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TUNISlA(CS).-Um bomem seção de Alàgoas, ,ao que I

.

10 . c. -:- eleg:3tnas: de" toi devorado por Um tubarão I1l0U o sr. Moiart 'Lago r)' �h:'n
Frantort, aqUI. relce�f.�osd1:eml e somente na banca de uma ímpõr recurso· junto ao :r ibU
queAo, OOhvErno .M_dt ar al�aiddO peixaria se poude descobrír na!' SuperJ0r" Eleílo.ral. Vt·ando
na. eman a ar.�nclOu ter 8. o

o .Iato. O caso é que doià cessar (J mandato de senador

a!;�n:ado: DO RIO de. Jan�lfO; tUbarões pescados IÜl8 tlguss ao general G<)is' .,Monteiro. em
o �rtmelro contrato para_expor- 'tunialanas furam postos à ven virtude de ser; ao .�ertlPo da e

:açao de, I?rodutos alemães Da- eoru perm.são das antt}rl�adB3 Ieíçãc. G. ex-ministrp da Guerra
a a Arnérjca do Sul, no após- sennerías. Mas logu ao- abrtr membro da. Cdmissáp Perrna-
guerra. um dos esqualos os peixeiros nente de' Defesa do.�CoitHnente
Mediante esse contrato, a Fá: encontrarem restos íuforrnes com .sêde no Unlguar.

"

... '

.

br ica de Wratzlau obriga-se a de carne huurana ie -. roupas O sr. Mozart LagO foi desig
Io.necer máquinas fotográficas, em seu e�tômHgo, o que 18- nado pelo P. S. J),.:, I?ara �'.:Jen-:
peças sob-essalentes e micros- vou os veterínertcs B ímpe- der no 'I'ríbunal Superior, o

cópios, no valor de 1ó.500 dó- dir que o animai tosse 'Van- ma�dato do genet!:it-' Góis Mon-

lares. dtd». (�FP) teiro.·"·
'.

--------------------�--------�---

Produtos alemães NÓ
para o Brasil

.sstomago ..

esquaio

A 'flrtoels B ii leaRdfta
de se reliram lIua!)�o
o crimo" ii IraJçdo
'lão Pf8miado8.

DJarlo Malulmtl 1
\ ,

Cr$ Ho,or,
Or' 35,o;�
CrO 0,41,

o Qj"Quto .:-ias Gspill"uç6ês do Vale do ItajQI

9i.UMBNAU Domingo 13 de Abri] de 19"7 . Oro At;llillea Ba!s!ni Dlre�o' Hespousllvel - Mil XXIII· Nr. ilg
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t
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Uma tese audaciosa alem de
. absurda!

,
'.

.

, .

.' ...
-

'Na apreciação que Vim'lS Iazendo em torno do "caso zancla de autonomia que v'lill mo trau ln em sai aç'l'l PO-j,de
dos ac -ntecimentos originarias dele a espósa, urtl:llése que:'

�aerte� Cunha", um s virtuue, 08il1UfU1l conctenota bem lícíal o dr. Pielo de M lltli Fdrraz. q.raudo () caro plzadc estamos longe de aceitar ,00C ser. audaciosa, alem de absu�da,
Iatencíonada nos p.iJderá nez ar. eil!:l,; ie .n !iídi) li g euer o si- é o que iottlreSSq a grtli d 1 prRf�itul'a, ainda uãe o sabe- E' quan to quer induzir que o sr: Laertes "não pod�. ser cambista
daue !la exame ate agofli leito das providencias que cabe- mos, mas á primeira cabe (j,lr "qulnaus" no preparo dOS!polque é comerciante registrado .na Junta Come:clal do Estado,
fiam a Deleg retaRegtouaí de Policia ;Jfomover nr.l\�3'l';'13 Ih O' K, euqumto qu e á segu id a o julga- ou que qualquer comercianre pode ter os deposltos.de generos

Apenas, e-rmo que e stá pe.ítu to ,L�scufp 1, observ.nao e meato c.im base 006. eaerar e -Imen.os do tnquertto policiai. aliiTlenticios escondidos eu" q'lantos p� .lhe aqulecer te-los

á cabulosa i�er!C1icili das que Ioram d esp ach.uí as: qu ... r para ar quivs r (U ec ndenar, fll'f)<;ãO li que . se tão pô te Isso seria a ue'5ação do controle e fiscaljzas�'J de gener�s e

�e?l�m:l.n:jo contra li esp-rn :U8i riem ira com que forarn arrcgnr a Pli)Ícía. com I se de1h com o c 180 em !óco. preços. Seria, enfim, u.n rnaravilhosc "habitat" para os càmbistas

JOIe.ladas, somente depois dI:) um segun.tn apelo. p .r Um . Uma causa, en��etanlo. J1 rodemos adiantar COlL negros. ..
'.

'.
.

.

.

.

.. '. "

enviado peolSOd' noa�u. p1lrque um ca ninhái) e ná'J sabe· segarrJ. IÇ'l. K qll� fi fi .tl üfi.lJi.1 dil R '�lor.'l{ de P licia Q:,wnto ao aspecto fiscal.contestarnos!não ser. ele .um vahoso

mos quantas carroç'lS c':Irregavam geoeros dn deposit' llobre "O cuSu Ll1ertel'l Cunha ná!) se cOllf 'rmli com arbalida- inrliriJ p ra a ginàicancLi do comerciCl' honElsto, .•�"p()Is, não. ,se
apontado; quer. UltlBllhando li demllSit1l1a f'redalidade com .... ...>�';; restringe tão só ó'opagamento do, imposto pro6ss�onal, s�oão
que fora

__

m aceitas tiS eSCU81:1S. apresenLdêis �eli) mercad(�! g.elegacl-a I,je.g.•
-

R
..o·al d"e P.ol�c·la; tam'::>em ao registro d3.s mercadonas,sul p)oce1enpla, �egahd

..

!l-

Laert�s UUIl!:ta. (lo.Hn tllll.l1fU 111") em um l certldá l, que vl- R U
.

I de. preçt')s, lucres etc., enfim, uma complicaüa maq�lt1a que o

mos lnt.!o�Pletli e não shbemns tlifoi remendado p�la Preh'i Ao Ilmo'§Sr. Dr. Estad I inventou plra ui') !ler gon�g3.do e ,que Wjr: :ls50 mes�o
tura, E_; m�IS � informqçã:, tã;l, entil ricamenfe atribuída á Achille' Balsini serve á mar.wilha pua impelir q�e roub'ld'osagot'� sejamos nos

AssoCl'içaú come,relul e lud'htnü de I:JIU.1l00IiIJ; que con- D D. Diretor de �Cid�de de Blumenau» '

os do povo. ......• '

.

for�e. Vlm08 il;} OflCliJ de SUi ii ret ,ria !Vlfli pub, Ci:Hi , nl1ú NESTA Enfim, com'1 já à�ot'a a Dcle,,;acia Regiot!,àl dé. Policlit.
certlflcou COUSa algum:!, ne;n quer 8::1b.:f da llil.\i:lmbi do Senhor Diretor, com suan)tl.pr!tel!e;d,l.üzer�r,·oneJs� tnruudidolljulzos (?)
caBO...

. .

I
Solicito a V.S. a publi,_ação las coluu'ls desse orgão da sobre a st!a p�rtfci�a';ão no chl.mado "caso L,ª:ertes C��h�",

No m.als, �os rest�l�g!fn)S tão sÓ 11. iZlS;'llllr m-ii'lis' :mprensa .da inclusa nota aticiaI sobre o chamado «BasoLaett.·es melh,. teria S:do.que
l�e

n.ã'J
tivesse,

.. falta.d..

(). d

....�.s.?e...
01U

..

'

..ClO,.Porque 8fl�'1.', ISIO aqUI e irDpretls 1 e não Dckg'l.cid Regiu -unha». mais persplcacia para CJ.ptar nossos desejç:.:1' de e .trelta cobbo*
naI de POlIyl8 ou E6C Jl� de p, Ileia!

.

Enejo-me da ocasião para, agradecendo a publicõ.ção da ração n'i campan'1a pres;d ·ncial 1e co;nb�te. ao;am�i() negr? �ue
"

Mas, 8. nota OflCltll" a D. R. local, C)ffi qU1 bl h U�8.jlll not.a, aprese�tar a V.S. os meus protestos de consideração e

am.argu.
raodv a.' economia do

h.o..
mem

.. braS.lle.!ro.,.,.c.e..
,a

..

flnal 0

..

prl.n
.•
c.lpalO caso 1.Ilertes Cunh>i e que publlcumo8 nestli edlçi10 estIma, r'espons.avel petas SUitos p")r que passa a Patrh, ·antea amea.ça

Da forma habltulit, miuda o, 1n(�o)lüdrm!lrll)S cum ti. sofnçãll Paulo :Malta Ferras bolchevÍsta. Melhor teria ",ido assim, ou tanbem•.• uma resposta
dada �ecorrHram fi" sr. Secretl1rj,) de S-:>gurançtl no It�stado Delegado Regic,nai de Polida mais since"a e qu;çaintelgente, p3.!'a quem se nã(:(querincomodar;

�r. EdIson Vdl�ll�e ou EIC1J I. D,'. O,;ca:- L'litã,). MM. Juiz
Unl.a. o 1,.8C.cBal d� Def'eg".lc.s·a Rene,"gaJ �e. fi.1.ol'''C'I·".I de que não eab'a á IJ01 Cfa interferir no ta.so.;�inão provo?ada

e .Dlreltu d:l JJomar-Q8 .. 0 .. que terã9 a dizer e.sti� d.9as a,u� flu! ii U (I :J U ii 11- U pela. Com1ssãa Mnntcip'l! de preços, ou seja, pelo, seu pres1den-
torlíl!ides, �rlg"t'i8 c 'mo 1l0VIi b lrrlc,!Ja, salvadora da au�

. .

solih� O ({CaSO laertes' Gonha»
.

te, o Sí. Brunq Hihielbrand! ,.

Com a L'3gião BraSileira

Assistência
'''.

de

o sr. Neto Call1pelo endos�;�aas a�u
saçÕes do gaL DermeVal' Peixoto ao

Tdbunal RegiOnal Eleitoral

D's' e,leiçóes: em Pernambuco' .

A Delegacia Regional de Polícia ,afim de desfazer erróneos
.� infund<;.dos juizos sobre a sua part.cipaçào no ch'lmado «( aso
8:AEKTES CUNHA», vem declarar o s�6uinte:

A denúnci l contra o Sr. LaertE"s Cunha, contida no editc.
rial ({Qllantas preciosidades num porão!» publicada no jornal

E' s b'd . f' d_;idaae de Blufnenau» de .2 do corrente, cifrava se ao fato 'de
A'

1 e qUf3 a lD3dtU:ção L:giã,:> BrasiJera d-e> Assis
feoCla para B. sua nobrp. fi 18lidade, Ie'c dhe de Jiversas

:1ão sendo o Sr. Laertes ,CUOhil» comerciante, possuir indevi-

classes SOc1I1i.� e d.·o l;rár.o.públiC() c.,H1tribuit>ões qne m{lQ-
J",mente U71 armazelt! á rua São Paulo n 132' onde se encon-

tc.m e t
Y travam várias mercadcrias.

Q II] U fi quao 18 astrOtlOrnic'l. Ben�ncjos sã" distribu'ldos
d d Entretan-o. em sindicância re:ilizilda nesta Delegacia Re. -\1, e qUlln o em Vê3, anuuchdils. Cem mil cruzeiros r.arrf

o h )Spit:l; duzentos m.'! p Ira isto; cincoenta mil, para ;qni gional e presidida pelo seu timlar, oS ... Laertes Cunhá. pt'Ovou

�o. �l'): �atle. os beuehcliid'jS, multtl.s vezes, s�o cilal1aEi
exuberautemetl�e qne é comerciant,e Ia�aimente r€gistad) n3

JosllrUlçof>s que, n� rPflli,1Jtd�, nfirlli recf'beram. Um caso,
Junta Comf'l"cial àeste Estado. Provar!'l f'sta circunstância., esta

pot eX:jrnplo, o de C'H10IUh ,; Outro, O de Iodaial. Oeleg.1cia Regiori:d d<.,·Políc encerrou sua siodicancià em' torno

Um d1l8
...áistrit;,s oe C-:lÇêl.à,jl.' I.)bleve ,10 ilustre presidente

da denúncla apresentada. visto que em face das leis comerciais

dtl.
.

L. li. A ..b�, pouco, q,lIH!do s. s. andou pOJ lá em pro.
brasileiras. o referido Laertes Cunha, como -lu.ilqner outro .co.

P8ginda. polltlca, a pr;lme8t;8 de cem mil crUzeiros plH6
mrrciante. tem o direito de manter arrnazem parà depósito das

um hosplt'll, desd:j que Ill� fói!oJ8 dj,j,) uma t:eetena de
fnei'cadorias com as quais negocia.

vo E t fi· O aspecto fiscal do caso, isto é, a veriflcação sobre se' o
t()!oI. Elses V? os,

.

e etlvamente, RPreceram na urna, A
prnm88Stl, pJrern, &llld.i Jlàl} tdj cumprida.

Sr. Laertes Cu.rlha está ou não quite com as Fazendas Flderal,
1\ ' Est'ldual ou Mun'cipal, é assunto quP, além de não interessar á
M.gora, niS ve5peras fla eleIção r�Qovfidll de Caçador'.

do dia 30 de março, o Presidente d'l L. 8, Ii., cf\lldillatu I
elucidação.-la d-enúnóa apresentada, escapa inteiramente á com-

estadual p,n' aquele mUlllcípi), v"ltou !iIi. Teri,;. ele, e aI
petênc;d desta Ddpgada RegIOnal de loll·.iil. Aliás, é noção

eSlá a D_o8sa oúvida, tora lda �fe'iva �Ij fi sua promessa?
jurídit.a Jt: vu!g�r conh!:'cimerto, que a autoridade Policiai não

Aiud'l na I uO:> Cf} �u: Ir 1m UillÍ li'iS � respeito. pode, sem exorbitar àe suas funç.ões. pdrquirir svbre a situação Falectu ,)ntc!m repentiOdtnÇllte .em "-I.la resid.encia', ,á AJame

A id 1 d, ilUstre ci,iadã'} ti CIiÇ i,tOI:' sab :lmos pelo se-
fi.:;cal de quaiguer comerciante, mesmo porque, por mais irregu- ,da Rio, Branco, o sr. Dr. Umberto P<!derneiras', Diret<ir da Estra

g�iot\." Dota riO j 'fud «A r�,r,Jri3Usli» (j'le so edita naquela
lar que s�j'l a situação :if> um comerciant pera[lte a Fazenda da de ferro Sta. Catarina. Dàda o adiantado em-QJle tivemos a

Cidade, ne3tes te ..mos:
,. Pú blica, esta circunstancia 'gor si só não constitue figura �deli- infausta noticia não pudemos apurar a hora de seu .enterratJ;lento

«Dr, limar Corrêa. tuasá prevista nas leü penais em vigor. qúe, no entanto, terá lugar h0je a tarde. '
.. '

..

Ha dias enc0ntra"se nesta tratando da interesse da
Fica assirr.. esclarecido, de mma vez por todas, que estai

sua candidatura a D8Dutad,) E.,tadURI. llélS secçoes renovadas De!egacia Regicnsl de Paliéia t')mou,- no ca.so em aprêço, todas

p�!o Tl'lb�I'l?I, o dr. Ilrnr ,Co:rê ; ilustre. preSidente da 7,.13-
as providências legais cabiveis na sspécie. Se. porém, qualquer

d"
.

'.0
•

'.'

I'��t��;:,s���r�ed�o�.:�Sl::�!�c�·r S·v;,�:�J��:m(�Ul:or;c��g� ���o: :��U;:� ��à!U��;c:s:�(��:�:;:c�O ���o�!� s�bco��i�;� IJrisão .' '.' O "corone'
entre os eleits LI j seu Part)j.1. Apresenbmos-lhe os nossos

compete-lhs (, direito de dirhói-se ao Fnmo. �r. Dr. E.1ison Va�

cump íment· B lente, D.D. Secrétário dfl- Segllranra pública deste Estado ou ao

B
... "

.

r ,�(I • .

Exmo. �;r· Er. Oscar LeitãJ, culto a in.tsgro Juiz de Direito .' e'.·.·I.�.'O· .'
. ,', ..

"

Votanuo ás 008888 consi'ierMçÕes de começo' lembrli-
mos que urge. que,. li L. 8. A, em l)(}SdO Estado, publIque

desta Comarca, solicitandoo <lutras rr:.edidass iegais. porventura
b I o d aplicàueis ao cdeo.'

'

um li �DÇ •

CliJl v. Cum li 8srgnltçã.o dos recl-'bido8 (\ das . ......:._ -'--___ RfO(C.B.) _ Cumprindo man.dad.o .J"udiclaJ, a.PoJ.i.•.e.ia.'�eneflclOs dIstrJbUldos um por um, Hiveffios, ag<Ji"a, em uma C" R I H I d da"
- . , ..

epoc� Cl.ne te�o .deve ser m.uito explicado pu'a que os '. II!I... e�··.·8 ao ·e·S3. e
.

.Y·18·ç.. a'e procedeu8 longa deIlgeocia:paralacsUzar Q .'
8r� BenjamIm

coulnbulDt"s SI t mdo d ,. IA ii U Vargas. que responde a p!oce�so por crime·' de fenu-l�.Iítos .

.

• <.
fi ii. eve ser C1UtlO expitcado pura que O «coronêloB.�.-fJ·(JlI.. , somo era

..
eo

..

nb
...
ecido

.... D.a.lJ ..

ro
..

dB
..

8 .8.J�o..

g.re.s..os -contrlbull�te_s SIntam prazer na Cop6rBção que prestum
A-

as obras l«lelaIS.
.

Registam8s com prazer a visita, feita a esta redação pelo onde vivia, Dão fcf pO.rém. encontrado emceua resl'..l��cla

.E aqt.i f;Ci � flp�!O ao ilustre t Presidente da Lagiãn:;: ILifry �chonde�meyer, ageq.te nos estados do Paranà, ?- PolicIa só veio li descobri-lo depo;s, Ono \tCopaei:tl)�Ii&-

Bra�,fera 1e ASSIs,êIICla, O regime del1lOCráliao exige _

Janta Catarma e R!O Grande de Sul da RoL.M., Royal Dutch Palace Hotel" oude foi preso.
blicldado c,lOhediml'nto ptblícú das coisas, de « CiariuP; A:rHnes (Comp�obi� Real Hola_?deza de Aviação) ?o:n séde em

tarda Fp"IF.
B Amsterdam e pioneiro da aViaçao m�rcante !'lO Um11verso, com

I
27 anos de inimteruptas atividades.

5DfV"IÇO uaclaonal de Aprendl'z�gelD C"morcl-al Seg-undo nos informe.u o visitante, os serv'ços da K. L M

� n 11 li li I são repre!lentados no sul do pais. pela Varig e. nesta cid"de

pela S;:'ciedade de Comercio Lt.ia.. a qual es,á em cQl1liíções

A V I S O
de f.!ceitar carga, pacotes e passageiros para a Europa e, espe-,

11 cialmente parti' a Alemanha, ou para qualquer outra parte do

.'
muud", visto que seus aviões percorrem quasi tmias as rotas I

IA. ÃS6ocwçiIo ComercIal e I:Flusfritif de B1um{luau

j
aérias,

COmUnl?3 que e8�á 8.berto o
A C.URSO FUNDAMENTAL d� Está país, de paraben� nossa população, que agora já

SENAC !lO ColeglO Sa ato AntOnIO. conta com urna agenc:ia da K-L, lVI. nesta ciriade. aceitando car- Mercjldo de llu.tomo"éiS'
'o,

Anlas diárias com excessão dos 8abadcs - borário

\ga
e pacotes.para a Europa. O avião da K·L.M.. parte toda

I ·.· B'.·.:L· 'U·.·.··.·.·.M·
·

.·E"..
N.'.··A U·.·

·

,'
'

das lQ ás 20,30 horas. a semana·' do Brasil (> cobre o pe['c\:rao Rio de Janeiro � .

M!\g�Ru�Ôs �ai�i=f;:��i;ted�If�iéJli�o . �1;��e��a��::d�:O��r�\r.Es�a;;r�;��:de���;:r:erá amPlia9°1.i;.. iiiiiiiiiiiiiiiii"-H_tl_S_·_S_oll_···;;Oi·._IViiii'.S.·I.····iiE,iiii··..S_
.. iiijiER_'_IR_

..

'.'._'.iiiiiiii....;;iiiiii!iIiiiiiii�
.

.

Rio (C13) -�pelo 'IfC�n�il�rat, I
Pernambuco •. �!�tivamente, ?or

que ap'Jrtou ao Guanabara p.he .. rera.,m pormalmeote e.o. �rrbu
gou a esta capital O "'�, Nela nal Regronal, l?go de IniCIO, re

Campelo Junior, que concorreu conheceu sua .lrsura. Pouc� de�

ao ultimo pleito nacional como poi�. porem toruou-sefacclOso•
ca.ndídato das oposições colíg - Assirri são' v:t.rJadeihisas acusa.

das ao gov� r:o de Peparnbuco çôes feítasao Ttibu�af pelo ge
!>eu Estado natal., A i.1da a b',r u-::ral Dermeval. o' Pe[�Qto e eu ..

do, o ex-min;stro da Al:;"ricultu: ai cniosso "in totum'" .. J

,a de �la, ou qne as e'eições em

::=.= ##

Oro Umbert� Ped"rneiras'

B A T ,E R I AS'
....

f ll' �R ll1�f ,

Às !,�[S
.

ªfam.ª,pas
". De��:�',çr $ 225.60.'

'.'

fA5fi "00 rFrmERICAnO<;'5t> fJ •.

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

r
Faço saber que pretendem

casar-se. WíIly Heíuz Tuerpe e

Edlth Hansen.
Ele, natural deste Estado, nas

cido aos 18 de março de 1925,
solteiro.marcineiro, dou.iciliadn e

residente nésta ctdade ,filho -e

gitimo de.WiIly Tuerpe e de
oua mulher Anna Tuerqe,
Ela, natural deste Estado, nas

cida em 8 de junho de 192Q,
domestica. solteira, domiciliada e

Em Ponta Aguda: um BangaJow. edificado num terreno residente no lagar Passo-Manso,
I com 30 metros de frente por 65 de fundos, sem marinha e marí- neste Distrito, filha Iegftrma de
I tinha legalizado. Preço 40.000,00 Kodolfo Hansen e de SUâ rnu-

I Uma ótima casa situada na praia de Cabeçudas. lher Teresa Ransen.

r
Vende-se t::t;Ja .chácara com casa de material e com todos per Apresentaram os documentos
nces -- ammais, etc. exigidos pelo artigo 180 do Co-

I
t terreno am Ponta Aguda, com 480 metros de fundos digo Civil, sob ns. 1, 2, 3 e 4.

e 210 de fraute com 3 caBOS d'e madeira, e 1 casa tle Si alquern tiver conhecimento de
material todas alugadàs. Por rreço de ocasíão Cr$ existir algum impedimento legal,

--...--------------------.--....- 90.000,00. acuse-o para os fins de direito.
'Um lote 'Urbano, com as seguintes dimensões: 13 metros de E, para constar e chegar ao co-

frente e com 33 metrJIf de fundos. nhceímento de todos, lavro o

Uma casa 11a rua 15 de 'Novembro. presente para ser afixado no Iu-
Uma casa de madeira, com I 200 000 ma, sendo 1.000 m 2' gar do costume e publicado pe

ainda mato-preço Cr$ 75.000.00. Situado neste municipio, Rua Ia imprensa.
Bom Retiro: Diversos Iotea, nas proximidades da Ia. Fabrica de Blumeuau, 10"4 2947
Tecidos Hering, Vttcrtno Brasa <r·

Um terreno, com rnts. de frente e 400 de fundos, C0m 3 OfIciai do Registre CIvIl.
casas, situado 'na Rua Floriano Peixoto (Bom Retiro), Preço:
Cr$ J 30.000,ooa

Uma eas com 4 lotes urbanos, situado na vila Vitor Konder
4 �asas situadas na Rua Minas Gerais, sendo: 2 alugadas Edl-'al Faço saber que pretendem ca-

uma por Cr$ 280,00, outra por Cr$ 260,00 mensais. sar-se: Ftlic1ano Francisco de
Preço: Cr$ 75.ooo,oo.� (4Q1 saber que pretend.m ca. 81iveira e Rosa Pinheiro.
2 casas menores, alugadas Cr$ 3°0,00. Preço de ocasião sar-se: Ricardo Sandner e Elsa Ele, natural deste Estado,

Cr$ 40.000 00 sendo as casas de madeira e com agua encanad� Voigt. nascido aGI! I' de ontubro de 1910
Uma ca�a sobrado no centro da rua 15 de Novembro.

I
Ele, natural deste Estado, ort cario, solteiro, domiciliado

• Duas casas (sobrados) na rua Mtnas Gerais. sendo uma nasddo er:! 12 deagosto de 19 19 e residente nésta cidade, filho
delas de constrt1ção recente, com todas ás instalaç�es sanil:arias. oprerario, solteiro, domiciliado C legitimo de Francisco Bern�rdi

Uma casa' (sJbrado) situada na rua Bom Retiro, com to-. residente em G lrei'!, f lho de no dt Oliveira. e de sua mulher
das ás iost31ações sanitarias.

, I Ricard Sallder e de D. Alma Maria Amara de Oliveira'
Uma, �asa (sobrado) situâda na Alameda !tio Branco com

I
Sander. Ela, natural deste;Estado nas·

com todas ás i::1stalações sanitarias. 'Ela, natural deste Estado, cida aou 3 de atril de
Uua caaa siluada na rua São Paulo. Ilascida em 30 de junho de 1927. dO'Lestica, solteira. domicí·
Uma casa situada na rua João Pessóa 1927. domestica, solteira, domi- liada e residente nésta cidade,
Um lote de terra situada na rua 15 de Novembro. lliada e residente em Garcia, filha de Mari':l Bento'
Um lote de terra no perímetro urbano da rua 7 de Sei. filh� de Ricardo �o;gt e de D. Apresentaram os documentos
Duas casas situada em It�upàva Sêca, sendo uma. delas Paul? Voigt. i exigidos pelo artigo 180 do Co-

sobrado. Apresentaram os documentos' digo Civil, sob ns. 1, 2, 3 e 4.
Diversos lo-es. 20X.j.O situados no lugar Boa Vista, e maís exigidos pelo artigo 180 do Co- Si alguem tiver conhecimentD de

uma grande pedreira com 50.000 metros quadrados. digo Civil, sob ns. I, 2, 3 ·e 4. existir algum impedimento legal,
Si alguem tiver conhecimento de acuse-o para os fins de direito.
existir algum impedimento le§al, E, para constar e dlegar ao co

acuse-o para os fins de direito. nhecimenío de todos, lavro o

E, para constar e chegar aO' co� presente pa�a ser afixado no lu
nhedmento de todos, lavro o gar do costume e publicado pe
presente para ser afixado no lu- Ia imprensa.
gar do costume e publicado pe� Blurncnau, 8-4-19+7
la imprensa. Vitorinc Braga
Blumenau. 28 - 3 - 1947 Oficial do Registro Civil
Vitorino Braga
Oficial do RegÍstro Civil
Oficial do Registro Civil.

;����������'-
��uCl15

.

d&:t. Nc..ve'lib. see
ELL.l�GER Um terreno situado no bairro

Garcia entre o Quartel e Em
preza Garc:a. área. 1.000 ma.

com 22.25 frente e 45 mtrs.
fundo, t ado plano e apropriado
para fazer dois chãos de casa.

'Informações com o prnprieta
rio Oswaldo Huewes, Entr. Al
faiatarra Guanabara.

& . elA.
Blumenou- -

EXAYES DE URINA:, slmpler (ManCal' e albumina) sp e;eaimentot qualitativo completo com dosagem
.

Chbretios, foafatoi., aGido uríco, uréa etc., EXAMES DE FEZES;'oompleto, pesquiza de amebas, flagelaàco
ÓVúS de vonnolS, (Metados de enriquecimento) digestão: carne" vegétais; pe�'luizas de paz. sangue oculto ete.

.

. E:'-AME DE SA.NGUE; MALARIA_:lPesquiza de Hematozoarlo de Laveran, formas agudas e eroni-
• 'iS. LUES (sHíliBl: réação de Kahn, Kline. Meinecke etc, TIFO: reação de Vldal. Dosagem De: glicose, acido mi
, ,_;.hem.pgl'o.illll. Contagem de globulos vermelhos e brancos, Formula Leu�ocital,ia. Hemograma de Shiling. Tem
,
de �1�1} e Utl sangria. Curvagbcemica, EXAME DE SECREÇAO: Pesquisa de germens (Gono.)

.,?�:mlfl.to,l(}idils, 'etc., trichomonaa vaginais, etc. EXAME DE ESCARRO: Pesquise de bacilo de Kech e

.f..Ws �ermens, :puêlllilocoeGs ste. EXAME DO LIOUIDO CEREBRO:"':""ESPINRAL: Exame elbobae- Ic:liJÉteopl..o. raaq&o ue KlI'bn, Pandy, Nonne Appelt; etc.� EXAME DO MU CO NASAL: pesquisa de baci

.s aleool e scide :resí8�enteÍ! .(Hansen) etc. EXAME DE SUCO GASTRICO: Exame completo, dos:lgem
&&ao. latieo, àcidez livre e combinada em HCI-PesquizIlB de sangue oculto, píocítos- hemáceas. EXAME

I� ULCERA.: Uliamicroscopia em campo escur{): pssquiaa de espirochetas Treponema Palída (sífilis).
Loooratoi'io· se achainstalado para fazer cultu.ra de quaquer germen e auto vacinU!�

Apedido ' dos SlS. Médicos fazemos colheta,: de mattlial á domicilio
romeeemo« laminas e recipientesgrot uiamente
.. A .:Xli .. 4.01'" •• '•• • .. · ... X••• '_

Agua Mineral Sulfurosa
Lítica e Eadio-Ativa

LaMBEDOR

Distribuidores; -
Prosdocimo & Cia. Ltda,

Blumenau

Leve ..o imediatamente na

oliçina Radio-Blohm
e será prontamente atendido

EtfaI:pamento moderno de alta preeísão, fé.(miea
"

formado e diplomadto em São Paulo'
" ..

VENDE-SE

A1Bm�da Rio Branco,10

.::.Ao._. -�-= ,..,. t:t·,: •.,:;�.. 'I!_:.,::�f���··..··.::.· t� ':..:.:.:;..· • ••�

r;:ereBIa tR Seçção de peças_ e acessórios l�
! '

,

,
Para 'lutDlllóvels H

Pr,eci8a�le de uma pessôa competente, conhecedora do B
.mo ,de automóvei», para desempenhar as funções de Ge-l:
,'tite de Vend�s de peças e Acessórios para Automoveis. f=
In,fO,rmaçõ,e.e. s?b�e i,dade, • estado civil, si reser�ista ou não," l�r�tençõe8. dIrIgir a CASA NICKEL LTDA. CaIxa Postal,,:
j ...-:. ÇURffIBA -;-' Paraná.' . !
--;� .'K";"�"':7.:'�."�J'.':-.e�.;..."•••••:e�.·a ..Y••�.:;.":.'" .i!��"'�."'.. � ••""'."••"-:':�... ��

Info!mações com D Sr. Helmut limermann, Con ets�
Legalizado, Rua 15 de Novembro 7DO-fone 1467

, ,

t;ETERN IT
:EM CHAPAS ONDULADAS
Entrega na Hora'

Casa 'do Americano S. A.
_- B l U M II I U -_

NOS S A D I V I S A E' S E R V I R

/t,\,',: li'
� ,:

_/'
..

i'
'.

" '

,'! Soçfedade Beneliciadora de'
Madeiras Ltda.

...

Telefone 1248 _." Rua 7 de Setembro
...... "

.
'

..

fornecedore� de Madeir as. em Oeral· B1UMENAU

Forro Paulista, Encantoneiras de Qualquer Espécie
ni Alinhamento, etc. etc.
J
-d
;j ESBecralidade.•

" Soalho, Marca Strobel
{ôleo diesel]CAMINHõES IIINTEBNATIONAL KDI"

E IIK7" ,(gazolina)
. Vemdem-se

Entender-se com 8 COMPANHIA JENSEN • Agr., Ind. e Com
'Itoupava Central (Blumenan).

..

'�:-.::;)r.:: ...�........�••CQQQ��; ....,.•._.:��m.&,,��7.......&:II.�rr.fi��
.

Casa da. Móveis .

Rossmark 14da. j
Dormitórios

.

�i
Salas de Jantar �{

"

' '

,.., 6veis Estofados �1
S�rvi.ço, bem rlerfelto e bem acabado �t
6ronõe. estoque oe Tapeies �
Bu ·Dr. Ama'üeu Luz, 1t �,

'."'".:.... ;.ot�C··,..%�Ç;·-_'::O�·���::.:.:�.. �:;..:;
-

.�::.:.:,::;;:;......:;,:;:-.:;.••+.II; .. '!...'!..••.;,;

Malhas de todas as qu�lidadeB
Capas de aMa e gabardine
Casacos e mantó�.
Lans para vestidos: desde 54. õ6, até a8 maIs

modernas e finas
,

- A varejo e atacado na

Casa
.

'W'ILll SIEVERT
Toca-dJscfls automáticos - Victro!85-
Acordeões Todes'!hinÍ e Italianos.
J .projetor cio€matográfico (I ti mirs)

A G F A; preço d� ocasião

fabrica Ohocolates "Saturno"õe
Cercas «Ptll;é» LÚta.

Walter GoldsC'bll.idt & Cia. Ltda
(Papel celofdDe em geral)
Reynoldo Ribas Silveira

. (Malas)
Gr..stavo F. Myhrmann

(ArUgo�8 Suecos)
RepréSentantes'

A. Sulter, .Fllho & Clq.
Caixa Patal N 212 , End. Telegranco q.SUFICIA»

. '

. mume�u
Rua iBom Retiro} 14

{ em organizaÇãO)
Avido de.Convocação

TE[nJCO Em AmiDO
. 1?ara uma usina produzindo 25 toneladas díarias,no íntertor de sAo PAUO, procura-se técnlco em amido,de .baatante c ompetenete. Cartas detalhando idade, nacio ..

�alidHlIe, cargos oupados e pretenções, dirrgtüas ,t
MANDIOCA ',' - CAIXA. POSTAL. 3925 - São Paulo

Editeil Editai
Faço saber que pretendem

rasar-se: Irineu dos Santos e

Ernestína Pinto.
Ele, natural do Estado do Pa.

ranã, nascido em 5 de dez:
de 192 I. fiandeiro. solteiro,
domiciliado e residente em Gar
cia, filho de Antonio I Vicente
dos Santcs e de D. Angelino.
Ela, natural deste Estado,

nascida aos 7 de janeiro de

1925. solteira, domestica, domi
ciliada e residente em Garcia,
filha deMarcos Pinto e de D,
Maria Pinto.

Apresentaram os documentos

exigidus pelo artigo 180 do Co

dlgo Civil, sob o nO 1. 21 e 4.
Si alguem tiver conhecimento de
existir algum impedimento legal,
acuse-o para os fins de direito.
c, "':lra constar e chegar ao co

nhecimento de todos, lavro o

presente para ser afixado no lu

gar do costume e publicado pe
la imprensa.

Blumenan. 2 - 4-1947
Vlctorloo Brasil

OficiaI do RelZlltre c&vU. !

Edital

EDITAL

Edital
Faço saber que prete!:dem �a

sar.se: Olegario Melto e Lpuren
Faço saber ':Iue pretendem ça Rosa Gonzaga.

casar-se: Erich Moritz e Erica Ele, natural deste Estad?
Haag. I r:ascido aos. 15 de

.

abril

Ele naturó.l deste Estaio. nas- de 1919, solteIro. operáno, d�
::ide ao,;; 19 de julho de ! 928. 501- miciliado e residellte nesta t;1-

teiro, picotador, domiciliado e dade, filho le'giti�o de Adalber

resiJente nê ta cidade, filho to Mello c de sua mulher Verc

do;) Alfonso Moritz e de D. AI- nica Pereira Mello.
wiDa Moritz; I Ela, natural deste

Eb.. natural deste Estado. Est�,do. nascida ao� 16 de

nascida aos 24d(êa�o&to de 19.29. jUlh_o de. 192&,. soItelra.,�� rlpro-,
soltcira. de profl3s�O dnmes�lca, flssao tlOfIl,estlca. ?Omlctl.la�a o.e
domiciliada e reSidente ne,ta ff sldente nesta "'Idade fIlha L·

cisdade f,lha de Gnilherme glüma de João Ramos Gonzaga
Htlí:lO' e de D. Ida Haag.9 e de sua mulher Rosa Goozaga.

Apresentaram os documentos .�presentamm. os documcn!os
exigidos pelO artigo 180 do Co� eXigidos pelo artJgo 180 dO, Co�
digo Ovil, sob, ns. 1, ,2. 3 e 4, d�go Civil. :ob ns. 1, .2, 3 e 4.

Si alguem tiver con�eclmento de 51. a�guem tive.r con�eclmento de

existir algum impedImento legal, eXistir algum I111pe.dunento .le�al,
acuse�o para os fins de direit(l). acuse-o para os fms dQ direito,

E para constar e chegar ao co� E, para constar c chegar ao co�

nhccimento de todos, lavro o nl1ecimento de todo� lavro o

presenh� para ser afixado no lu- prespute para ser afixa�o no lu

gar do costume e publiCado pe� gar. do costume e publIcado pe�
la improosfl. Ia lll1pf{�nsa.

Blumenau, %'-4-1947 Blumenau. IC-4-1947
Vlct1Jdne Br.. Vlctorl:oolJ Brl'igtl

OfidaJ d. ReE!btr4J CMl. Olicial dll Reglstm CIvil.
....,. • .__ -.---'oit--e� x ,.,_ .............IlII'--1lII�---ill

Comércio e IndustriaPara
Firma. no interior precisa de Guarda. Livros (DI,plo

mado ou oãe.) COm longl:i pratica. nos 1',�mOS, para. serviços

gerais de escritorio.
Cartas a

" FIRMA .' nest3 redação.

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



\
�,

'lembre-se de que. existe um _arquivo
Fiel par� suprir eficientemtnte estia

necessidade. ModcJQS para todos os for

matos de' pastas ou ·fiches. As g3.\"et::ll�

correm livremente, m-esmo quando in

teíramente lotadas. Como guardas' efi-

i
"
I

�-! -:, ..

;,«:!:z::;:>�:- _<_"",-�*,::��,:-�����?���"OC
DISTR,IBUIDORES�·

'

para os Estados do Paraná e Santa Catarina

& Cia Ltda,Prosdocimo
Joinviie - CURiTlBl1 - Bh.lmenau

'l/ENTRE
HGADO ,- iNTESTINOS

e srcr 'g'2rcl, ;nc�:lt"-_a�J Cl :l .. ge')�ã-o.
d�:;CC�!�f'·�·iiG:nGr.:·� (\ f�(_;.!;,l."';�:J. :e�

3

Av,ó! Mãe 1 fil�� 1
Todas devem usar

Fluxo·8Bõatina

,)

I
I

I

Cabelos Brancos t�

Em poucos nrinu t.os fi Il!JV�l r�',;:�'i�;!
- Mendaco - ('!llll(·(:t a l",;n-:IiJ:ll" !IO

sangue. aliviando O� necssos e o;: !iLl·:;_.lC';'

da asmu ou bronquite .. E�1U puueu r-c-ruo

é possível dormir bem, n-auir.utdo ii, rl� c

facilmente. Mendo('_{) ali\ in-c. Jll'.'�'i-;::O

que o mal seja: ant iuo, p!:rt);!l.: d!-;!-.>t}n: e

remove o muoue quo obstrú- as ... �:.5 res

piratúrills.· minundo a -suu NH'rp:i:t, u rr-ui
nando sua saúde, f�C':I'Jll�Ú-I) scut ir-xe

prematurumellte velho. J�-,�r.;tJ!UCO T,('Ul u.Io
tanto [!dto que se ofpr'I'':';i..' com :, 1-;·�lr.inr;:1.
de dar ao paciente rr spira�;- fi fi'';If� f; fLt._l

"l'apidamente e <'4_)lHp!d.o nl ivio do sorr-i
mente da asma cru poucos dias. 1)e('3-
Mendo-=:o,.hoj;e DWSWP, t-ru cuuluuer
farmácia. A .nossa g-: -u.nr.iu é a sua m..ior
proteção,

. C. -

Menda�c A���;:.m

Sinal de velhice

I c�sacos capas Blusas de Lã pu[overs, Lã das
,

UItimas .'NQ,Vidadq,S e fazendas em Geral' (;hapeos du-8"

melhores' fabricas, COmprar bem e barato só nas casas

Buerger LIda
RUA 15 OE NOVEMBRO N' 505

Blumericiu
'

foto AmADOR (G.Scholz)
fompetencia Profissional

Rua 15 de Novembro, 396 t'

l\Jla�eiras de construção em geral,
Forros, Soalhos.' Molduras; etc.

Telefone 1337

B L U M E NA· U '

.

Santa Oatarina

il:� �''''''

I Fabrica de "Tinias ,<I
� Blumenau Ltda, ,,' -:

II,
Tintas e Vernizes .. Material para

" �",

Pinturas, em Geral ..

Tintas em bisnagas oara artistas

I �"IIII,__m......5I�!!i!!l�llIl!!í:1!!!I!��!m��l&l!:m::_lii!'I!ull!E,2!lill!i!!_Slllllll1111:AI!I!II.I!III!CIIiIIAI!!ITII!I'A!!!!CRI!!!I!IIIIINIIIIIAI!III!"�:"IIIIIIIIII!IIIIIII"'a:'II1II"."·.'�'ii'lI
Veide-se ':

U:n'l case, slt.uada 6;'Ru:,! ,TC
ão PeSSG8. com 20.50·x 36.··.',{-
tros, desocupada e COI i.I-,

lamente reformada,
Informações Rija 15 d� :-.; ,')-

vembro 1043"
.

2xC)

fogões e f6garfiros
a carvão

.' !

"D A K O"

[jistr ibuirlr.res:
Prosdocirr ç & (ia, Ltda.

Blureenau

A Loção' Brilhante faz voltar
1 cor naturáI primitiva (castanha)
oura. doirada ou IIegra) em

pouco tempo. Não é tinturra Não
.não cha e não suja, Q seu uso

é limpo, fácil. e agradaveJ. "

A Loção Bnlhante exingue as

caspas. o putrido, a seborrhéa e

tonas as afecções parasitarias do!
âbelo, assim cama Combate a Ical,,:ice, revít�lizando as raizes ''-CIDADE' er BlUMEIUU"capiteres. Fm!aprovac1a pelo r». lU, iUi
partamente Nacional de Saudo

Pública,

Cbevrolef Gigante'
Vi�litl 1;"'8I;l,' um :c:; \( 't ri rÓI. ..,,'e

Lei- por ltnrouslne «u ceràínhoue
te, tmlHf na lrlcinEl B�rmE?B;
O" A ... Vulho, ,1,"'" '

ln a-
' '" lA.. ',' .'-'. 1

'-

J ._.��_�_':-..--§_.�.-�.e:
I

'

' . , -

í
liI-.-· ..- .......-«f-a-!D--·-· I

�_•...,..._:§.....-:4(-..�-.-__• i�otorista Prüfwional f'
Pr: CIJrI� serviço e ru h�iJHlF

Iest- p"'ça InIurrr.açt'3 oe!'

ta I t'(:ir,çãp,

.I moçu: prf'iere-se de. meno

rídarle. para, berviços de eu- ......�-.�i\l�!It-*

cadt>l'I,roi'í .

AiIred Kreisel Faça s�u anuncio
I Rua pras G�tÚ,IO VargAS

\
{entrac!1i o-U';a Rossmúrk) 3xO

Atl:!nção: - A direção não se

responsabiliza por opiniões emi- ._.._.....�..:..a---,.... -� if.-. ji-II Iii' ii &'iI......._�..... -:-..,

\fidas
em artigos aSSIna0;):;. mes

mo que sejam com iniciais. Ad �hii!!'fdi1:ljjiti\\l!�1 Clubé de Blumenau
�erte. tambem, que originais re- liuJhuillUli IHj

bidos e não aproveitaoos não AssemblÉoia Geral Evtra-ordillaria
seI ão devolvidos, Ou:rNim ('! I
'.:Ierviço telegtafico nada tem ai 23. Convocação .. ,

haV!õf com -a Olll'ntaçiio do jm- Convidam se os 'r;>ocios ces�a s?cíedade para, to�are:n parte
nal e somente é reproduzido a

na Asse-ubléi:l Geral Ezua-or JI!'Jana que s.e reah.%ara . em I i. de

titulo informativo para nossos "bri( ás 20 hc.ras. na Sédc Social, sita á r.ua IS de
. No�ernbro

eitores, �66 nésta cidade. para tratarer:1 da segul11te. crdem do, dIa:
:J ,

I. Aprovação do Balanço de 1946
2' - Eieiçãc' d:::. nova Diretoria .,

:f - Nomeação de um'! t;omiss�o vará· estudar a reforma

d.)s Estatvt09, ,

' ,,' '.,,'
.

,

4';;""- Diversos -eS5untos de intét'e,sse, social .

Pede se o com pare·�imen to de todÚ5,OS assouadns.
Blumenaü. ;i:l de abril d� 1947,:,

'

p. Automo'lel Clube de Bluménari

A.do lfo \Voemer -secretario

o Arauto das aspirad'jes do Vale
.

'dn Uiljaf
,- FUNDADO EM 19Zr" -

Dil'pwr.RespODE'RvpJ:
.

IiOlT"_ Achitll.es Bai!shli
Dlretor-Próprietarioe

Dr. Afonso BolsinE
RedüGão e Admistmção

BU.\.4 DE FEVEREIRO -F

E X P E D I E N T E,
Direção, Tel. 143fl, lO�T - Gerl'Dcia

109\1 - AflllimülU'>18.'lÜ9l,l
ruhlicidadp.. f!WB.

'

,

Larga-me...
Deixa-me grilar!

Venda avulsa - Dias uieis, ,Cr$
0,50 - Atrazados, Cr $ ,1,00

'

Assinaturas; - Ann� Cr, $ 60.00
Semestre: - Cf,* ;-íO.OO

tosse,· fio bron-
08 're8rriad os ()

Xarope São João é eficaz

no tratarnento das afeçõ'�8
aripais e das vias respira
�lria8. O Xarope São Joãu

I solta .0 c,a.tarro e, '

faz expec.
torar faCllmen te.

Escripturas. contractos. procu
racôna.· ,plotestos de let ..al:l

Compras, ve::;;dade �mmovei8,
.coDÜ.8sõea de divida. ele,

PROCU HA � SE uma .mc-

ça P'I ta trbalhar nurn a

ter ia €:n Caril iba.
Inf"nnaçõ8R Bàus nu.

ran hã I 27 fundo,

SI"."capsdo, res(>"v,t::ta de la·,·"
cntegoria com 24 snos de

ida.de, residêote nesta cidadl'.
atualmente trabalhando COIDúo

venuedor, procura emprE:go
fixo no cumerClo ou na ic�

dnstria dE'sta pra ca oulntertor:
Inforn:taçôeB nesta Re iação'

Wtam:!e-se
Uma LIu;oüslDe Opel P ,1 db

2 portas complf tsmente rotor

rnado, por PI eço de ocasião,
üni{lrmações com:

Schwaderer & Cia Ltda

Ru� 15 de Nove�bro 505 Sobr

� .. It�---fl-�-"""'���

'"

._._,......-.-.-.;_.-. ,;9

Procura emprego

nesté Jornal

Andreza Campos da Luz
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Iíqu ída cü o de tecidosl
? Casas Pernambucanas, em uma das suas tradicionais doideiras, decretou verdadeira
baixa baixa no preço de seus artigos _- E' intenso' o movimento de compradores no

popu Iar esta Delec.mento

/
..
caro. tem afluíde em massa para se aproveitar dessa liquidação I

Trata-se demais uma doideira de abril das Cas�s. Peruarn-
'. O movimento no interior da loja, nestes últi-nos dias, tem sido bucanas, acontecimenio que j� está se toroa,ndo tradicional e�

Uma V.iS.l.·.ta..d... e.. O.lhO.S p.e.la.lJ Vitrines

...
d

-.

O

po.p...
ular estab.eleci-

tntenslssírno. 5fgUOd.O o.os
Informou

.0...
sr. Fred.eriCo .. P.·",runzel,

em quasí todas as CIdade Brasileiras e que e esperado CO�.' a�cl-
') d9Monstra 'que GI artigos ali vendidos foram todos; re- geren�e das C�s. PerDambuc��'is nes�a pr�ça, a

. vend.é!;. �I)S edade por aqu�les que querem co�pt'ar bem com pou;o,rl�nhelro,
>dos sofrendo grande redução em seus

.. preços, Conforme f
balcões estão atlogllldo uma médi.Ia de trinta mil cruzeiros diários. Ontem; tunda. chegaram mars 50 fardos de tecldú��para. a

con possa reportagem. já agora se _pode ,compra.r nova- Os vestidos f:-ito9,. um dos artigos que sofreram maior re- filial desta. praça. q�e v�etam r�forç";.r o gral�de stock Já eX1S

:: chita na. Calas Pemaubaoanaa a. partir de Cr.S 2t30 O 'dllção,::!e preços, tem tido gl'andé proura, Acolchoados e cober- tente. ASSim, a liquidação continuara por mars temqo para ale.
'. tores ( o frio está chegando J tanbera estão tendo grande pro- gria do povo, que depois dos longos aGOS de toda a sorte esta

O povo, elte megmO poeo que já. estava canç�(ib de paga! }:l.uta, principalmente por seus preços ralativamente baixos. agora disposto a tirar o �é da lama,
.

.
...

.

..
. ,_.

.

,
_. --....:_-----_._------

Fazem anos hnje :
A !1?tiCia qu.a _

,.lemos e,! - A sra. Helga Rau Radtke
nOclsa u)lima edl�ae Süb 0. tl· e<;pôsa do sr Hugo Radtke.
tulo liclma e que foi volhldl1 - sra. Aldegunde Olbrecht
08 Delegacia Regiooal de

I Dietrich.
Policia. lIib é exata:
Acontece que o sr. OUo Aniversariam·se amanhã:

Jens JeDseo, acusado de das
_ O jovem Angelo Daífovo.

telà.ar a c,sa desua proptie filho do sr. Jeroníma Dalfovo,Srs. Ralpb Heinrich Otte. Willi ivert e Paulo Schindler. dada paara afugentar a loca- comerciario em Subida.Conformei se vê. o novo estabelecimento tem pela frente tinia protestou COGtr:l a denu-
_ sr. Luiz Bonagura.figuras de marcanfe relê90 nos, meios industriais, comerciais e ncis. determinAndo um8 iu-
_ A srta. Lidia Zapelinl. a.financistas �o Vale do H.aiai. E poi.; mais um Banco '7_propug- qui:ríç8.o ns Delegücia. Ali. li plicada aluna do Instituto Sagra

"ar pelo maIor desenvolvimento desta afOrtunada reglao. moU- quelexosli, em presença do d F-mília
vo pelo qual cumprimentamos sens dignos fundadores augu- sr. Qtto Jens Jenser, negou,

a.. .

rando prosperidades ad-novo e tabelecimento. o que afirmàra aotes· NÚPCIAS
Todavia, dia sequintt", ela

procurou o d , Juiz de Direito
e repetiu a queixa, fOfQsndo
fi Ida po Dr, De}eg do Regi(
na.l até a Clisa que çeria si·
do destelhado, o qual, ali, ve
rificou que li prflprietario
apenas mRndara fllzer repa�
loa no t ... lhado, a pedido ,da
própria inquilina

Rio (S. B.) No S. S. E., O desembargador Rocha
�ogoa foi rJlatúr de uma consulta do, delegado do P. 8. D.
Junto ao Regional do Pará,

.

sr. Antônio Teixeira Quei
ros, sóbre a questão de inelegibilidade dos prefeitos no

P!ôximo pleito municipal. O :tribunal resronde!l. nos
••••••_ JI�.� (J

termos do parecer do procurador gera1, sr. Temistocles' • II' •
•

,

Cav-aleallte isto é;. que os prefaitos terã.o que se afas Tlpografos ��OC�;�
tar dos cargos sels !U';}ses .alltes das eleições. eate Jornal.

P

:In. Busch tRUlElRu Prefiram a "arulha f'aDnt;ada
pelo ,*OIIUO 'OINIYLLf

------------------.

CI D A DE,: As 2 haras
aa DU"blu} a mais querida. "estrela" . (Dili

em
ABRil de 1947

Blllmeaa.. 13 deFreneht

um dia
de

Noiva por
Fundado nesta praca o Banco Me r

cantil de Santa Catarina S. A.

O Capital substrUo e integralizado é de cinco mi·
'hês e quinhentos mil cruzeiros - Eleita sua primei·

fa Diretoria
'-\F"t rT n ---_ t�li "R

Realizou-se dia 9 do corrente, a anunciada Assembléia
Geral dos subscritores de ações do Banco Mecantll de Santa
Catarina S. A. p'ira deliberarem sôbre sua eontinuação.

€ompareceu á reunião grande número de acionistas, fícan
do definiUvamrnte fundado o importante estabelecimento de
cr6rtito. ct:JÍO Capitat, todo subsc-Ito e integralizado. é de
Cr$. 5.500,00.00.

Nessa ocasião, foi eleita sua prirrelra Diretoria, a. qua] fi
cou composta dos seguintes membros :

Díretor Presidente. Osvaldo Moe1mann;.Diretor • Superin
tendente, Américo Starnm; Diretor Gerente, Delphíno de S, usa
Migueis;

L., ,ia� csnções. momentos encantadores :" num Nm iDol
·.:t,vel!

.

Acomp. Complementos naeíonal 'e estrangeiro,
Jl da continusçllo da serIe :

,

..

Flecha Negra
'. lt·éa 3,00 e 2,OÓ - Balcão 2,00 e 1,50
,

'Je is 4�3D e 8,15'
1,' Jette Ooddard • Rsy" MiUand P4tric - Knowles • Regi
[\ ': Owen em

Fiar do· lôdo

Consel�o de IdmlnlstraçãO

'KITTY
A ltIatorta cte uma feiticeira maltrapllha que saía dlJ!"

lj.,;:: ":?Itas 6' se torn<lU a mais escandelosa duques8 de uma
"c.; ent'ls. de escandatos ...
Prod1:l�ã(l de luxo e explendor que deslumbra e arre-

L, ';:� mUltidéfea t .t:

Aeomp.Cowpl. NaolQual e Metro JUI'IlRl;'
. i' }<�;!\- 4,0& e -ttijO Balc!o 3100 e 2,00 A1 ncíte Piatéa Nu
::\<.' "'�dIa çr..$ 5,QQ

S' s. João Joaquim Batista Archer, de Brusque; João He
nings filho de Indaial. Augusfo Luiz VOigt. de hajaí, José Be.
dUSGhi. de Gaspar. Walter Probost, de Rio do Sul. C3ssio de
SouSa Medeiros. B�rnaidino F. de Sousa e Willi Belz. de
Blumenau.

-

Conselho fiscai
�rs. Alcides Garcia. Dr. Oswaldo Neves E�pinduJa e Wal-

ter Bernardo' PueUer. .

Caixa Economica ·federal
: '

.'

A Dkeção da Caixa Economica Federal. em Santa Cata
i na, solicita ao. IRtere.!llJados que estão encaminhàlldo pedidos
:: � emp.restimps. agUard�1'em a instalação da Caixa, nesta cidade,
,ates do fim do mêl� 5vl

Ilelegibilida�e de prefeitos

Suplentes

."'�-'
--

Um caminhã.t....Chevrolet 42 Gigante completamen
ii! ,refzyrmado em ótimo estado.

Uma e�D1inl:!onete Ford 29 em bom estado
i)ns•.,.v�ão com pneu novos.

Tníorlllações com a f;

.-11 I O I -. Rua 15 de Nove�bro 1463 Tel. 1450

�:.;J. Â g r a d ·.e � i�m e: n I o
,;� Mnda 8Gb o peso �o doloroso golpe recebido com

. �

a perda de

Emma Bernedt
;: lecido dia 8 do corrente: Rfc8l"do Bernedt e FamUta

-

3m pOI' elte meio e1termioar seus 8gradecfmentos f!O
" Dr� Paul.() Mayerle,8,Irmã.s do Hospital Sa,nta Izabél.
"lspeclalmeD\O � Irrmã '8me�fat pdos desvelos e cuidádoe

pen_•.a,doIJ á. extinla quauf!o. internada al1. 80S viyJnhos
.:\' todos por todos oa- aU1J1108 prestadOlf, bem J:l8sim como
• ;:-.d08 qae 08 contQl'taranl no angustioso tranee por que
·saram e aqueles

.

Que acompanharam li inesquecivel
ilic rta atê,' lU,! etel'na mOfada. ,

ã rodos, pois, aqui ftcam noRSOS profundos' agrade.
,.lientos; . '.. .

Blnmanan. ·j2 de abrl1 de 1947
RIoardo Bernedt 9.FaroHia

Chegou da Alemanha
L\ primeira remessa de

Sementes de hortaliças
Sementes de ilores

Germinação Garan [fda

Gem u s e s a m e n

Blumensamen

Venda semente em envelo
p s de papel; lambem a

reveudedore 5

DUo Wille Rua 15 de
-Novenpro, 366 (Confeitaria
Socher)

anunciem ne�le DlIRIO

BOLAS DE TENIS

"O U N l ° P"
P1'osdoeimo & Oia. Lida.
Rua JS de Novembro, 687

Blumenau

Deslelou achasa para
afugentar a -IDcatária

t-•........_.__-a- -.· x.��-.�-�� .:4!-�-J!-...-. X .-.... -.. .. .......,�
...:--..

PARA FERIDAS, ,

E C Z E MAS,·

I:"c o C E I R A S I I'·
F R ! E ! R A S,l

�l;��,titJ: ETÇJ

WfTZEl INDUSTRIAL JOINVILLe (Marca Rsgf.tr"dal

pois oousarva 8 d6Simfata a' sua roupa

LADRILHOS

I :J Materiais de COCietrução
Werner Gorni

Il!.
a Piaui. U a 15 -fone, 1123.B LUM ENA U

�Z'!'. •••_._" ••_'II!I IIIIII_''''lf1YI.�=:t.....�tllll!t& =.I 1IIIii _�.

"VIRG�EM ESPECIÂJ�IDA DE"
CIA.

Revisão das leis do
ensino

RIO (c. B.) - Noticia' um
vespertino que o ministro da
Educ ação ss, Clemente Mari-
80!. deverá assinar potariss
designando 08 membros que
vão compor li grande COO ís
são ímoumblda de rever to�'
{ias as leis de ensluo no OfJ.Ís.
Assim já na proxlma s meus

seman s essa eomíasão com!'

cara li trllbulhar.

A V i s O

Avlsamos 808 Interessadod

I que. hoje, domtngn, dia 13 do
corrente, não haverá ener

gia eletrf ea no B.:\IRSO GAR
(VIA, das 730 ás 15 horas.
I Btumsnau, 12 de abril de
1947

fORÇALUZ

Anivel'sarios

Realiza-se ôntem (I enlace ma

trimoniaI da prendada. srta. No
ma Migueís. distinto ornamento
da. sociedaue IQcal e ftlha de
casal Delfino - Eugenia Mí

gueís, com o srJosé German�
Schaefer. filho do sr. German(
Schaefer e de d, Matnde Olio
g€'r Schaefer, da sociedade bru§

"

quense,
O ato religioso teve lugar ás

6 hora na Igreja da Matriz des
t:l. cidade, servindo como para
ninfos. por parte da noiva, o sr .

dr, Paulo Carvalho e Senhora

e, do noívo o sr. Joaquim KOT

man e Senhora.
Testemunharram o ato civil

que se realizGu;na residenda dos

pais da noi,,;a, às 11 horas, de
sua parte, o sr, Herberto Muei
ler e Senhora e. do noivo, o

sr. Manuel Cudin e Luiza Mi
randa.
Ao jovem pé'.r os 110SS0S cum

primentos com votos de durado
uras felecidades.
Noivado

Com a genJil srta. Ester dos
Anjos, filha do sr, Jose Antoni-

Iodos A njos e dedicada fUl1cÍo
nària da agência dos Serv.çns
Aérees .. Cruzeiros do Sul ,>

•

desta ci'1ade. cúntratou suas

próximas nupcias o sr. Francico
Barbosa.

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


