
ior pa tido n·
crática Nacional é, na realidade, vres, menos realidade não é pelo juiz de paz. ou pelo escri- 'I corag-,'nl I í vica pai:? S8 iusurg ir
o grande, o verd;ideiro •. o per- 'que o voto 56 foi livra no «ato vão diatr ital, que todos, e ram contra Mtueles «man.lões cari

feito partido do peestigio; da de votar», sendo que o eleitor e ainda são remanescentes dos !,C:,tO!D, que fkgr;:,dam a demo-

independencía e da bravura rural já trazia: a cédula que lhe quinze anosde.e scrav idão getuli- cracia a.tnl vês de um eleitorado

brasileiras. '; era entregue, pelo inspetor de taria.Sabe-s e que os eleitc'fl'lidis- semi-an:.. 1 Fabcto, cs':r-:ve o ".Cor-

E;i foi batido nas "urnas li� quarteirão, ou sub-delegado; ou tritais não têm, na sua m\idria. rela. do Su},
��g�@.���,���e�� r��cz��__�g__NS��mm.mMna������'.�_E�+�������wm����rnm�

'

...Não dispondo de banjo ofi
cial, nem tendo. base em quinze
,Í;;IKS de manIonismo e ditadu

II�"fa. que lanc-rarn raizes em' to
[,",t 'dos os distritos, como acontece

. '.

com o P. S. 1)., a Hl'Ilão.Demo-

A vIrtude e II lÜldôll'
de 89 retíram qU«D�O
o

. crime 8 il tralçau
silo promladoll,

ocas'i��l" .:pel.o
_ _:._--- __..;_..:_ .._-------�.-

inda inauguraçãO do
discurso prolJunciado-- na

r'�:M�'-'=':-:��·�::=---1�_.;- J.:;.' � ;l.e.�THl r!,(!1U'il�n
� ."

.

��. !

I
ar.mal Gr$ tio,Ui.>

,.���?!'} gf1li!.',tíBLro.l qrfl ;1;)",,)
-

..'·U,EO Cr$ L'A.)
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����

« ato que nêste momento presenciamos .

-�da inauguração •

i
dêste magnífico edifício _ instalado e equipado pata a assistên- O Ofl"�l(lto dgS asph)��@�S d� V'�!e �j@ ���pa

da médico indnstrial, é o fechamento de ruais um 'ela, na longa In,U-M-E�N-A-tJ---T-er-r;-Q-.��tl;b;;��s"":"Dr. A1;nH;;:���';·irá�t�i)';'i:�;;��r·:J-i��h1-.A�'[�.'íf.-!l-I--N II
corrente de realizações de cara ter hnmanitario, que dêsde os pri- 5....��_�_��_�..-.".,�.,,;_��=-==-�-----==-

mórdios da fundação desta pujante indústria, vem animando .seus

dirigentes.
De fato, múltiplos e ainda lembradas dos velhos blumenau

enses foram os atos marcantes de pura comprensão humana pra
ticadcs na ('Í1�8.o. peq'lena oficina de tecer, dos irmãos Hering
- 'Hetmarm e Bruno. A Iouvavel iniciativa. -,de seI insigne poeta Olavo Bilac, vem éL Blurnerrau, o mais fratxco e

.

E pérruauece na' tradição das gente as historias do coração perpetua!' �r!:! bronze a fIgura elo eucontrand i por parte do pov.' decidido apoio .

.

amável e dó) espírito de solidariedade do "tio Bruno" - come .

:;':.:<-=..'c..���� , As comissões orgari1z;:;àas para
era por todos conhecidos. De Hermann Seniar, robusto tronco seus serviços, fez a Instituição ct1i'i�t:rLlir �_te edíficio que obedece colcc arem fundos necessarios,
de bôa seiva germânica, é que descende a estirpe brasileira des- a todas os exigencias legais. estão encontrando por parte do

ta notavel família de trabalhadores ínfatigaveis que ainda hoje Ua sua construção ficou incluída uma créche para bct·]ll-! comercio e industrius desta cr-

mourejam nesta, agora, enorme oficina de trabalho. tes, com suas instalações anexas; boxs para a amamentação, co- dide a melhor boa vontade, ha-

.

Ele foi, incontestavelmente, um excelente mestre. MEninos sinha distéticos, sala de pesagem e lavabo.Ele traz no frontes- vendo mesmo gr:lOrJe interesse

ainda, de permeio com humildes opearios � aprenderam seus. picío o nome: Edificío II ,dy Hering. pera q,:e dentre t:m. breve se

filhos, não só. os. ccnhecimenros técnicos básicos da. profissão - Sr, Curt Her'nf{: c.ncretize esta lmtnot!! a obra que
mas também, e principalmente, as mais caras virtudes que e'no A lembrança de se homenagear a 5l'afal�cBa espôsa, nêste. alem ele vir embeiezar noss'l. ci-

brecem Q hoi'nem: o clllt.o da verdade, o respeito pela dignidade instante, nesta casa, pártiu de simples funcioná:ios e fc.;i logo dade, virá. provn,r a muitos os

..humana,.a afabiIidad,� do trato pessoil1. a'modéstia a honradês apiauJida, unanimemente; com tuda a sinceridade, desde o Chefe verdadriro3 :::entirnentos deste

Ih;"" Os anos passaram_ A oficina crescer" lVtas seus filhos, seus da Firma, sr. R. Grossembacher, até a mais modesta op,�raria nobre povo que trabalha, luta

....,.��etds, seus antigos companheiros de ltc1.balho e os que lhe sucé- das oficinas; E ainda. recente o seu é. fastamento de entre nós, pela gnl ndel.''>_ da PaI ria sem es
.

deram - continuaram a bela tradição - teCer fios, tecer ami- Muito viva,. é porem a lembrança de sua personalidade, qt:e q'Jccer dos grandes vultos ':lue

zad�ª, ainda permanece no seio da sociedade blumenauel.1se. !lOS legaram sublimes poemas e

Emprega.dos e Chefes, aqui, vivem irmanados em mútuo Muita viva é ainda a saudade que ficou no coração dos que com suas rimas cantaram

respeito, om. rl"dprOCD hemcqnerer·., .

seus amigos, dos companheiros cio apostolado do Bem, t todos as helesas d� cassa terra.

� não. het!ve ogulho hcm àlarde on bpm que se distribuia aqueles qUe lhe aclruiravam:ás virtudeó'; Ela praticél va a verdadeira Em breve iniciará "Ci.1ade de

te= mas shnpatía hlltY,;wil; NatllfJ.lml<ntF>, frequente vêzes se pres- caridade: faiJa o b�m com àlegria, No seu coração encontra.ram Ehlmen::lU�. a publicação dos

'tau �mxífios materiais n,3 mais diversas circunst3.ncías: na enfer- conforto os queilmmes dos menos

f.avorecidOS que 1h'3 batiam

áSlauXiEO� r�cebido.s par:i �ue pau

mida{;e, na
.

recuperação da sô.ú.de combalida pela nátureza do portas. tenteado fIque a veueraçao que

trabalho, na maternidade; na. velhice. E procurava rr�ejos e ocasiões de ajudar o próximo. Era. o povo hlumeliétllf'l1se consagra
O següro social, enUio não estava coodificado em leis como da.s mais devotadas. companheiras de trabalho d,a Astl'ociação �{� I a')s grandes brasi.l,oiros.hoje conhecemos. Ele veiu depei!l, amplo, ahbmgenclo varias mo- Senhoras, fundadora e mantenedora da MaterUldade. Como boa

daHda.des, ap6s a i'evolução de 3Q Urgia, p'Jis
.

que se regula- mãe era-lhe particularmente grato assistir com seu auxilio moral
-
'

iil�l]tassé a clistnbuição dos benelísios soci:ús que já se vinham e material aquelas que se tornaVél_m mães.. I í.!T"'-'--="��=�'�--1
dispensandq tão generosamente. E se fundou uma sociedade de E'. pois, nesta s.a.

Ia p"ra mães e crianças que de,-e estar o' t.}\ �S�t&�ii���$.. .
.

I
b('rF�fic:e!]cia com o riomé de' Instituiçã-:- "Hermann Hering" _;..

cetra.to ?8 Hedy H:1.rü,g, Q'.le ela abenç:Je os 10 be1)ês que vão I t.l �i�ªf<�� f.�il�,.�,,,,Oc.; �
hom<':nagem àquele grande c'Jração é querido Chefe, justamente ocupar estes berços J I ;� I �.l� ,.�" ..,�i1s" .. i:P,,� [
tiO centenário 'd<?"seu natalkio, 3 de fcveréro de 1935. A' Hedy Heril1ng as homenagens o reconhecimento e a �' h��h�ijj��fã d® I,. Varias l'efonnas so!rtiram 03 seus .:statutos, $afim de colocar devoção de todos nós. � mM;�®i1�U
a I�,stitu��ão ':Hpertnarit� Hf�r'ing" e� co�di�õe� �e .poder .s�m�r: Convido � sr.C�rt Hering a dar illaugurado, descobrindo I F"rg; !it77. �
mal" cor.espo!Jd�r aos fms que os ammarit a H1stltUl-la. benetlclar lU o retrato de sua esposa.:'.> .. ,� -�.'._'" ---�""-",,,,�,---,_._,

di.S..
t int�lTJente. d

..

entro. d.·ÓS .S.à.OS
p

..
rincíPinS de

..
uma perfeita, equi- \��..

�::!iik" !�

' ...........•... '.,
..' ..•...

���.!"-�����..,��
dade, wdependente de qualquer OOUS a: todos os nossos dedicados .,,�. "

'. . ...

, /:<;.:5ervidores''." . �>��;f...,""'''"', ,c'., '. ,:ô,. .' ,

)� São palavras textuais do Regulamento em vigôr, Dos dife- ." r;, f,. "('p / ./
.

_

.

'.

redes benefíci�s conced,ido_s pela'. _Instítuiçã? aos associados e a Jc:?t/?Citi'ez /
todus os operanos da FabrIca Herm.g, permltam�me destacar pela
importancia saciai, os que se referem à assistencia médica.

."�"'" Ela vem sendo prestada ha variós anos por especialistas da
COlha classe médica de Elumenau Os seua doentes e acidentados

vêm send j traL,dos com zelo e carinho .nos eficientes hospitais
com os qüais 'm�lltem côntratos: a maternidade, o· Santa Isabel e

o SEll!ta Cat"r:na.
.

A fundação de nm ambu,atorio veiu pteencher uma lacuna

que se ,fazia notada! frT":nte aos çonstantes progressos da medicina,
induStmil, '. .

.'

Publicamos, em nossa última edição, cirscunetan
ciada repo;'tagem sóbre a ioauguraçâo do Ambnlatónc

.
� Uréc;hu eh Iustltuição "Hermann Bering", que re

cebeu 'o norne da inesquecível dama, sra, DH: Reny
Hering , cujas virtudes receberam o mais justo dos prê

.

"

luio8 naquale dia, qua! seja o de porpetLtar.lhe o no

_, '\pe num e!-tabule6imeIÚe de caridade, A falta de es

\\"... i�ç,) no jornal dexíoruingo hão nos permitu, como de
,,��jávanws. pubhcar o discurso pronunciado pelo Dr

Renato Câmara durante o ato inaugural, o que faze
mos hoje, Fi- lo:

num

Com .efdto era Il€cessario que ,Sé prestasse o primeiro
corro cmn a núximà. presteza, nos casos de acidentes em servi"
ço ou ,Je doençassúbita.s Que se educasse o operaria novato nos

cuidadDs de higLne pessoal. e de higieac .jo trabalho. '
.

Alem' dos trabalhos de rotina, de assistencia médica, Con

sultàs, curativos etc., seria d· todo vantajosD sob o ponto de vís
ta

.

profilátiço que lJe Eelecionasse, por exame de capacidade fí
sica e mental, os candid ,tc;g a emprego, Surgiu, pois o ambul<••
taria da Iu�lítuíç�D que coJmelfou ?: flll1f;iQu%\t' 11m .�6 qe I?etembrg
de '19Hi

.

'.' �àO cs seguintes os" númercs que, ® referem aos

prestados p�lo' Ambulatorio ilos ni�sell-últíU\Ô5:
Consultas, 1°71; Exame pJ.ra. l:ieleç�q d13 candidatos a ClTI-

,,��.·.f
..

€_.go... ! �70.; �}.ná!ise.s. p,:_rdal.'S .de. ll'.r.i.Dit,. 97.; ,p._equenas ..... iU.tCL�enções
�"urglcas, )j, nphcaço;ós de W]eçÕeli. 855; c';ratlvos qlversQS,

."4'�576; ��phcaçào de raios infra-vermdpos, 420. .

-i' lpalm�l1tei ,!O �0!15�ilrtr� Jal:tor qe
.

melhorar e amphar o§

"-

c: t,:_s>jf'dt;a7ctf't'téP:f>tY

/ / /.

�Ci?P?�f,?é�út� �
_

El1xovais para todos catulcIBOSu"
artigos ale apresent�ça� ��fa um doc,e lar .

ESCOUI3 de uma vez fEa CISA ond� ��a de .hu�ij �
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esta Folha

(CCtntin'l..wçâo das publicações do
nianero Iüepecia: - 21 n-194(])

Nosso DetBrminado pelos

Sagihido
€Iii,ç". i';',,:o;':Wll
t..... WJ,.,�

Corresponde til' p€'s�c',"s nascidas ;cuLre .�3 de Novembro e

22 de Dezembro, - .\5 ptSSOilS nascidas ao NÚ17te do

Equador encontrarão 'o seu «tipo" descrito U'J signo de
.:. (] emeos» ..

Forças de Oarâter

Procura-se para São Paulo.
Viajem paga. Trafar com o bo
Heiql. Bader, carro de moia' Ú'
2-Alameda Rio Branco. - 5v4
·�-�.!I""-·D·"'''''''''''-�1!!.-'''

$el'viçodeprirueira
ordem

Ru9. Maranhão
N' 27

A tralo.. oom

�1
, Telefone 1331 �.!.,Jfi L U M iS H A U � S�tda t�f.@g'!na

"

�-l!t-:-�"""""-�':�=��1l�ã.'l-� x�."-:..-.'''''''+ '--.:-'ili-�,,_.�._�-Ii>

Anunciem neste. DIÀ
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".c�.!:_Fu;.�;;;:;;;!:�RA�,I;;m;;;O_.��IO�·;m;;;JIE�·•• ·;;;;;;A.N�A�L�IS�. EL:LlNGER
Quo 15 da Nc..vt:;:-nb. 588 • Fone. 1901 .. Biumenou
EXA1VIES DE URINA: simpies (assuear e alhumina) de cedimsnto, qualitatlvo completo com dOSRITem

c111oretos fosfato acid -íe '.
-

L" E''XA1\,f 'S'
. -" .

'.'
'.

. . ..

"

'.
.

.

'" ,

,

,'.
. :. •

e , aci o UI co. �lea7 (..1 .�.' L'I�E DE I<EZES:, comp�eto, peequtza de amebas, flagelados
líli.:·.·.·'." ,.,ovo.� �e \ �r.l11os (Me.�OdO..

s

de.e.'lll.·lflUeCnnelltO) dlgest.á.O.. : qarn..e,. vegetais; p.e.�qUlZafl
tia puz, �angue .Oc'Ul.to etc.

""k.· EX�IvLE .�?� SANGUE: MALARIA- Pesqufza de Hemat6:war1o de Laveran, formas agudas e croní-
I

�as. LU�� (��hlll,): re,!ção de Kahn; Ktino, liII�irlEeke fite. ':l'IFO: reação de Vid�l. pORagem De:' gliCOflE', acido mi-
,o, hE'lll(l",lob�n�. Contagf!lll .d(l #,JOOU1.o5 vm:meI1lOs.f! brancos. formula Lellcc'.91tru'lIl. Hemograma de Shiling. Tem
do de CoagllJ.\\·ao e ele s�.lIgrla. Curv« gllc81111ca. EXAME DE 'SECREÇAO: Peaquiza de gerwP1l8 (Gano,)
eElperrnatozoidiJs. etc., h-jchomonas vagjnai�. etc: EXAME DE ESCARRO: Pesquiza de bacilo de Koch e

{)u�ros germens, pneuni0coc{Js sl.c, EXAMEDO LIQUIDO CEREBRO:-ESPINHAL: Éxaine citobae

:erlOscopic(�. r�açãod� K(i�Il. Pandy, Nonne APpelt;'etc.� EXAM:§ DO �UCO NASAL: pcsquiza de bacio
ros aleool e acido l,'eS1i9t.:J1MS (HuII8en) etc. EXAME DE SUcO GASTRICO; Exame ccmpleto, dosagem
de acü;o latiw, acidez livra e oom l.innda em IICI- Pésquiz:ts de sangue oculto, piocitos, herriáceas. EXAr,IE
DE ULCERA:.1Iltl'amicro6copÍft oru campo eseúro: pesquiza de espiroühatas 'I'reponema Pa lida (sifihs).
O LabOJ'atol'io se acha inssatusl» para fazer cultura de qualquer germe1! e auto vacin as

& ··eIA.

"i--. �'

}'-' .

A' pedido dos 51'S, Médicos fazemos colhera, de material á domicilio
rornceemos laminas e recipientes gratuitamente

.... - ....-.4!t ,.!!I--.-4jl. -.,�-�_$§--f!i.-.• X "....-._•._._.'- ..._._.�•._ ... x !",-�,-,,,,,,,.,-•. ,--.... (t--Jf'-."_'"

Estrada I ':i:;'::
')CatarinaQ .'

uantadolJ

;._."" ,De ordem do Soro Dil"�tür da ESTRADA DJI FERRO

.�, ��\�TA CATARINA,. convido o Snr, Condutor de Linha da 3a'

t l!V�São-Via Pl:'rmanente, AGGEO' GUERREIRO, que desde
. -<�'édla 27 de agosto do CfJrrente ano, não comparece aO serviço,

a apresenta!"-se nesta Secretal'ia, dentro do prazo de ') dias '. a'
contar da publicação deste, s'jb pena de ser demitido por ab�ti.
dono de emprego.

'. Secretaria da Estrada de Ferro Santa Cátarina aos 4 de
outubro de 1946. '.

.
. ,

Nícol.Hl Pederneiras-Secretario

• CIfRE DE AÇO DE

CONFIANÇA
2V2

l!I""'�-i1>+-""*";'�'iliII .. ···�·�-';;;-'.-<: :x 1#<:.-.-.-.•- .• .,... ....-'..•,,;,.,.-.-.

Clil1i)e Nalltico -'L4_merica
Terceira cl�,ocação par� fh�ição da Diretoria

Tendo sido iUlj.JUgnada a Eleição realizada em segunda
corlvocação, são COD vid:tdns todos os senhores sacios quites para
tomarem parte na reunião (,ITI terceira convocação, que se real i- .

zará em o dia 9 de Outubro em nossa sede com inicio às 20 horas.
A DIRETORIA

_ TODOS OiS 'nPOS

hviel� • Aprom"
fOGo e ciG .. idade
Cõ�odos • Mcíterict.
� 9f'Oftde re�t_cJc.
�""..ab�

AmAQO(� (G.Schoiz)roto

�'l; I .'.
f'A8âuc.UIOh

COfUõl'-i'm);I ..- .�
�"MB.Aj ..�

�.�_ul ir.JI

c s
para RADIOS

REMESSA NOVA A' eH.. $ 300,00
-NA-

. '.
. Catiu;a �o Amei'"i�t!lll1!o S. A. .

I...
" t..�pr�",if�· ri ... !,tltnm{.v... t�

�.'t!liPJii ..WíL��!i'�4"'u;llb�··

M'inistério da Aéronautic3.Diretoria RÓvas D� Aço

da Aéronaufica Civil .. Aéro Clube de Díst:ibuido:es:
81urnenau Edi�al Presdocuno � ela. �tda

.

. Blllmenau CURIIIBA Jomv!le
Acba se aberta a mall iwl<i d) 3presentar prova

.

de qui- Filial Matriz '. Filial
para o cUrso de Pilotagem ae' fação com o serviço Qlilitar. de
rea, sob regime de subvenção, acordo com a legislação em

devendo os in�efessados preen- vigor.
cher os segui!ltes ft,quisilos: Informações mais detelhadás

aJ ser brasileiro nato e. do poderão �er obtidas na Secre·

liJt.�.�B.;�,;.�...·){O masc,ulino;
,

taria deste Aéro Clube e com o
'fi Instrutor." b) ter idade cümpl'êendidu Blumenau, 23 de setembro

elHre 1.'1 e,30 amiS, p,,,r .oca� de 1946.
sião da mat.ricu);:-, VLCTOR HERING

4' c) pô;;suir instrução eecutl- Presidente 15i!G
, daria.' cabendo a preferencia aos ff-�----'ftJ"""".':'_$--It.-�-�-�-.

que tenham o C!lfSO secunóa- �"��"�,,,,,,��

rio cQrtipieto; itlN1JIV'amM WST'B U[Ã]tIO
'�'����=<>��'�'��';"'i1 00-�-�""��-íliM�" �

Pimenta preta em Grão

'. Nozes fJtoscada
..

Azette de Oliva, legitimo
Maquina$ para picar carne

F. Don�rüng. eaix.1 pOl:3tal; !O
" ri.iiUlVó

.
.

7«;.�>:Y';i""f:.�{<�?;�'iWà:�t:;�.",��,� fi �.'t �H,jj;'j.t-,....s��!k:t.!i!'i1,;:;;'�����'ft .

iltKIl !li tU!! J'i'Jf ' ." _

-'_ -- � .'

... -V-:l�H� l!
. oe;.

(-:Li�; .�. ê��� �IM

,!!,-_._;,.'" ..... �.....;.�., .• :!lf.�•..;:.:...

� )�x
- �INEH�V�

. tmpregtJt10 COITl reql successo nos !
fRAQVEDBROH�UIn:S B'1 TODOS,95 ;

SEIS GRAUS' E SUAS MlUllfESTI\ÇQES
COMO SeJAM:"TOSSES,CATARROS. i
teROUPUITfS_li C;OPlfEWCHf. ,/
....��....,..".,\?'................- •.; .../

�� _ ....-'''--'-_ .. _<. ."� -_. - ,�._--'"

aça séu anuncio
neste JornaL

r=···�·R-;.Mfu'�i;;;;;==·�,·rn�
�: Estabelecido com Vidracaria e Molduracõ es ��
�: Espelhos. e Artigos f13.' 13 Presente, Rua 15·724 É�

f�:. Marcenaria R�a João Pessôa eln, �.tf A ceita qualquer srrvico de Cc L cacão de vidros de .

u:
. �

'='l� qualquer espcssurr �

H -BLUMENAU- ;

Edital fie Praçá
o Doutor Oscar Lr-itão, Juiz de Direito da Comar-ca

de Blumeuau, Estude d e S!wt:l Catr iue , n a lO, ma da lei.
etc ...

FAZ SABER 808 'que o presente edital de la. praça,
com o prazo de �ri'ltli (3ü) di.H� virem, que. findo o dito

prazo, no dia 30 de Outubro próximo vinduuro, ás 14 ho
ras. à porta principal do cdHíciu do I'Ôr''. nr stu cidade, se

rá levado à hasta pública, pHI'a ti rrPHlti!açJiO, pelo porteiro

I
e(IS auditórios deste [uiz». a quem tnnis der e maior Isnce

O.ferecer além da av-Jia ção. �t:: b'.�ill:j pPlJhoradlls a Hellruuth

K066mflck, na f.t;;u.o exe cuuva que lhe move fi Ff.7.P.O<ltl.

{Muniüipfl.l de Btumensu por este Juizo, 8 sube r. UM TER-

I RENO, situado no lugs r Onci'l, !Íiô\rHü di.! sé de da Co
marca, no perímetro urbauo, eonteuuo f ár oa de oiteuta e

. quatro ruil metros quadrados (84,OUO ln?) lJ1iJis ou menor.:,

inclusive Um chão de casa, ao lado das tel'n�s do Dr. Vfr-

gel, extremando com terrHH de P.'ull1 IT'fllik._>, do Dr. V'o

gel. da Empn }l.a forO'l e Luz SeW!'! Caial'joli, dp. Gustavo

DfHrich e di:' HBrrl1!:llW Fraüke. h,rfe1]O este que foi ad,!ui
rido pelo €xfcut�do I-lellmuth K(iSS{J)hCk, por compm {pita

a Paulo Hoemke e BUli mulher, COilforme escl'itnra trans

crita DO Registro de Imóveis '1esta Cllll1arC'l, 1· Ofício, no

Livro N' 3-D, scb N' 22.288, à [Is; ln5, em 7 de Dezembro
de 1925. Bpos estes que iurilfil av diadns por quatro mil

cfllzeirús (Cr$ 4000,00) com li h�nha nele existente. E. para

quP chpgue ao cf'ohecime;lto de todo", mr.ndou expedir ()

preseale edital que será afixado no lugar do C(.t'jlUme B

publicado pe111 imprt"Dsf:I, no [O rma dii lei. Dflll0 n pll8S1ldo
nesta cidade de Bluruennu, aos vinte e ReiH de 8etC'mhro
de 1946. Eu, Frederico Kll!an. et:;crivií.u que (I dlltih\p"\Iei
e snlH\c!'íwn, ÚiSS.) OSCAR LIUTÃO, Juiz de Direito.

CEHTIDÃO, CertHico que o original deRle edital de

primeira prll<;'l foi afixf,do nesta data no locai do (',ostume,

O rderido é vel'dade, do que dou ré.
Blumeril]u, em 26 de Setp!ilbro de 1946.

O EBcrlvih,.: FREDERICO K[LIAN
"--..........II'i--;il-.a�!i)o��ti X ._!I!........--;fíi-/'S'--$-!lii'_fi--·!li!- �

Juizo de Direito da Comarca 03 Blum,Bnau
Estado de Sanla C3tarhma

EdHal de Citaçl0 ao réu G ENESIO FERREE{.A, com
prtso de 15 dius.

O Doutor OscBr Leitão, Juiz de Direita di:> Comarca,
de Blurueufiu, Estado de Sauta Catarina, nu Forma da lei, etc".

FAZ Sfi ber 60 réu Gtmc"io Ferreiru. operário, CólIn 18

(UWS da idade nntHr<d deste EstHdo, filh') de Firmino fer�
reira e Beatriz 19nucio Ferreira, ou fi quem interessar

pOSsB, que pelo prpI'entc, está sendo Citado á compal·ecer

,Da sala das audiêLC tiS deste JUjzo, no edifício do fOro, DO

l dia 26 de Outubro· pr.nximo vinde uro, pelas 10 h(lrl�s; a

fi:n de ser qualificado e interrogado ua forma da lei, sob

pena de reveilu. e pina se v�t· prflú9ssar até julgamerllo
fine! pejo crime previsto no art. 155 do CÓdig.! reMI. prB�

ficado nesta cidiHle. em dldS do mês de Julho de. corrente

ano. E, para que chegue ao s. U c1,oheciruento, mandei ex�

pedir o preF(3llte Editai que Eefá :..fixado no lDgar do C(J!:1-

tume, na flH'ma da lei. Úu(h e passado oeeta ciJadB de

Btumenau. 803 vinte e dois do Setnnbro de ruil novecen�

tos e quarenta e sei�. Eu, AbS) Luiz S:brarnm, escrivão, o

€scri. AfiS) Oscar Lei\ão. Juiz de D,relto.
CeríWco que está conÍurme (I I ri/],inaL que foi Bfíxa

do no lugar do CiJ8tume, do que dou fé.

Blumenau, 22 de s�,tembr() d,3 1946.
O Escrivilo: Luiz S�;hrarnm

$--�-'�""'-'_"':'- '�-<" ---.; o \i'-.__.-.-8'--�';�.�---�
.

Edital E d ii t a I

Faço saber que preten1Pfi Faço saber que pretendem
casar-se: CHIos Heinz Horn CtHJ'tr-se: Henrique Hadlich e

e Thekia Blaesing, Ele, r a- Elsa Petere. EI�. natural deB

tu!al dt6te Estado, tHiSCi;1<J te Estado, nascido 8GS 18 de

aOo 21 de março dG 1(.123. la- I
ng0!S tn de 1926. carpinteiro,

vrador, 8t>Heiro, domiciliado \ soiteiro. domiciHad'l i� reBi

a fpsldt'ote em PllSSO Htlllso, dHnte em Garcia, filho de

filho de C;:nJos Horn e d'; D., Lenpoldo H.'ldlich e de D.

SUZé,na Horn. Elo, ndurd di: C!t.ra Hajlieh. Eh, oeluful

Estado, IHlsci:1a [WS 30 dt; I (lei3tt� ESléHIt1, nas�ida 80S �5

julho de 1905, dOlllGg!iC,i, Viltl, I àe l'evereiro de 1926, dOIDAS

dom\ciliallu e I'f'sidente em tica, sdteiru, dO!1liciiíada e

Passo MU!1so, fllh1 de frll.DZ r·('!.iidente Em Garcia, iliha de

Kluge e de D. Marhi Klnge. D. Eltslt Pftene.
Avre5t':'otaram os d�l�nlO� exl- Õ;.pmll{lül'1rrun GiZl crOCtí:UlentOg �x:i..

gidos pelo lirtig!) 180 do Co r,1dul\l pil':t!ll &rtlg-il 18D do CO-l

digo Civil, sob DR. 1, 2, 4 e 5 digo Civil, scr., n' 1, 2, 3 e 4 Si
Sí alguenx tiv('� !.�:':·t:r�1>c�:n�m{i\ Ij>l; I i!!;;�;'!e!Jl tivt:.1J (:;;t-nHe{.��16nt� d�

.eX1st.l.t' al�.m imíY1::d!m<,mt\&

lêglli,!,
'!.ristlr

tll�.;'m!l �mp�,rli.me.'Dt'J;I
l�gru

.•acu�� o para <!lia rins Ii<) rà!;,·1to. ',);(:1)$'Õ Q para DiI nO!i clfl direlto..

E, para W:lJl.i!t e t::h:eijfl! tl9 co .. · E, pru-a GOlJstan e ch",t4ar <'lO GD"

nbecl:n:c,otG d3 Fo;)(r.Ofl, lavro (l
I
nhoeclmellto de tod{}� lavro o :pr-�oI

preoonl!\ p�l"a �r ait;:3do no lo.. gente· p�l'<I 5�1l dL�ad;) o-G logM
gar do eC81tliJll€l e pUl}ik'.adoj) p�., do C'():!ií� e publtcad'tl poela i_ru"
la iPlpl'lf:!U&"" ppeuu.

I·
Blurnenau, 3-1O�1946 Blumenau,1-10-'1946

Vicun1no Brag.. VictorlnG B'rnglll ';;2 .,.1

OficlAl do R�tra Civil. OIteia! dQ Reg1�trii C5v51, : .,,,j
.
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