Santa Catar,ma e, RI? Gr�nde .do SUl. A seguir

.

0. fortes dores de .cabeç.a, mandara Uma menina comprar- loTo: r;t0U que SU� avo reSIde. ",nas Imediaçõ es da Escola

! envelopes �� Çl'lhaSptnna e se presume que tenha toma- Agl:lCOI�,e ,

Desta cl�ade. nesta CIdade, onde estivera Interna- O sr. OUo Jens Iensen de.s
rdos os comprímidos, uma vez que não mais furam .., (' _ do.e �UI'5I, a aconsethado por outros rapazes pouco antes

telhou un:a casa de sua P�OP�I

S .
_

crI_OU ,do 1\fIH81..
edade. 511a á rua Benjamim

Esta ípótese é confirmada Dela atestado de õblío: , d·1 Interpelado sobre como tora parar em Subída respun-
Constant, com o objetivo de

J ca.US�.· mortis.. p.rovavet into.'Xic.açã.o medi.ca·�en. tos�. que. ai' �e�, que fnCGDmHld.c-se ullim&mente fraba!handoiem GatuHo f(.Jfçar.a sa!da de uma senhora

, � IDO. te de d. BIga Haussma.1l foi muito sentida naquele
\ a: gliS, �or8 mandado a u� engen�o de serra distante tg que aft r�sJde. .'

',0,' onde deSfrutavll. de geral estima 8 Seu sepultamento 'eali- qmloII?etros daquela loc�hdade. Tendo. perdido o cam!-
.

A aludIda casa estava �Iugada

.i.-se na manhã do dIa 9, com gr;.mde acompanhamento'
nho �nera parar em SubIda.. Informou ainda que possue

'" um senhor que se mudou

!1m 110 do nome Pedro
_ Jncirto Waodrich, residente em recenlêmente_. Este alugara par·

J=4-&-.-�X \f-�,-- ... _ __ ..

,ltoupa�a...
te da casa aquela sen�?ra, de

.'

�«f I\i �. - "",,",il-tll�(I I DHlDt9 dessas mformações todas, o sr. Procópio Te� quem cobrava os alugueiS. Ao

Iles �esolveu levar o garoto para sua residencia. á Rua s� mudar, este. inquilino deixou

EM·:

0-- I AmuzonaB fl' 3.6 onde se en'Contra á disposiçãO de Beus a_ mulher sosmha na casa e

.

.'. :

I
[HH6üIE'S, caso OH p08Su3. c�mo � propriefario da mesma

nao qwzesse recor,hecE-Ja como

Um c"'ffil'nh- C'h 1 t 42 G'
.-�-d-'_&-�-��--4lf>- x. .--'" �

locataria usou daqueic processo

. 0.1
.

a,t.
. evro 6 19ante completamen-..

.

-�".......--_.. • ,.-. bastante deshumano, aliás pa-

:"formado em ótimo estado. I Caixa fconom."ca Federal ra afugenta·I�. .' .

Uma camin tonete Ford 29 em bom estado de I .

O c.aso f()1 levado a Policia

,i:s9vvação com pneu novos. .

A Direção da Caixa Economica Federal em Santa Gat.
ondt' Já s� encontra registado

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

. Informacões com a .

! rina, zolici�a ucs interessados que estão enc;minhando pedid�s8 oulro ,fato j::fenlíco ocorrido BOLAS DE TENIS

.

II N.. J O' II _. Rua 1.5 de NOVJ">ill.b.'",o 14'Q(>3 T"lJ•
i de emprestlmos, aguardarem a instalação da Caixa nesta cidad

com o mesmo sr. auo Jens ue U ti l o P"

. , �-=-=-"------"'_-;-c-----v--:-:..1-:::-:450
I

arües do fim do �mês'
• e, Jensen, que certa feita mandàra

-

l}i.U iliodo a JPlllíedial S.A 5: ��::�,�i�!��::e�:��E�:�b1� �':.S��Oi�:���:��;o�tg�7

Gremi!o Esportivo Olimpico
ConvUe

Assembléta Geral Ordinária

28. Convocação

diversos.
Bllimenau. 3 de Abríl de 1947.

Dr. José Ribeiro de Car",alho

� �-__.-.�.-tx.

Destelhou a casa pa·
ra alugentar a luca-

-------

tária Chegou da Alemanha
A primeira remessa de

Sementes de hortaliças
Sementes de flores

Germinação Garantida

Gem u,sesamen

Blumensam,en

Venda sementE' em envelo

pes de papel; lambem a

reveudedores

Séde:

Ci rcu ns-c:�-:içãO

"

Porto Aleg(Ye
de Santa
RELAÇAo

dos �'l!.ltuârIos contemplados na Disiribuit;ão Trimestral de

Dprov�da pelo
,.

Cat�� rina
._......._...._II-.-._..---.X·:-�-�-�-·-·-...-·-..

- ..

Industria e Comercio Franz Lamlrechv S/II
( em organização )

AvidG de Convocação
Assembléa gpral de Constituição

São oOllvidl!d 's us subscritores de ações dA Iudustria

e Oomercio Franz LaIDerecht, li se reunirem em 8ssembléa

geral de costituição !la Sociednde, li se realisar 00 dia '9

d� Abril do corrente ano. 8.S ro hOfltS. no escrltoorlo da Fir

ma individual Franz Lamtrecht, no lugar Rio Ferro. dís!rlt J

I do
Presidente Getulio, Iêirama, Estado de Rauta Catulna".

Nos termos do decreto ld u' 2627 de 26-9-1940
.

( a) Eleonora Lflmtrecht
Fundadora

.. ..... ---' • _._.._. y�-�-�-�---.-.-..•'---*

1111 IIlI
ADVOGADO:
Dr .. Ayres Gonçalves
Rua 15 <-e Novembro. 4J5

2' andar-Sala I

- (Altos d'A CAPITAL) -

111
.

FUndos realizada em 31 de marco do 1457

SlIr. Fls�al federal em Porto Dlegre
PlanO �'A" _' 57 distribuicão,

CR$

2'000,00
7500.00

1350f),OO

Antig.
Pontõs
Pontos

116·- Ewaldo Wer!leli
HI03 1 F'ranl;isc(\ Raymundo da Silva
158 - Arlhur WilIy I(lohn

RESCISÕES'
.. 285/4368 saldo, 256/4416,; 414/4375; 381/4364;
698/4400; 112814413; 730[4393; 677(4412;
108514392; 3g614373. parte

P.;;-.n� <!IsBn .. 5.0.11• d;�"'_iii'!l·"Uo
:..

J, \.lIl _ . 1I�1I.1II. fã!;[J; icao
. "

Blumenau
B!umenau
Blumenau

parte
�aldo
parte

9.730,30

Série I. ·:':�:"';·f�'}::��. ':;',-{.

4146 -- Carlos Leopoldo Mey Jarag-uã do Sul
4234 ---:- Vieira Bt' CaIValho Flo8líóporilis
·445,* - RodOlfo Oolln Júinvj!e
4318 - Emilio Boldl1an Joimrile
4420 :....:. ;Friedrich E. Muzller Blumenau

. .
Série II

.

5{jg4 �. Contrato de Ereprestimo Blurncnau

50:16-.:..,;. Con:tràto de Emplesfimo BlUinemlU
.

Série III
.5525 - Fral1ciaco Raymundo da Silva, Blnmenau saldo

557ô - friedericO fL Machoia Ibirama parte
5732 _,.. Rôland QUe 81umenau Raldo
5796 .� franciseõ Pamplona Blumenau
5568 --:: Iylax Krieger BIumenau palie
RECISÕES: ..

'T 5822, saldO; 4069; 4368; .

5823. pait� 7.829.80
. alai distribuãdo até hoje neste Estado ,Cr$ 1tt95.500,00 á 786 prestamistas

Sociedade Comercial Uvonos U�a.! · - Correspon�ent6s
Blumenau - RU3 15 de Novembro n' 714

saldo
parte
saldo

1.000.00
6.000.00

.

22.000,00
10.000,00
2.000,00

Antig.
Antig.
Pomo
Ponto
Pontosparte

I Raquetas de Tenis I"Blozengers"
"Dufllop"

I
Prosdocímo & Cia: Ltda

Blilmenau

Procura-se

Guufaiteiro ou padeiro
Informações nesta Redação

-
-

saldo
parte

7,ÓOO.OO
I,ODO,OO

Pontos
Pontos

6.000,00
2.000;00
15000,00
3500.00
2.500,00

Pontos
Pontos
Sorteio
Sorte�o
Sorteio

AQ

�, Ç1. iD...
.

·"[j'C� I A· L'·· llf D 'A" ·n·E"b��L j�. ..
..'

(M arcllii Regbltrada)

poupa-se tempu B aborrecimento

PRESIDENTE

Oito Wille Rua 15 de

Nove'l'lpro, 366 (Confeitaria
Socher)

Inunciem nesle DlIIRIO

Bolos ..,

mais creSCIdos

Bolos '

mais macios
I

..,

��--------------�

1 •
i

!I (Óm/
btOlPJltõ-
9J{edeh�j
Bolos )

) mais/0/05
_

.é

--------.--_._ ..

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


