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•. Na reunião das associa-
• ..••.•.. ' ·an. a .....• ·.a arlna ..

·'ções Comerciais, foi dea
se - debate no�sa ferroviaespecial:. .' atenção

pOI' diversas vezes êste sõ asstm poderá atendar com--::-"'"
11 tem focalizado aspec- mais efict.encia os problemas
Ia crise em que se en- que lbe depuram.

'

ra . li, Estrada de Ferro Reproduzimos. ii seguir,. o
a Catarina e que. se re- telegzama f'n!lel'f'ç'1dô àquela
n . falta de combustível alta autoridadp:
que alimentar as Ioraa- - ';ExceleutiB6imo sr. CeI.
dag 'locomotivas. bem Mscedo Soares -- DD. Mi,;.

rn 'como !l8S péestmas nlstro da Villção e Obras Pú
. _lições de sua via perms- btícas, �Ie, que está Ir nge de.otc- Rio de Janeiro A vfrUula 8 fi lealda-

DE R.V·�I I' '�t mario Mttmiinc

Irt8dse�urança requerida, As ASSOCia\lÕflR·S. c0(fmel'Ci,sf1s :8 ��IJ;:�a:\���:o. '.L � .1. "iJ I ::'i:�:��tr", g�: ��::>"L, SU 'o ISSO, torna-se 'evi- de Blumsnau, 10' (l �u. aiio prsmladus.' ,., �

H'''llh' .;:;:ê O,to I
e. tem revertido em vul- Hajal e tf'jel( p ir seus Pra- ",. _=�____J
s prejuízos para a eco- sidentt>s. auscultaodo raals O a�auto das âs�I"l!ições do V�le do itujQJia da .reglão, visto que asplra çõ'ea d� toda a popu '___ __ ...�__

rep�J3 carguelros DãO cír- lação' do Vala do HajllÍ e ilLOMBNAD.; Sexta-feira 17�8 Agosto de 1�6 -,Dr. �ChID86 Baislnl Diretor Ht'bpuueu'Il'61 - An\} XXH - N 1821.0m ii regularidade gl'unde parte dá zona B.erra- '.
.'.

.

a '. -- - �._�------�:-
essárte, deixando a ler na eatartuense. reunidas. m ME ;��;m��,§l'!if'i��mil��_�
a d.�.''',mpri. r. sa.!is.ra to rií:l.

- conclave, resolveram afelar
.te B flnalldades. patríouco espírito de. VOS�
lauta

.

dlsso as classes sencra, DO sentido de atender ..

Iutorns resolveram BgO!,8 I:l sgústiose situação em que
lr:r couõsco contra êste se aébstem IH clases pro
do de cousas. E .isso fF dutoras im pcsslbílltades de
Iranesmente evídencieuo .t-.1.�

..

60S.PO.. rtare.m.••..... le.gulanneute IIreunião de ,5 de agosto, gêneros de primeira. n('CE-�S
nrto as AssOCILÇÕtlB C,.- sidade e demais pruduros,
-ctats dlspensaratn espe- entre os quais avultem IDIi-·

atenção ao C/f80, no seu- detra. para os mercados con
de lhe dar uma solução sumidores. em virtude do
as dtscussões que Be fra- precarto estado da Estrada
sm ao exsmlnar. o .assun- de Ferro Santa Catarina, CU
tícou pstenreado estar o ju msterfat rodante" e

.

via
!li administrador du Eslra� permanente estão em petlcão
isento de culpa quanto à .de miséria por falta de rc- fse que ali 15'0 observa. Real, cursos tlnancetros e deflci-Iate, segundo se evídencí- ente mao . de obra, devido,
a sit!l�çãO de angulStia parcos salartos pagos ao I'

que atravessa li E,r.S.C. pesscal. ferroviário. A par
ze-se unicamente ao seu estes sérios entravas R fe.fc-I
.ema de arrendameuto.que rida. H?rrllVia se. Vê.8 braços IJ permite à udministração com absoluta talte. de comt
Estrada tomar iojüiativa� bUEtival e dormentes. sí yero iqualquer natureza, mesmo que: estes

'.

representem pro- f -----------�. estas vízem solllçàes blemas. de momento. Càoça-,
!dí��'- dos de apelar para o gover- rDn'ar;�;é"'que a estrada não no Estado e Dirc ção da Es- ..

p rend!1 por que não tem irada de Ferro, nu sentido

C C B I
· ·

na e ;_;pelar�Jg. ,i� 8e� dirimida tlil sHuaçfio,.. armo . a SIO'nãe lem lenha porque vnDOB agora lazer

vee>,
.

pode p8gar êsge cümbus- meote apelo à Vossencia. Transcorreu 8ntem a data nata
el ao preçO em que se certos de que seremos am- talicia da sra. Da. Maria do Car
outra. E tão pouco ·ope- parados. em nOSSa justa e mo C. Balsinf, espôsa do diretor
ios por não poder tlar� patriÓtica aspiração. Data dêstejornal, sr. dr. A· hiles Bahini
S um ordenádo decente. venia, sugerimos a Vosnen- Por tão grato motivo, adis
á claro, que sem combu$ cla éstudin e resolver s res- tinta tJatacüiante recebeu nume
eI e op�rarios, 1)8. trens cisão do contrato de arren· rosas e inequívocas provas dê
O tr8!egBUl com regulari- damento da Estrada de Fer- amizade e apreço, que bem tra
de e, consequentem�nte, ,ro SaI1ta Ca.tarina. dando duzem a simpatia e estima em
,strada vê diliünuidl1 sue lugar a um nnVO reOlme '110 que é tida vêste meio.
da. Enfim, um autentr, o qual () Dírdor de�ignado «Oidade de Blumeoau:v. em
calo viciüso. .! por Vossencia tenha plena cuja gerência a homelageada
01' OUlro J.adO, qu.ando a

..ltiutopomia de a.dmin1suoçAO, vem exercendo sua valiosa ati.
ceita da Estrada ultrap8B- aUm de levar a Estrada fi vidade, apresenta-lhe seus efusi-
suas despesa�, O exceB�O cumprir sua rinlilidade:

.

vos cumprimentos, com votos de'
que ser recolhido. Qusu, .

Respeitosamente perenes venturas,
a receite é-inferior ás das- Ernesto Stodieck Jar.
Bas ti Admi!listfóçãO tem PresMeute do Conclave, das
:e agoentar com as couse· Asso,'3íaQõ�s Cnmerciais de

eD?i8s,."
.'

. .... Bljl�eQaUi ,ltajal e Lajes."
Aes�BeDdOJ o preSIdente .

COPias desse telegrama fo
cODúfave nomeou uma co- ram dirigIdos ao loterventor
asilo paf8 estudar o caso, Estadual e Presidente da
ando resolvido, como úni- Rerublica.

.

.i,icurso, apelar para o
.

--'_.----,---�---

ín:;tro da Viação 8olicitan- C"RU.ZEI·,·R.. ·.·.·.O.... ,".' Prefiram a blrinhaa rascisão do. contrato de
rendamento dª Estrada e fabricada pelo
�r�8 su:u�dr:::ÍlYJl:fra6�o.a��� H o I N II o JO I N V I L L E

'Inslalatijes ... . .\,-..
-'--'

-,--A�"-'.V-·'--,-,-'--s--()-�'
-------

InSlala:�::n:e Elélrlcos Banco Mnrcantil Santa Gatarina §l!.
.

BlumeU8U

.; -."" ..........

�,
"
:áda crise em que

o

MISSA

Os fuucionaríos da [iruia Pr osdocirnu & Cia. Ltd». fil ial de
Blumenau, convidam aos l:1eU8 amigos e freguezed para 1:Hl�istí.
rem a' iUJBSa de trige-eimo dia que por alma do iuesquecivel e

bondoso chefe

João Presdoclme
mandam celebrar em o dia 20 de Agúsf.t) ás 7 ll� horas ela
manhã na Igreja Matr ia de Blurnenau.
Por ruais este acto dI:) profundo ee nthnenro Chrietao. antecipam
os seus agradecimentos.

II Ru a 15 N' 481 Ca�xa, 20
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Incendio em Gasp�r
A vizinha cidade de Gaspar 1

minar ü IorZll Fel. 8 ·srs. ;',l,. tio

foi te,atro na madrugada d.o dia J�Cq!'H:.S e Sidney MCifltl, i,ji:_

d d
.

1 t \ ClOuanos do Instítut,) "� h-l"Ll-
I I o cor:rente e um VlO en o

'f'
'. '.,1' i- . I

.

d' d t'
.

1 tI lcacao e i.._7.:C l':D ,_e i:< I do
UJcen 10 que es rulU parcli.'.· \ E ; 'd d F'

. , .

t
•

d
.

d d sta(iO. Vlr!'.OS ·e. l.:,r::anopolrs.men e o escasca or e arroz

I O�
.,� lt r1 �,. .' '.' f � .,

A N 't T t
.

O d .. le"u. ".,<1,)5. U� pen.i.t -' l- ",
'"0 51;'. oosue o es 001. e-

""1
.

. ,�-

J f'".

rt
.

I remelH
os para a

.

LdfJlta, a_im
pOSltO on're se encontrava o se- .

. .

d te' , i
.

'I 1 I de Sei'e:l1 devl'la"l1ente l smd:.-ca or e. rca l e mI'. sacas
.

Ge
dos.

arroz fOI totalmente consumido .� ..�,��._.,_,__

pelas chamas Os prejuizos cau-I f! 'fr �-J t
sados pelo incea�io

.
sã? avaJia� d'lf{H'eS.�jhiRti'HS ",dos em c.em mIl cruzeJ�o3.. Entrega a Dam,':I\J(}

Cornumeado o fato a ReglO-1 Morél & lrmãJ ...

nal de Polida desta cidaàe, T�8f(l 6dftO - Blu i;lP'nrW
esta iocontínenti mandou exa-

........... __

Maria do

Dr. Affonso 8alsini
Estará ausente até

Q dia 25,

ladrilhoS'

> (@m .organização) ..
'.

Chamamos a especial
.

atenção dos senhores aCiOD\S
-tas' e dos interessados. que se encontram em poder dos
fum�t:idJreB as listRS para ou aumento de capHal de 8côrdo

.'

cOlÍlque fôra det&rminado em. Ássembléia Geral realizada
, em 12 de juoho do corrente auo. r

'"
.

Càhe aos 8n tlgos aci{)Ilistas o di reito de subscreve·
rem riinCOénta por cento l50 oioJ do aumento do capital.

. .

;Blumen'aD, 12 de. agosto 1e 1946
Oswaldo MiJelItUtmn

'.

Americo Stamm
.

Fundadores

e

Milt01'ia is· d� Constl'uçãlJ

Wernét G.arni
-.

6\12{tl�.'f.��".,uI,. i.1.a.•.... 1.·..9..

·

•...-:·.F o.ue, n�l.I., '>.

1'�i3LUMENAU .'

De' Qualquer Tamanho!

Ho�so, pessoal E8peciali�ad(} poderá in h

.ear-Ihe '1m grupo «'ob mechd/:l,>l
conforme suas necessldades

Para pormenores consultem alguns ,1o�
. possll�dores de instédações fornecidas

por nosso intermeclio.
,,'

EM BLUMfNllU: Ind, Textil 0<) HEriiN,'j

TI 17U1 PN o 'í,jJece.age-m i. �,f','-. �LÍv�.L

::, A.

EM BRUSQUE: BUETTNER & elA
LTDA.

EM JfJINYllU: ('ia F,tbril LE PPEH

C asa �o Americano S�
Mercado de Butoh1fJveis

L
E
C
T

'R
O
�lJ

F�
1i�':lI::

Andreza Campos da Luz
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í'CJdade de BluQlenan"

Foto AmAOOR (G�8choh)

Pneus; e Camaras de Ar Ipara Motocicletas e Bicicletas

'Correntes para Bicicletas
"Dlamond'

N' 27

F. Domníng. caixa postal, 10 TimLó

*,,-,-�-. o .-.-.- ..-�-�._�'_''Í§:_.;§t .......�

Ni.) bar e nu !wu
i:NO'D i

�I� tiev;'il fâltl!E� "__,",,,,_.__4>._•._�"""--'---"!I
---- ----------'_--,..-.... ._..._�

� trat . com

el. lubow

fintas em bsnaoas 1)l11;{ arnst-s
Bhamenau • Sla (: "5t ,A � ti

v � r�� �,-�-�--------·

"�' _i_êl",�;'"

!Io�seu f2.iiioi��-?,
II leve-o Imediatamente �a ofiçin8 I

�qti,p�m����:�:�tg.��.úo, tec«..ce ,I[ormado e diplomado em São Paulo

Alameda,Rio St"cncQI, '10

Ruo 15 ê� Nc. vernb, 588

A rEDJDO DOS SNRS. MEDICOS
"EXECUTMvi-SE OS SEGUINTE.S

I
'

I .

I,
URINA vcompleto e parcial com dosagernl+ FEZES {Ameb;:s. vr rrnes. s a 1 ,,'I' nc"Ho�ES

CARRO (pesquiz a de bacilo do KÓlO)-'-SECREÇ.i\O ípesquiza de dipincccos, e tc , ('spamaio
"

�0ides��SANGUE (S(>i'o�i3gnostico d� Lues (Reação de Kline), - pesquízs dr ,Ht'll1f1!UzoarioIrnalaria). Contagem de g+obulos. tempo de coaoulscão e de, sangr ía, dosagem da l-h'!TIng-k>bina,glico e. acido n-ico, reação de Vidal (Ti!o).-UQUOR (Exame citobacter-ioscopico, H'Jçfio de'
, Kahn

•.eic:)-1\:.�pCO l'J��A!:n{pe�quiza do Bacilo de H'tnstn)-ULCE.fH (pesquiza de Trep: ne
mspalida) -i:5UCCO ünS 1 r<ICo (exame compteto; dosagem d(' acidez sa.ngue oculto. etc

LAMINAS E RECIPIENTES Gl.ATUIT A[vlENT8
moder ca: estufa. autuclave color imetro s. etc.

,
,

�
"

adquirindo os artigo):> .iue Ihe faltam na

T�M� �UlTm:

J��

,

Chegou o 'inverno, e COlD ere

mais variados �u·tigos, tais como =

LANS, PULO\WERS, ETC. x x x

,

(ANTIGA SA0rTA BRANCA)
CASA KOCH de IVO HOCH

"

CASACOS, CAPAS. 'Pl::::Lt)CIAS,

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Paga-se bom ',úrdenâdc).Dhcina Mecanica J6hl1 8erl11e;
® eo€lJU .

1_·:�_..v_t""""'e_n--'·d....;.e.._..-'-s_e__ 1 De �.����o. de.
'.

. 'sembllraçada,
.

de certa oul .
.

Uma
_c�tclUhotíete '. FORI? tura, maíor de 18 anos, pre ..

tIpo 1930, ae 85 HP para bOO .ctsa-se para servtços exterquilos de c-arga .com cabine
nos.

.

para chofér fechada e tolda
.... �CO L'T'·D·. A.. '.'"removtvel, °em pprféit6 estado L

df'o funcionamento e .conser-
.vaçâo. Tratar com li, "CO,:, . RUA 15. 991);i. HRAZIL" - HBj1:lÍ. Preço Hx .

BLUMENAU.. Cr$ 20000,00. . 6v1 . •...

.......
.

'.' '. 3vl

��' Vende-se duas vacas boas

'1
....................�......-----.-�"

""'. ntormações
...
;c.o

-.
·.fQ osr. Eãuar- Casemiraa � se

..das.,do Geopp. .... Casa Dalfo,a
Ponta Aguda. '. 2Vl Rua 15 Nov. 1393 '.

,..._. ._:...-.,-_-.,.;...._.�. O ,..�-.--.-.-:.�.-•..

ffiii a Ag
'.

.

. a_w!!!!.. -ü

: E!!rasa Jólefm8ôiária de L M. Araujo:
Im '(Matriz' em fló"ianopoUs' III
IUI Titulas Declàratorlos _' Naturalizações' '1111.•

Encarrega.se 'dê quaisquer assuntos junto ás repar-
III!!I tições. públicas às Bhlllienall, Florian&poJis, Rio de UlIgl Ja!l"jro, São Paulo e Porco Alegre.

-Assistencia teCllj6a de conhecidos advogados - Ahso-
JII!lIluta segurança e rapidez, asseguradas por tre" anos iii

de !niicipuamentq.
� .Preçes módicos'=�Cónsul!f:l8 sem' compromisso;

.:: f,erú6��a�r:evsss: �;5A:_N;��aT sala 1 ::
'fifi '(4110s d'. ClPITIL) - Blumenau UI
!III En4�..eç'o t�I'egl'afico - INTER 1111

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

"Granja, Florestan
legborn Branca. da mais alta postura

Ovos Dura incubação
Frangos de; I a 4 mêses

,

.: Reprodutores de 4} mêses
_ Oferecem as .segu!ntEls garantias e vantagens: 8th,

1i1!!o!; de gaJos lmportaêos do Americano "Henson", com.
pedígré .. pále'r,lO de maia de 300 ovos

.

Pruprletárlo do avíarlo.
O@car Pa.hJ RUb Amazonas defronte ao i52 H.C.

Slumef1Etu�SB[lt8 Catarins.
� --.......,....."�'"���.�� x .-.-.-.--..............-.-.';;_.

IUI

,_.; �

:,,---- ---� �..._... _,.._., _--..........._.,!\s.-••
-

••
-

••••• ;II ""' ,,-It.t>-
··

v ., �. " 0'-." .

�� S�!rV' ÇO bem pe rfeito e bem acabad.o t
-1,H . Grande estoque 'de la�les; �l':&f� _

Rua· Dr. Amadeu lus. I' ii��·�·_..
�

..é·';..:;�·.:::� -;;_;.. :..!, �. :-� �.: �::�- � ··�-�:.l

tIt COfRE DE IÇO DE

CONFlANCA

17 ·8--.946

t? . mdt�,��, rnt" e�$ol' !Xi1' t.�>{[!Ji?�,
m�g!";.:}:� e .!:�iJ;�, pG;ftjt:� em

-�{iii';;J .mtram. r.�i;!ãtJl.nQ.r;.fI. �..,',iÜ
ecmc Vt;;l'U;h�ã�;J �,!l my)ln, .tJci�.n3, Gli- ��ar-oíosftatos, pel-i5i:12., no! �a CGla.;

�t\!�'It!:
,

t.e ação m:�.m::2 Q �"'I�'al: noft �F.;:;n!.'! de ',:
fn,,�UE-2á -e l1t:ul:';-l�t!;en}aa. VanadloJ é',
lnrucadi!> 1)lU".t'J hotnen.:l, rl1.l�11!�rct!Jt '::'li.2�i.. .�.
ç�� t-endô sua f6!7'!1'!11;] conhecida �elos �ig:r��J:deg m_�Qi�':1.'S ® ��.� Iicaneíado

�

f'�da t��J Saude Fúblici:_
.

�.
. ��bm������:§s1..;;;,���'t'{�.::1����t·���-:.;!;:::��;��E':P!�!ç�r;Z:1?6!i,:�í.tZJ��4

•

nermanersr« d.;t ..

�'J �16�4-�1i._[.:. ��f:I:��{t1'f�_, �Ja_\� ..

Madeiras de construção em ge·
ral. Forros. Soalhos. Motdur as

f elefone ��)a7
8 l Y M' fi NAU c 5�fi�.a! fhg�ar�n�

&xpurtadora
Slock

� TODOS os nPOS

.6iQIÓ"'....... A. prove cs.
fOGO o d••Qi�a�e
(;l;1l5:,"d�H fi Materiot
� ... graad. teslst'nctG

, bt��iitl\�" <lKa�to.

(
, -

i �.' llAUICAI&OJIl.,
i 'Ct:rl'llim!ltt)(. ._ Ua.oóUOS

I 41t01MV<» .. "w.S'� ACM4ItoI

I IiSi.A;1o,'I"a .. �COEUf,w:&Sf....,
.

\
....
: -_':III'II!"'�...

,V:!_-"

_---------------------=----

Drbustos or�3menhjs!
Entrega á Domicilio

Morél & Irmão
Testa Salto - Blumenav.

t&6vas DE Ato
Distribuidores'

.PrDsdfeimo &Cia.ltda
Blumenau CÚRITIBA Joinvile.

Filiai
.

Matriz Filial

Dr.

de

etc.

C A M A fi Ã -I'�, ;ESPEC'ALISTA'-
TRATAME�TO E.OPERAÇOES DAS DOENÇAS DE SENHORAI'3MolesUu das meD�as Q meças. Dlsturbios da idade criHca. Pef'hlrbatli.. cfm'o-lJ.andulafe5.' OPERAÇÕES de Olora, otfarh.lJ.tromplS. l.amOres. &Ptmdice, bermas. ele,

Oiatermoccavulacão � Ondas Curtal,
CLINICA Enl GERAl:. .

Coração. pWmõea. rins. ap. dhlestlvn.
Varies! • IDeDras·· Doenças TropiciUl&

CaNS.: Trav. �_ de fevereiro N.3 (em frenla do RoteI '!fitaria)
,RESm.�

R.
ua São Faulc.80 • PPB9: 1226. - B L..!!,!!.M A

U�"l•
.

.

=�II
IPER06Y VIRISSIMO 1Oesp.achante da Recebedoria do Dislrito Fedtlral (M. da Fazenda) IEscritorio: _ TRAVESA DO OUVIDOR N' 21 . lo andar· B J O

..

Encarrega-se com Efidencia e Rapidez de: IITitulos declaratorios -

. Naturalisaçães - Retific3"'ão de !lmpost.os -- Registro de.Comercio - Patentes - Defesa I \de>�utQ� - Certidão de Rep.da �,Serviços em todos os
lIhru�tcnos - ��gl .. tro de Diplomas - Procuratorios-

. 8�l"V'JI,los na Poltem - Permf':l1ençia de Estrangeiros - �,!. Iglstros de firmas comerciais e industriais no D.C.1. - ,Re·

iiIlistro Civil - Retificações de nome e filiação -

Certidões para embarque.Registro do'Criadores - SerV'i;;:as no D 1 P. I'Recebimento de contas DO M. da Fazenda. f·
====�================-fi

Dr.. SANTAELLA
6lDlomádo oela Faculdade RacIonal de MedIcina 41'

Universidade do Brasil
'

MédiCO' por OOIHmrso do Si>fviÇf> NacioÍuü ;1e Doen,;aB Mt'IH"'lb,
Ex·ifJ,terDo da Santa Casa. e do Hospital Paiquiátric,o do RiD
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Que diFerença enirlJ o

pr1meirc teiefone e um

telefone moderno... ..

entre as laminas comuns

e a modema PAl de fio
côncavo. O fil) cc$ncavo fie
)tive! da laminei ,.PAl, em·
bora mais filio,' é mais
cluyovel, porque segue os

conto�nos da face com a

SUAViDADE DE UMA
PLUMA, não irritando CI

mais sensível. cutis. Por
isto as laminas PAL duo
ram mais. Experimente-Gs
hoi«l��Q·
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,
aior ar I dais forç s armada

1 o pr_;sídente �a _�epublica aS-I combinados. (Exercito, Marinha trabalhos com os conhecimentos
t smou a�creto�lel dispondo sObrel e 1\ eronautíca). e informações a da "inerentes,

a, o'rgamzação do Estado-Maior Os subchefes são graduação Todos os oficiais combatentesGeral, que tem po" objetivo prE- correspondente a general de brí- no Estado-Maior Geral devem
", parar. as decisões relativas á gada � de forças armadas difc- possuir o curso de Estado Maior
/ �,lf'galJlzsção e emprego em con- rentes daquela a que pertencer do Exercito, Aeronautlca ou co

.r-= da$ forças armadas, planos o chefe do Bst -dorMaior Geral. comando, da Escola de Guerra
. �': corretpoDdentes e colaborar no Disporão de nrn assistente major Naval, ccnforme a força armada

; preparo da mobilização total da do Exercito, capitão de corveta a que per te nce,
.

naçzo ,para a guerra, ou major-aviador, de sua confl-
.

O. Estado-M;;.ior Geral que é ança,· cerno auxiliar direto. Todos os oficiais em serviço
, chefIado por Um cfícial-general As seções são chefiadas por no Estado-Maior Geral serão

; r"" de qualqu"r das forcas armadas, coronéis ou equivalentes, pro- norneadr s por decreto do presi
, ': Ce livre escolha e nomeação do postos pelo chefe do Estado. dente da Republica: O regi
, prSSldente da Republíca, COm- Maior Geral. mentointerno deverá ser orgaai"; preende: As seções devem solicitar ao zado dentro de 60 dias, a par-

Z eubcheflas: r gabinete; 4 chefe do Estado.Maior Geral tir da nomeação do chefe 'do
.'. seções.·' convocação de representantes Estado-Maior Geràl.

O chefe do Estado.Maior Ge- das d'retorias tecnicas ou de
ral, subordinado diretamente ao serviço"! de qualquer das forças
presidente da Republica, exerce, armadas para colaborar em seus

( alem dos trabalhos inerentes a
.""1 sua chefia, a. supervisão do tra-

balho e execução dos exércitos
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UI çã Estado.-
os afama

dos
FQgareiros

HC0LEMAN"

portatois a

ga�oHna
do material beIico

exedeate. Vide. o ar·tigo nRS Seleções de
NOVB!I!bw 1945 .

Reserva desde já o SEU Fogareiro
já chegaram peçllH Coleman para Lanternas

Em Exposição:

raSa do Americano S.A�
:UA '5 de .N�vel::7dO de aUlomo�el:J.UMENAu IZEW iil�ieIU�dili!LL:I:Wd". �

Faço saber que pretendem
casar-se: Lauro sacca e Mary
Lucv Seda. Ele, natural deste
Estado, nascido aos 3 de
abrtl de 1922, comerctarío •.
solteiro. domtctlado e resi
dente nésta cidade, Iilho de
Leoue Bacca. Ela, natura!
deste Estado. nascida aos 2G
de novembro de 1926. domes
tica, e solteira, domiciUada
e residente nésre cidade, fi
lha de Humberto, Sadu e de

j.1argarida Ceey Sada.
Ap.l'eielltQram oe d�entoll exI..

gid911 p!l:lo mi.go 180. doO Co..!
digo Civil, soo U' 1,2, e 3 4. Si
aignem U�i! O!JnRecSm.cnte d.
exIstir algam fmpedímente legal,
Ileme e para 011 finl de dfren�,
E, para constan e chegar ao co..

nhecimento de todcs lavro o preJ
�nte para sen afixado nc Ioga!!
do COIltw.i:n.� • p'I'lb!1cado p,ela im..

prensa,
Blumenau. 31-8-1946

Victortoo Bragt.l
Oficial do ReP..'btre C!trfl
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HOJE às 8J15 horas
Phil Baker - Edwae Ryen e Marjorie Màssow em

Calouros de fSorfe
Faz anos hoje o Sr. Rolando

Uma otverttaatma comedia CÍt( ia de b�m humor desenroFranke, competente funcionario
ea Casa Hoepcke. Iandc-se em cenartos luxuosos e sugesüyos:

_ Na dato de hoje transcorre Uma bela prfJduçãO da Fox

o aniversario natalício da' Snra, E mais elnda: lJompl.�Nacionali}e R K O Jornal
Ondina 'VBalsini Jardim, digna _.__-::--__�-_E_n_tr-B..,....d-8-s-do costume-

.esposa do Sr. Mario Jardim. ·.·I····I'.·a·.. J�.'a..
·

. 'I ··I.a·z· aleS u=-Trar-scorreré amanhá o ani-
..

.

.

versarío natalício do Sr. Amadeu
des Santos.
-Deflui amanhã a data nata- VIIDtl1lj a ,lida da Sra. Josefina Duarte,

.

.

..
esposa do Sr. Arnaldo Duart. D

residente em Joinvíle. 'filYfifâ ê tarde" já me 'ou" -. grilou a vi".-·Coippleta .mais um ano de
existencia, amanhã o Sr. Renê Uma antes de ser tf�rgada pejas águas IIiIlI!!

R'f:�nhã faz ;anos o' Sr' Au- grill) de s�c�nro no silencio da noite ....-

gusto Salfer, residente em join- Na 1"'1 '1'1:.;,,·;a de 2 .'10 cor-Ié tarde, já me vou»! - E em

viJe: rente, L:" "�'. 1,)1'" kónibld,)

\;eISeguida desapareceu.
- Faz anos dia 19 deste a Souz.a e Ati 1 JeiH:trtel. reside. '1- Nessa ocasião o naufrásro foi'

S If f'Ih ttS em Rplrhinr, ás. marl:!'en.s d,} reconhécido, pela voz. Tratava.se
1gentil

Srta. Elvira ii ar, 1 a

do Sr, Augusto Salfer, residente Itajaí, i,r"", rjpsp' rt.�J(lS por' d) est v lElor Augusto Br sil ca

,em Toinvlle, gritos de s f'; ..i,lO� de sr cxt'o. Silva, salte!ro. aposentado por
� -Na mesma data' faz anos a vindos;, ,'.' : ... ·rrlf'[)te ri·.) ripo motivo de doença. Nas imedió'.
Exma. Sra. Rosa Dâ.lfovo digais- loconi '.c",mi, f.zer:�m UZ0 de ções do lacal onde afl.4odou foi FaQO saber que PIl'€renden ca.
sima �('sposa do Sr. Jeronimo uma canôa para prestaer.n ajuda encontraria nmacÕ.nÔa furada e sar�se. EdgtH' Krep8!d e C8t�,
Dalfovo, a um naufrago que se debé.tia boiando em seu interior duas rina Baroo. Ela, natural de.ste

I -Tmscorre depois,ide amanhã em meio aotorveIi(1ho daséguas, garq1fas de cachaça, Estado 80S 9 de jUDhode 1914.
o anivetsario oatalicio da Sra' presters a af�gar-s.e. Não obstante .0 corpo 'do infeliz estivador c(lmt>rcíarin. t'dielio. domi-

. Malvina de Souza. ISSO, Iora:n mfrutlff>ros. �e:s

eS_\fOl
encontrado no rio dia 7 do ciliado e resiJen!.e oésta ci-

I F I· t forças, desde que a ntlma, náo flu<.>me no logar denominado da-ie, filho de Et'i�en Krepskia eClmen o conseguindo mais mat:ter-se á Aguada, pelos srs. "Valdemar e de D. alga Krep!'ki. Ela,
, Após longa e pertinflz eu· tona dágua. grItou: «Agora \Veingartnel e José Gonçalve üntur�l deste Eatado, DtHH�ida
fernüdade, faleceu sábadr>, s,

IiO� 13 oe l1(.vernbrn de 1922,

�!�id��c1: Bi��rt:n;�a€�í��: i A Sociedade RecreatIva "JOão Psssoa'· ���:qt;�:id:�:�e���tad�������
Gerais ti Sf!3. Marta Pereira,

f filh. ti de .Jo€é Bi:U'oll � de D.
esposa da sr. Bento Pereira, Gonvida a lodos IS associados e exmas .. IAlma Wertarb Earoll.
Seu sepultl&mento realiZOH-

fd.!11í1lU. '!!IS' n9r�
.

O .'
.

I Apl"les'enltarllm 00 d'l).;.";�ntG!iI
se na tarde de domingo no ollillnD II'U U exigido pelü artigo 180 do 0.."'"
cemitério católico com grau- B A I: ..L &"' ! díf!O Civil, í10b [IS. I, 2, e 4.
de acompanhameuo. }\ L Si alguem t1wer conhecimento de

exi:lJtir algum impedlmento legal,Arrl:lQcar e destrui!. gra" Ii que realizar..se-á eU1 sua séde social DO I acuse o para os �ns de direHn.�atá8 é contribuir para o. �

..-.. E, l..ara f.-'Onstar e chegar ao co

dSBapareeimentoda ll1Hlári.. uue 17 (sábado) u.te.;!mento de todo�, lavro o

em Blumenau. ft DlRETORI! presente para ser afixado no ro�
- .... -_.�

gar do oostn.me e publ:1vado pa.
Calçados � Meiatl Ia Imp.re'll8a.

BlumeDBu,13úB'sgoslodt> HH6.
Victf)dn� Bragm:

OflctlIl dro. Registoo Ctv1L
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II N FLAMAÇOE51 maçllo é dada

&ív·�· 1····.· D'.·I C O C E I. R A S" pela i1
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Casa Danoyo
Rua JS N-Olr. 1393
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conserva o tilcído da, roupa pJrque lava . facilmente e' com rapidez
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