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de- ticipação de i�p()rtante8 gentes de infantaria, cava

pois de manhã. as anuncí- efetivos da 5a. l'icgião Mi- Iaría e artilharia. f:lIDO ao

_
_ _

Ih ar, Notícias de Joinville
adas .mânobras militarea DO informam que ja passaram

local das operações.
Vale do Itajai. com a par-I por aqu '118. eidadf) contin- Como já o Irizamoe, es-

tas manobras, que estão] revestem, terminarão entre

despertando grande inte- \
10 e 'd12 do carente stind,o
segul as de eoceeutraçao

resse nos círculos militares e desfile de todas as _ troo

peja inportancia de que se pas em nossa eídsde,

Que se ponham, asqr�J as questinar(�las e ambiçõ2s partidarlas
e se (uide das coisas qlur- interessam a coletividade

de lado

\ Em marcoa c o n s t i t u c i o
Ichllles Salsiai

o Codigo de fontraven,ões 'Penala enumera nOI o\llrtigoi
39 a 42 as infrações referentes á paz publica. pcu.ndo a a9socia�
ção secreta, a provocação de tumulto ou conduta inconveniente
ou desrespeitosa em solenidade ou ato oficia" em auembléã ou

espetaculo publico o falso alarme e "� perturbação do trab�lh(.)
ou do socego ai eios,

.

Foi nesta ultima (art. 42) disposição. que asegLua o tra
balho ou socego alheio.' que o sr. Delegado Regtbnal de Polloia
baseou flua recente resolução proibindo, sem licença prévia. o

lançamento de tógoa e o uso de sinais acusticoe "dlJrililte IAIiJ ma

nifestações de regosíjo publico de qualquer natureza,»
O artigo 42, reteri Io, é taxativo. enumerando,' ,01llo-l1to.lll que

perturbam o trabalho ou o 8ocego alheio. I - gdta1"ia. �lga
zarra ; II - profissão incomoda 01.1 ruidosa, em desacorde coni
as prescrições legaia ; IH - abuso dá instrumentoa aouaro, ou

Escreve o "Estado de São algum. Nem ao direito de

I cratlca
Nacional se laD\!OU ã sinais acusticos : e IV - barulho 'protluzido por anlrnal que se

.iliPaulú"
-

critica ela pcüerá renunciar. luta por oC6t3IS,o do pleito tem a guarda.
. •

-

,.

� ... "CoriUlluamo88 receber sem Mesmo que se comprometa presltíenelal e não foi para pelo que se vê. só tem prdcedencia a resolução poUd�l: ao
enttisi8sIDO aR noticias sobre a dar o seu apoio ao governo, iSBO naturalmente que ela se que se refere fi sua segunda parte, i$ao é, o cabulo (a- lêidiz a

a8 conversações pdWC8S eu- para a execução do progra- vem arregillientando em to- huso] de sinais acustlcoa ou instrumentos ItOIlÓWãllt. Mat, qQi.QtQ
re 8. Uullio Democrática Na- ma nacional que vier a ser dos os Bsracos uo Brasil. ao sunplea lançamento de fógos «durante as mallif."taçOee de. r.

clonate o sr- presidente da traçado. de\" é á resguardar o: Mirma-se que, DO correr gosi]o publico de qualquer natureza. não ba lei algume qué. o faç!i;4�
Re(YubHca. E' evidente q ue seu direito de examínar tudn, desta semana, estará resol- pender de licença prev.a policíal ; e, muito mrds ain:!&. d� ,har.

por jJarte dos amigos do ohe- quando o governo fizer. een- vído esse prr.blemu polluco. e lugares pre-rnarcados. O paragr-afo !l. do art. LP da' Ccnsti
fe da Nação, ha seria rests súraüdo sem restrição aquilo Assim seja. O povo já está tuição é que fala em pode � policia deaign'1l' local- (liiPl'Illü 10- .

tencla li qualquer acordo. que for dig no de censura. cansedo de tantas couversa- cal) para as reuniões publicas de caráter pacifico. A••ita Q re

mesmo DOS termos elevados De outra maneira, se essas ções e fi vida parlamentar g-osijo publico "de qualquer natureza) não pode. 3ercõndid�haiio,
em que 8 UD -N. o viesse 8 cautelas nã» fOSSEm tomades. está sendo um tanto prejudl- á licecça pTevia_ policial O que está estabelecido é. que - Cadlil
celebrar. Os companheiros dn esse par .tdo seria absorvido cado por causa delas. Urge um respotuierti, nos casos e na turma que a lei preeât'll.ar.
sr, Presidente da Republícs pelo sr, presidente da Repu- que liquidemos esse caso ti peloe abusos que cometer. Isso sim I

.

.

são naturalmente, ctosos do blíca e deixaria d(3 ser a ttm de que postas de lado Acre.di�amo.s: que .a intensão da Regional :\leja évitar. í.IiQ é,
-

poderio que exercem. Ne- expressão de uma poderosa as quesuuueulas e as ambt- fszer policia preuenuua contra ii. repetiçã» do que iI: vetificOlJ;
nhum deles gostarIa fie re- co. rrente de cptníão . PUblica! cões parti d.& llii!', posB�mo.8 �rn Gaspar com os fes,t("jos da vitoria. peasedlsta. -Ma.�. a. comp�·
partir esse poderio com quem [J8fB ser a expresão na O@- cuidar se�jameMe, nestes ul- ração dos ,casos nãO. ajuda ab�olutamente. A di,dPlinél ti.. g�tí%
quer que seja. Os que cer clhmte vontade de §.

exa_1
tirnoB dias de trhh8illn par-

da VON e outra e 1:5150 tem Sido demonstrado soheia:me.Dt�. -

cam o 81'. gSDerfli Outra jul- Não füi para isto. evidtote- lamentar, das coIsas �1ue in- O que preteudemolJ com este comentaria é delimitar d�..
garo;.se mãlS ou menos pro' mente, que a União Demo tereSS8L3 à coleUvldaàe. de já. o poder da policia prev8Rtl'lH.I entre n6s, afim' d� �vitu
prietadofl de s. exa. Ooma ---------------�----------'-- preceüentes de interv.enção jodev-da deJte poder na vida: do QOri}-
tais não admitem tlOndom1nÍo O da

'. so município. Enquanto o dr. Malta Ferraz eativer 0'11 Regrou.l
algufn.· Hl10 de s&r duraote S pesse Istas se viram entre a pode s�r que tudo corra bem. mas quando não eative( m&iiI.
toa'o o mandato presidencial d d I

pode ser que não .• _ Cumpre, poie. corta.r todo arbltria· pela ráie
os sénhores exclualvús da espa a e a pare e " d��ue seja tarde.

propriedade que et-lão msu

fruIndo.
Com homens dessa menta

lidade é quase impú8s!vel UH
yf;,:'!,: acordo I'liZOavet. A U_D.N_. POI
[

"

88U turno, não pode renuncIar
á sua persona-Hdsde para sô

entregar de punhos atados
...... a08 beus ac!ver fulos. A sua

�--:-- colaboração só pode ser con

cedida em torDO de programa
certo e para Uns determtna
dos' Não pode revestir, em

hipotese alguma, nem de lon

ge, as aparenclas df3 adesão.
com acordo ou sem ele, terá
ela que ser o grande partido
Independente que está·. eres�
cando ditirfamente na estima
e no respeito do povo brasi
leito. Essll. indéilendencia nSo

pode sacrlfica-Ja por preço

BLUMBNAU Terça·leIl·a 2 Dezembro 19H·
.

Oro AchiUea Bahl:inl Diretor �lIs{lo)1Bavel - AgI) XXIV Nr. 59
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o acordo enlre ,3 O.D.N. e o thefe do Governo
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cal á meia noit�. transportando
os arruaceiros para Gaspar, onde
instaurou o competente inque
rito
Seg-undo noss;) íof( rmante, a

população de Barracão ficou sa

tisfeitissima com a ação pronta
e enérgica daquela autoridade,
atendendo a tal hnta da noite
com verdad,-ira soIicítu ie o ape�
lo que lhe fora dirigido.

!';S noite de sAbado para

I
Massaranduba. em tf�a.m�.oto .

domingo, registrou-se violen- sAo 08 seguintes: OUo P&e�···
to conlHto entre partlcipao- 8olil. Conrado Brlgel e Arthur

-

tes de um baile que 89 rea- B08er. todos Ca&Sdfl ,.

�Izliva em CaIDpinha, Massa O autor dos dlsplirofi:. acha�
fiUHiuba. Três peBS06S sEllram S6 ft'coUHdo ti cad�la Jo�t
feridas da cODtenda, todss e declarou, ao sr. Deit"i411o
elas com balaços DSS coxas, Regional de PoJoi. que o

disparados pelo S1". Frade!l- co lfUto 0&0 fOfO provocad:O;-'

COnvoc(!c,ãO extraordina- Freytag. residente naquele pur que8tõ�3 polhtctli, .

cO&g.-
loc�1.

.
qoerem alguns, e. fillm. par

Os feridos, que se acham outroa moUV08 €Iii meur 3m�-
ria do Comgresso recolhidos 80 Hospital de portancla. .-

. I COD,udo� Bt'guodo DÓ. eUr-
Rio - O deputado LiGO Ma� llndostrias Rio DOnmaD S.A wou aqc8!8 aucorída4"e,. 0-

t;h_,do acaba de apresentar agora
preso alnda Dilo roi (}h��I4tl-

.

durante a aeseão noturna da Ca- (Em orgmização) ti depor. FIlUam·noe. {U)f,-Oltlj
mata, uma resoluçãoconvocando São convidados 05 subscrito dehlhes m81s 6irClU'UI"�lalto@
extraordirarhmente o Congress.o rea de ações da tINDUSTRI -

a tespeito dtitfi& doiolUi�
Nadona) para fuocionar de J6 AS RIO DOLLMANN S A". ooorreuola.
de dezembro do 00rrente ano em organização, para a fie ae:n·

até .6 de fevereiro do ano pro- bleÍa geral preparatoria a ser

Kimu. realizada no,dia :) de dezembro Incidente (om CllldwíS,c
.

do corrente ano pelas _

i � horas. fO r�present,nte maranhel1se na cidade de Ibirama, no ediií· na. fontelra rUSfa
procedeu a leitura desse doeu,: cio do <Hotel Holetz1i, afim de Londf'e», --'- A �milJ$9t.il- �_:
mento da tribu'1a declarando em assembléia gent delibera- �o.( ou•. -cm de$pllCb) de Itóe:'
qn., o mesmo continh.l 112 assi� rem as pensas, que deverllo mg8herg� informou que a. fiQa--
natucas. E justificande-o alegou proceder a. I'. valiaç'ão do", bens teu-a $QViética foi violada pOE
que a convocação extraordinae causas· 6 dlrfllto5, com que 09 _elementos integrllutei. dói mialiMJ·
ria do Congresso Nacional se suba:;ri�ores enuam ii!. formaça.. ',qlilitar caoadeúlile., Dj;! qta d�/
impunha devido á gravisllima si. do capital social.

. pessou detidaa· iii. liIudue4Íte doi:
tuaçãQ politica em diversos lia- Ibirama, 22 de novembro de cidade.. afere.:: üam:ama ce:ltph",
tados. principalmente Alagoaa, 1947.

.. • !laçao.confu.v aõa pardu r,lâ.
Pernambuco, Pará. Paraíba.� (a) lúão Gutda

.

Mandede f.:-onte:ra rUla� "tll, P"�Hia.' t
M�U·iU:lP.tt�· fundado t'010llt!J\ ... i.,;: .... .- .

'_·i��:.r

Violenla cena de saague e
assaraaduba -t?1�

Três pessoas feridas a bala - ""In $1160·
de baile ii ocorrência

t-_
,j

Quizeran, f:'Siwzínbar os adversarioil, largandJ bombas
eill suas re::ndellciafl e acabaram cerCadl)8 e presos ps·

la população indignada. Interessantes
oeorrencias em Gaspar

Barracão, no vizinhD municí
pio de fi-aspar, foi palco de ocor

rênciag invulgares. na no te de

quinta feira �última, dia 27 de
novembro. Numerosos pessedis.
tas, excitados pela· vitória de
seu partido lla9 eleições daq uet':'
município,' Tesol veram festeja-la
condignamente, larg:üldo bom·
bas na residencia de seus adver
sàrios e promovendo outras ar

ruaças e tropelias. E eacolh�ram
B'irracão, zooa de influenCia
udeaista, para darem vazão, á
alegria beiicosa de qUE: se acha,
vam possuidos. Assim é que do_is
caminhões de pessedistas. che
fiadç.s pelo tesoureiro da Prefei"
tura, de nome José AH:e'isse e

e outro de nome Kraus, se di.

rigiram para a mencion"da local!
1ade com o propósito de espe
zinharem os adversàrios políti
cos aI[ residentes. soltando fo

guetes para o interior de suas
mOJ:'ílda!'l e fazendo tal algazarn
quE> logo a população se viu ta
mada de panico.
Todavia, os udenistas de Bar

racão se reuniram e, depois de
t::oncerta.rem um plano, entrin
cheiraram se, cercando os de·
sordeiros. Os quE' tentavam es

capar ao cerco entravam .no

porrete.
Enquanto isso se passava, QU

tra tÜTma de udenistas veiu cha
mar o Si. õr. Paulo de �:ralta
Ferr'lz, Delegado Regional de
POHClí\". 'lua '(o.ml?aff.\l,:eÚ íf,Q lo.

�

IndustrIas RioDollman S.A
(Em organizlÇão)

Assembleia de Constituicão

São tbnvidados os subscrito
res de

... açÕes idNDUSTRlAS
RiO DOLtMAN 8.A,» em or

ganiiação, para se reunirem no

dia 6 de dezem'IJro cprrente ano

as 10 horas, .

na cidade oe Ibi

rama, no .• edifício do «Hote
Holetz� afim de em assembleia

.. deliberarenC sobre o laudo -da

�l 2. avaliacão ôos bem!, cousas e

direitos. que 'deverão entrar para
'.

a fOl'rtlação do cápital social e

sobre a
.

constituição da aoci(�
dade. . .

Ibiratl1ii, :y.z 2 de -ooiêrobro de

�947·
.

-

(a) 10�9.,Guido .. ,���nderle
_, '. '.

. f\\lldi\dor

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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de Ef:I!.lilll�mto. qualitativo completo com à(Js[tl,rem .>

f IÓt'l:'t:üS.; átQá,i.... ',yn'>a tlte/ liXA.MRS DE FEZES: completo, pesqlli",a' de amebas, f!:l.g�laàe �
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"sveÍiiíitoZ(ltitCR; éte., trJur,OIllOI",,,, ,?�;iJ]"lE;. etc. E:,-AÍYiE DE ESCA Ú.RO: Pesquizfl. de ba�ilo do Kúeh,
�mil'dBgermenlij PU0�ll)lÓe0(70S til"; EXAME DO UQU IDO CEREBRO:-ESPINHAL: Exame citobac!
.eri()scüpiGo�.I'l,aç,w de$alm, P'wdy, Nonne ApI�elt,·etc. EXAME DO MUCO NASAL: pt,squl7.adp. bu('i'�
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Palida \"111118),

• i;iJi4LgiÕmrpt{lT'il) '.�E�r(./lfl 11i�r(iI(,VL 'Poro {MeT cútrui « de quatouer çermen e auio vamn,:.' :,.. )� ii ré ;A�hHdo �o!l S1',S. Médicos fazemos colhera, de mattlial á domicilio
Forneeernos larninas e recipientes arotuiamente

o tm.wncio é

a. alma do negocio

aca IS", de receber a

Uly ri

'

.....
,,_
,
• SEJA qual fór o sistema de arquiva'

1 "- mento necessário em 5tU escritório,
lembre-se de que existe um arquivo
Fiel para

- suprir eficientemente ESsa

necessidade. Modelos para rodes os for

matos de pastas ou fichas. As gavetas

correm livremente, mesmo quando m

tciramente lotadas. Como guardas efi

cientes e disciplinados, os arquivos Fie!

zelarão pela boa ordem dos documen

tos e papeis da seu escritórlo,

DISTRIBUIDORES

para os Estados do Pa aná e Santa Catarina
r

Prosdocimo & Cia Ltda.

«Stradella s
, «Settimio Soprani» e

.de S até 120 baixes.
«Todes<::hini»,

'
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.� I;ff�rrn�cv€s·çoln.,
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.... ..
,.!.��tq,}1iI!§s Bjl.lm/.;!1a·upllzés ;

Ltda.] "'"
Ruà 7 de Setembro sjn t
Blumenau
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o maior sortimento na praça!

.:;'l ''fl'� fii .d·· .!lI '1;! '.' , •y '" - ,n· ., U.iI it preços r e o U Z I d D S.

foto
Compete:ndô Profis§io�&ll

Roa 15 de Novembro� 596

B'l � �, e'" !H! � o maior. :l1t'i)osito e

�.'�.•. iQ' t'" .. '
� �

. 'preços' ln a i s b:!. r a tos na
."'", '.

VAREJO li ATll;CADO.

Dr. Affonso Balsinl

1 Medico Espedalistb em
praça j. doenças de Crianças

. e da Péle

,----��-- �'i; Ili�
Or M�"" Kf:@ IJape I p�DVOGADO: .

i

I
CHnic8 ge.ral..Especialista D r a Ayfes (ionçahres
eill �oiestHl� t1a garganta Rua IS c.e Novembro, 415

UI1.l'lz., (. Uvldús e olhos. .1.' andar-Sala i
GonsnUas: LU· i: Dil. a !S· 17 tas. - (Altos d'A CAPITAL) _

flLUMEN�fJ • '<UA PIA[I,. 2 11111 I�
\ 2 fabeIliau NOBREGA'
I ��ifi(io da IPrefeitur�

rtadora ..de �t\adBiras

Mâdeiras de construção. em ger�l,
50alhos, f\i1olduras etc..

.

Telefone 1337

k.;�;lJ6j(j"iM II N Aj'U·· Santa G�tarina

Dr. Arão RebeUo
�dvog�do
Esc' l ·,10

,t'Úameda Rio b, 'iOCO

DR. ACHtHIS BAlSnU
ADVOGADO

�ua Para0 :n·AoTel.�436
BLUMI!NAJj

Or .. Paulo Mayerle
Me(U;:Io u8§:siente do

HOS�T�lSANrA IZ�BEL
C!iniea Medica e das creaD

ças, flartQ9 e operaçôes -

Radioái»gnosticOt) .-,
--0- BLUAU:'{,\U -0-.;

Dr·. Alfredo Ifôss-;
:medico

d0 1-1 ""pita! Sta. Iz"bel
Ope!?'tIletii1f?F2>
CLíNiCA GER.JU..

Dr. RENATO CÂMARA
ESPECIALISTA em Doenca
de Senhoras e Operações.

.

CLINICA EM GERAL
(Variles - Ondas curtas)

Fone, 1226 . 1433
Operações nos Hospitais

BLUMENAU

ESc:rlotUl'Ufl. coritrorctos "10CO<
raçõ®ô, protestos' de Jet�oril

Colnflll'a � ?éndal'Íe �m')v®�1
,

�<:;O�º�õ;!t (hyi(if;� "<lI
'
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Edital
Faço saber que pretendem

casar-ire: "Valdemar Koehler e

Antouía Maria Cl)e:ho. Ele na

tural deste Estado, nascido no

dia. 26 de janeiro de ! 922, sol

teiro, lavrador, domiciliado e

lesidente em Encano Alto, nes

te Distrito, filho legitimo de

Augusto Koehler e de_sua mu

lhe r Agu.s Kuehler, Ela natu

ral deste Estado nascida no dia

16 de agosto de 1927, solteira,
de proflssãu domestica, domici

liada e residente em Garcia-Al

to, neste Distrito, filha legítima
de Justino :Y.íariano c.celho e de

sua mulher Henriqueta Reginal.
da Leite Ccelho. < <

fipresrntaram os documentos·
exigidos pelo artigo 180 do Co

rugo Civil, sob ns. 1, 2, 3 e 4.
Si alauem tiver conhecimento de

existi� elqum impedimento legal,
aCUS12-0 para os fins de direito.

E, para constar e chegar ao co�

nh�dmento de todos, lavro o

presente para ser afixado no lu�

gar do costume: e publicado pe
la imprensa.
Blumenau,28 de lide 1947

Vitorinc Braga
Oficial do Registro Civil

t..

f

Edital

freDlp fi RfH RilJ'! Paulo. tpni1íl f' dirpHa a :J,rB B d'l e"
ti eHl'JPrdli fi Rue Are,'>, E' jiml{ii,;!j: -"iL,,·nng funí�ilR C"lfi'
t,eH'u,; ftf> pr"pi'ledíiiÚ� Ih C"TlW!lí.·hui BriJsJf(.:i,·x'de Fu
mo em fi' nHi ti 'BUlA de Ki(�i',i< (�')ílhrm;, trunc<,j-
ção '" 54"i \',fi� ")'<'1 2<01' j<' <:; I

'

,4, U� •. J=t., i':.. 5��:l "o... iS. o.� fiO.. .!tvr�} �.} -

_ 00. '{�(��Hp.f."'. ;

lente oartoclo rt":'lL:\ Cl'nl',fCH. O l'iêfc>tid;, ter: e no t>:rn
UUJtl are a de [,657 m;;2 (elneif rnu í'ipj:;.ct' il;O� ,; oinqu6ft,
ta e Sdt\ m'Hrns ql.l'draf!::J:;;). rlü§ ({ulÍ':; 1 847:9::: ma? ,'.

(um m íl ui :oc�':ntoN e qu '1 "et! tf. e, s,�tP, V i",� li.lil, ,1i.e{Htl e
tre.�metroe li ;1�l!1nlli"é\i I'St:10 eOíBtniiilo;H ü iro {)gFl0güínt��l
elhrIChH'l: �!) UHl'i e'lf'a ih" doi" B meíns plivlíllent:HI,.
'le:iH!lHid� rml�'� <l. I:'l.üHLl,lpcimB!ito eilm"rcÍlü €I p!rta
8 mOI'!ifhí\; h) uma eflSH. di:) rH'Jí'ndía com ltüis pa'lil1H:H?
tot'; c) um iJfml�Z�Hn de rieiê e meio pnvímento!,1; d) UfL{ .

IHffiíJZ"'ill com um p�vime[lto e mpil.;. (,)
.

ciue •.) "lfmà .

Ztll:U�_ cleum p/Avimeo\'}; b wnH g·Ftr��g". Toâa,Á as ClJllS�
l,uçoes re�e1'id'l.S �Õ) (h'! alvpn,iriíi� H� ilioi1a no'terre
no íwpra-mencionaàü um arrnazem lj::} madeira. d� um
1HlicfJ pa'!iimen1o. .

.... .

,'.) -O lote dt� rnrfj� n,l n !HIl} dli linha RibeÍ.l'llp OustllVO .

cLs'<dtn de �hIiSt'H:-I:HHjnh,!, e')ntt:l�hln H are}} .1�! 2f)() oab·
ms2. (::!1Zfmlll[il �. cinquerHa mi! llietrfís q'I!HÜ'ddós) re,
gls!rwW sob n 5434, a (is. 282 d" Uvro n. :) >{ no comi
petente ca,torie.

.

3'.-0 _lote de Ü'fr'IlB (le�ígnad:} fil.}) n" í 2 (rtnz l. d� Hall" ..

{(!fi de Trá',; dífltrit I. de P HHHY f('.ôd,;rHb, MUll'Cipio (h�'
Hlo di) Sul, c·'[ltsnrj() tl áj'.;j� eH duz.�nt(l8 ;" noveiüu, e
um uiil ('2.\)1. 00) mntron qlHlÍre.'l0l'l; HHig ii", itlte8 lie
terrà8 d8!g;t·d '8 §ub !l","l rli:'z'�nov,', vin(;:�, vi[ü'� e um
e vln.tc. e trp�,. A (19< 20, 21 ,J 23) A (h Hnh� Río Pa"
le.tn, cilni,on'jl) rf:'giJPCd'lr�;nel1t;:; B8 á:,ú:�s dê {i:IZ·'lltO.8 (\

<

trinta e treis i:Ji: rh:untoe (, clj)q;]dn(;� ,23;}2:)01 m,':triF8
qtl'Hlrador-; rluz'�nto8 e oHent-i e cinco mil oihCtHHOg W

CtDq U i.HHfi (285850) fi ·!tros q :ur1rad.'Fl; duzentos e ci �l

q(I<!:HH,j e tI'oS m'l, St3tecSfl!·".. e,,'cinqlJ!�(1ta ('[53 7"5tll jf!e�
LS qllil'ir:lrln8 e cqato e cirHl'13uta e cínc i mil flUZdU'
tos e chqu0nh (1 'JS 250) me�r\)g {l'l I'! (1::!. j l�; • 'unis 'i á�
r�ft d� tMi'.'l8 j:J,lg l.! li tjub !�irt1 F, c lin U'U lU !hã,
lreZ'lIlL ·8 se�senti 11l1l selao .l:1!<'ll f3 ii JV0 H 1 tl.·W) 7.;>')j
mBlfiJ8 q'jgd('<:"ios, sitü ltl t G'13 tu 110'" :Ldí;.lj,r .. H.H) P;.
leta,. e,;türüUi;HFiO l1n N iI'!e, eml ,<e:rll'l' ,r�: <Ori! Rei'f;
HO Sul cam CillR.,'l de O It:ieo KeíI: f.(J Les:te': <com os

jntes rl'.8 '28;)),32 e 42 d� lI11h'l f�\a P,detii'e iS" Qqste
com tHfBS dev';lutas, ,m',vt'.i� l'1'itB& l'rig,oltri:i!j,)§ lo! \b n':,

I !.l�;) �8 f�S,. 130 UI) L.ivro 3, 110 Cal'ló·"i'J d.� <R:.'g ,:ti:,l d " •.
'

���_<�m"';<�.&�R���.. Imovels Oe Rill dfí i:iuL . <,'

I
4'.-Uill11 Ca88 f!s§übruda, 0i)nstfuli:L� d0 a!v�n'Hi3i sito [lO Mt:I�

i tlic:pin de Cruwjurin, íHlülfJO flercUI:i Luz, H,a;. ,j <[Li)

ZlrH·.tti�. !'lm::e lorr;�s ?'l ígrdiCti>:nne'i e dit'H� (lê Jl)ã(�
UliITllog l!il bllU lO. rt�g\sti'H; ht li" fis. 8Sv. ü 8� Ih Livro
3 - C G%b n 2.G32, [lO ent�p,:h':\níe car.i ri j tom tI' u@san>
g'I.IHJô ii \w F��ven�iri) di:3 Fi)� l) 'i<; iI I, 18ü e IS;; ·,10 me!!!
ino livro sob n. 3 321 an� 20 �lo N IV"mb:u' dó 1935.

A� prc'pO,itHl rj"v0râ I ser 'Àii·jg: ':H ,vn e:pt'':'looe Íí;-,
ch!ilÍo Plr'! o �"gui(li,e Elliá lreç j: t'RC)?O -;T;\ L'qúHaa·;
te da I uriu�tnn e C1ühHCl\) OJffijJHiJ.id P,.4ui, G>iÍ}ci
Post!\1 11 Ti:,nbó!j 8\:1dí.l rJ,b1i'l�1� i] I Su,JrB. r�tel"ltjú3Ha'
8 do me:! dt� O ·z,jmDr. ag 11 h Wi3 !1' s{ra s l;;�al,
<sendo H resu:t Hi J tl,! tl01CUt'rê lCl;� ihcto � coa!ucar na'
dia im"dLdo,

,

' .'

Malore§ escluf'I;�mi�ilt')8 p'J;1erÊi.·1 SAr ái).ii>1os
'.

pelú
telefi)!Je n. 1.022 d��h cid':! �e, OH Il8. m'!lh� resideuclf
em Tlmhó a RUa N,�teu R!im'j�;; t?letooe ri; ú,

LLllffiounu, em i5 ue OUlubro de Hln
R:c!l \!�d PlilJI :JÚPl,,:

.=-----====�------�--�----�----=�--��--�----

. • I·

Socfedade Beneficiadora de
adeíras L�C:�1t�

Faço saber que pretendem
casar se: Euegnio Maes JUUiOl
e Olga Cidral. Ele, naturétl de(5�

te Estado, cascidú no dia 30 de

fletembro de 1923. solteiro, ope

nrio. domiciliado e residente á

Rua Minas Gefais. nesta cidade
filho de Eugenio Maes e de

Maria FralJci:oca de Souza Ela,
natural deste Estado, nascida no

dia 2 de agosto de 1930, soltei

ra de profissão domest�ca, do-
, _

I"
eDm Torpedo Alemll0 -- «faróes Bo!wu:} JegHimog

miciliada e resiiente á Rua v' 1
'

'::>e ias Elabtlc Campaillho@ de bronze cni'ltffiado
de Novembro neita cidade, fi-

lha de Sebastiãu Domingo Ci- (Importação direta)

dral e de Maria F lcobou Ci
draI.

Apresentaram os < docun,Hmt):
digo Ovil, sob ns. 1, 2, 3 e 4.

exigidos pelo artigo 180 do Co-

Si alguem tiver conhecimento de "'I�IDAD', l'it'"existir algum impedimento legai, '" H � U
acuse-o para os fins de direito. O Arõl1tt

E, para constar e chegar ao co

presente para ser afixado no lu-
• gar do costume e publicado pe-·
Ja imprensa,

.Blumedau, 28 �de I I de! 947
Roberto Baier

Oficial do Registro Oivil

Faço saber ,pe pretl"ndem Dire';\in. r"l. 14B6� LCi,H - í:1erellci'<
casar-se: Aim de Souza e Irene lO9!1 A,,�iilatnras, 1(iU:1

Reinert. _Ele, natural deste Esta-I· Pu��::::' 1U�j9.

do nasc Ido no dia II de abol

de' '927, solteinl, tecelão domi- Vf:nd;l avulsa - Dias uteís, Cr$
ciliado e residente a Rua. da O,õO - A trazados, C, $ ,1,00
'Glória, ne5ta cidade, fIlho !egi- Assinaturas; - Ao,), Cr, $ 60.00
timo de Antonio de Souza Fi· SemEstre: - Cr$ 00,OU
lho e de .,ua mulher Estelita -��

<

Alice de Souza. Ela, patural r\tenl,.ão: - A direção não Sp

deste E5tado, nascida no dia 11 responsabiliza por opiniões emi
de jaueiro de 1930, solteira, de tidas em artigos assinados. mes

profissão domestica, domiciliada mo que sejam com iniciais. Ad
a residente á Rua da li laria, S7erte, tambem, q�le originais ra-

.

nesta cidade filha 1,lgitima de bidos e não apíoveitauos ne

J o�é Reinert l' de sua mulher sfrão devolvidos. Outrosim o

J!aulioa Heinert. ,erviQl1 telegrafico nada tem a

Apresentaram os documentos haver .oom a m ientação do jOf

,�exigidos pelo artigo 180 do Co� nal e �vmente é fepfoduúdo o
'

digo Civil, ,Sob ns. 1, 2, 3 e 4. lilulo mIO!mativo para 00SS05
:

Si aIguem tiver conhecimento de eitores �.
existir algum impedimento legal,

__.-.... •__ifiIIi
aCUSe-Q 'para os fins de djreito�

..!!* mi

E, para constar e chegar ao co� Oilde concerta o seu

:nhecimento de todo::, lavro o

.

R A D � O?�?

p,[es{'ute: para ser afixado no Iu� Naturalmente só na oficina

!Jar do costume e publicado pe� f LI N K E
la imprensa.
Blumenau, 28 de I I de 1947

Vitorino Bro ga
·Oficial do Registro Civil.

Edital

t

Telefone 1248 - Rua7 de Setembro

fornecedores de �ladeil'as em Geral
POTro Paulista, Encantoneiras de Qualq1ie?' Espécie

Alinhamento, etc. etc.

tSDeciali�llde: Soalho Marca SUob

,
'

Paul

A Empreza Auto Via<ão Catha"
rínense S'&.A A v 88 ao !:lu�)lico em geral que estt1h,,·
Ui u,)_ aA.. Iec eu uma linha de ouibus e utr e Blum e

nuu e Rio do Sul, tfhfi'g'lnt1o dtartsmente, li partir dest.

tleta,. en�re as referidas cidadES. Mi::lhor8s íulorme çõesnor
esertrortos da Empreza em Blumeuau 8 S'Ud 15 de Novem
oro N. 552 e na Agencia em Rio do Sul, á rua 15 ue No
veu.bro N. 13.

Blumanau, 20 de Novembro de 1947

SantosEncadernação
Serviços de encanlenações em DIH'til·

Aceita erlcolIlenàa:.· ele l\vros pam qc.ülquer fins.
.

Genesio dos Sa·:n.tos
Encadernador

Executa«�e encadernações e:n coaro, de livros' a111UtlS para
fatografia, POt l i3S, carteiras .etc,

Travessa 4 rie Fevereiro - Rlumen:m

EdUal de C�IU!aifiêiicia pítríl �e ;'liLi ee i1fÚtS
N;i .(lual�df!cle dl� Vqüirlim e (h, <n�;Ú;[,'I,c;· A Cr'mércio

Çomprinnw I H iil e rn L'mil!ll:l'1án. �'l"jl.j." �l,,, <'�'.;.'�.'" o'''' i, 'j'� .'''.< D ',.
:

.. V _
\.:� .� �.:t.,J:� L:...._··�_.b_ .. 'L!lU� i c; II-ç". l,.}lÜ-

{,nBíltiU� �

a Rn_:\ H{�o. i';"!'inh�, 5/rJ. ... � ·fJü'··.·�·.�_qilh)- ülJ�n. �) que f{)i'
resu.vruo em hhBe<lib:éjt� g,:'p;j extrli�,r(Hni1fia dOí'! "dllnls
tas dpl3ÜIS cl·m,_'�lilh;" nwjj2a,i�1. h.,) «qí."f;·";. 1«1.', ";ú,, ..

" <>1"'"
i""

-lo
- 1.-:f!' -

.��. \ ;.1 •.l - ... 1.• � ,

é_e &g08í:o U:;ilUO, jl�,i"8 nÓ\l,� (gl�hnf';'\";. fi'ÇJi1 sulh!' li !fH!t,g
<

qUti:1I0S o presenh' edihi virern o n rLQp íwUeia, liv�l"prn que ..

à':l (11) lWfM! di! !;iiJ ol!IJ .,8, rio m"". d<i< D;'ZHIlhr'J· (j" . HnU .

8m curso. reGeh"fí"i rll·.!p\l�h� r'H" i, <C< ,mp�a u-s [H'Y'uin tes
bens, o. q \J ,i i 14. Hl1 'ri rlU{�(J íLl I! rpi.L Ç,'l') tl'l Cúmpan}l i 1:', Sé

;rád venntdns �± qu-rn Pt\iliS rIH';;:U1!.';;; <1·terecer, ,�t;g!oDll;ja o.u
:

M'pau1tbm;.'ntt·, " m,_'ih,'r ri'f(,t;,� :
;

,

..

<

l',J-Um rerreuo BiL> ne;-Jtg Cilja�8 de mtmE�IH1l1. Tr z'!udq

UI
•

I t

Fil Domning - Timbó

BLUMfNAU" I
rias ilsp!raGiítls di! VaJa

do Hajaí
- FU mADO EM 192ft _.

Diret<,'r-Rt ,'pOllS"VP!:
n;,.... AchiUes BaV,sin

Oiret(J1" PI o].ri l·lal'Í(.!
O�·. Afonso Bals:n!

RedilQáu e A(hni�tl'a,;ã(_J
lWJ ± Ui� FCV),;RErRO 17

frigUi ê Saboi
Das Manteigas a fina Flôr

..............G"' ... .,..
............... .............,_

E.XPEDIENTE

!::) .... viço deprunoiri\
·Oldem

Rml MarsLLão
N' 27

A trat7. com

A. lubo�

Bem instalada com ifl'itru
.

mentos de mediçãe
modernissimos.

Rua 1: Ja �,e!embro n· 13

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



: -",

.

Porto Alegre (CH).· �.'. O tu- l culada em J 5 G quilómftro9.A má
{ão que desabou recentemente ioria das amarrações, reforçadas
sôbre o aeroporto de São João, ,útlda uma hora antes pelo pes
'nos arredores desta C:,.pitai. cau- soal da VARIG e VAE, re-.'

sou sérias avarias á esuuadrilha sistiu à fúria do vento, não acon
a Federação Aeronautica. d .. I tecéi.do

. o. mesmo,. entret��to.
Uruguas, (!on:posta de 34 apare. com as asa� de muitos avmas,

lhos, que se, encontrava naqcele i que se 'partll�am, sendo os des
campo. '..

.

troços jogados sobre .os restan-
O temporal caDSOU grand�s tes aparelhos, nos ql�;HS se pro

estragos 00:3 aparelhos, .
em VIr· duzirsm danos avaliados €.ntt'etude (Ia víolencia do ven:r-, cal�_90o.Do e I.DOOODD de cruzelros: falso Ofidal do Exercito

em'nr.Aza forca e l�z Santa (aUunina S.A. Río. -- Quando palestravaE; f"'" ,
com diversas praças no' portãoVenda de Ações .Ordinartas do 0.0 Batalhão de Infautaria

Para os nus prevfstoé no pa.ragrafo ;�. - .art' n dos fardado de capitão cio ExercitoEstatuto desta Socledaue, leV8-2E.'1 80 conhecimento ríos audaciosamente, foi preso pelornteressados que estão ii venda 110 (cento ri dez) açõeB sub-comandante da mesrns. uni
. Or::HDsr!ae - nurnínattvas, dl3 numeres 6.154 li 6.263 repre- dade, o individuo .Dorva l Rocha
.sentadas pela cautela nr. 148 de propriedade do Sr, Dr. Interrogado, confessou ele sua
AdolphO Konder, residente 8. rua Rodr!go Silva ,n' 3.4 }. desfacatez declárando que era
andar - Rio de J«notro. do valor nomtnal de Cr§ 1.000.00 empr;gaa� doo estico

.

do �i�liscada uffia.JiCtindo fixado () prazo de 15 (qutnze) dias atiro tro Otavio Nascunento de Bnto.do que 08 atuais actomstss p08SQm optar pela sua e,- [to funclonarío do Itarnarati, re-
. quístção, ..'

.... . .
_. aidente na praia do Flamengo.. Findo ()BSe prazo ficarão as aludidas açoes liberadas Dorval Rocha foi preso e va

para allenação ás pessess estrauhaa á Socleoade. S3t' processado por ostentar fal-.

Blumenau, 29 de Novembro de 1947 S3 autoridade.
Diretoria G!l. "FOaçALUIZ"

.�--��--------------�------
.... Edital de protesto

Otto -Abry, I' Tabelião da Comarca de Blurneuau, Estado
de Santa Catarina, na forma de lei, etc ..

Faz .saber que existe em seu cartorio, afim de ser protes
.

tada por falta de pagarriellto. uma Nota Promissoria no valor de
,

Cinco mil cruzeiros (Cr. $ 5.00°,°0), . vencida em I.� de
.• Agosto.

deste ano, emitida por juho Prcbst em .fávor da orr.panhia Na
cíonal de Tecidos. São paulo, e á ordem do Banco Sul do Bra

,

sil, desta praça. Corno não tenha .sido encentrado o devedor, o

intimo por este edital para. pagar o mencionado ritulo, ou dar
as razões porque não o faz, dentro do prazo legal..

Blurnenau, l' de Dezembro de 19�7.

O tabelião; Otto Abry

@--�-��;;Jt"'•._�-,���••�Nas ruas de Blm;ienau ou 110 trajeto daqui para Itoupava
'. uma c':\pota de roda de automovel Buick pede-se entregar nesta.· •:.

edaç�o ou remeter pará lV1assarandubl p.ira. IL',co Ltda. Produtos argentmos para
o Brasil

d er e

fi;

Compre :K'.....fT'(...·��V·.\.:. ICT_OR
.... \..1

.

l>.
'lt

e comprará o melhor 1

.Esta ê CI marco q"a

f' '}ldico a mais alta
. �l.Ialidad$ em

".eR.Â'!lIOS OI DISCOS .. VALVULA.!5
Distribuidores o Vale do Itbjqí

Casa do Americano
Mercado de Automoveis

John L= F�"eshel BIT ,Fundador'.'

Rua 15 de Novembro N. 487
BLUMENAU

Nossa divisa é servir I

A "(asa Radio PUot e Movelarn
a mais antiga casa especiali�t.a de fadi?s no Estado,

.

'-o com ohcma proprla -

oferece.lhes a' mais ampla garantia de um serviço competente.

RADIOS, de tndos tipoS! e �;>.ra todas as corr�ntes,
RADIO. ELETROpAS, SImples e auto�atlcas

marca "PILOT", o padrão de excelencla,

REFRIGERADORES. BALCõES FRIC�ORIFICO�,
'GELADEIRAS para Açougue e todos os, fms)co�ercl;j.es,.
SORVE.TEIRAS, de todos os taro.anhos. COMF RESSORES
"

,." para geladeIra.
Rallios .e Refri�eradrres - GARAGTIA 1 ano

. ";

"_ _- -.', _ .. _ -.

Aàaptaçãó a voltagem oscilantes

Diartam<:ls. Motol';.Dinamos 3 ga!Jolin<l e a vento,

Pkk Ups;' Alto IT�laDtês, Valvulas e todos artigos cQngeneres

CHUVEIROS Eleiri�6s cREh _. Garantidos por 10 anos.

Asisteucia técn�ca' em todos os problemas do ramo

Venha me consuItar. á: RUA 15 de NOVEMBRO N, 1226
'. ALFR.EDO GOSSWEILER.

"Facilita-se iJ pagamento. . Tárnbem vende-se a prestação
.

fROCURA1oiSE reveôdedores e· agentes compoetentes em
.

. gumas züna� •

Rio - SegulU de avião pa�a
Buenos Aires o corDoe! lHano
Gomes. O avice-pre.ilidel1te do Co·
missão Central de Preços estu

dará naquela capital o ca�o (lo

t,igo, levando tambem a H1cum

bencia de observar o mercado
da banha. arí:rentina e de. adqui
rir e�se artigo para o b�ratea
metltJ do mercad::> nacional

1'
......t:ti=-"-----�_ ......

""'·---·-��·,··-·--�l
I {...(_??? i'

.

&

Iv 'U'-"!'-/'.-', I

·'i mo;",:, .cn.r;c:,,,. !;')',I,S J11 I ( . ...) I 'L-".._� VI �-" '-� '--

-_-'- ::

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

Cam o jogo Palmeiras x ",de Invloto quebrada ante o

Guarani, realizado nu tarde vistoso jogo exthido rapazta
de domtng» no estadín da da oe Iroupava Nflrte. Não
Alameda Ri" Branco. foi dis- desceu do pnmelro lugar
putads a ultima· rodada do conqu�§tado com b rstante
campeonato de futebol do merecrmeu.o, vm virtude. da
eorvente e.!10, patrocíonado distancia rm que se encon
pela LED. trava em pontos dos demais
O outro embate programa- concurrentes .

do entre Tupi, de Gaspar � Com este ul íma rodada, os
Pdisand11 de Brusque, não cl nbes que disputaram é)
se resHz'ou por ter o esqua- csmpsonato as-tm se situa
drão hUSQU8csB deixado de rum Da tabela por . plJnt.lS
comparecer em camjo, en- perdidos. .'
trpgando 08 pontos. Titulares: ?1ilm81ras com.�
No préllo disputado nesta p.p , Gu-rrnni, com 5. 'I'np•

eldade 8 vltoria sorriu, ao com é e Palss ndú com ti.
Guarani, Plil' dois tentos a Aspírentes: Pstmetras. com
um. assínetsdos por zezinc.o 3 p.». Tupi, com, 4 Guarani,
� 'rontco. para. IIS vencedo- -oom 7 e PahHHldu com lo.
res e storz, para o Palmeiras
A vitnria dos nugrínos, se

gundo D08S0 observador, toi
dus mals merectdas, em vir
tude da supertortdade re cnt
ca e do entusill.smo que re·

velaram �m toõo o decorrer
do et)1bate. Apitou 8 partida
o arbitro Leléco. que se de�
s\ncumbiu 8 inteiro C'oútpnto
de sua mlssFiJ, 6 todos agrd.
daná,).
Na .preUml08r. venceu o Bãl!'

.

UnHh) - BlUlDfiUUP i}melfBs por trps a um. .«
.

A derrota do etlquaõ: il,

\
Defrn1te o monumento de \11-

periqulto n!io alterou B �Hu' tor I�onde�. Po nto .d.e.
alITi

..

,oÇo
tição privileglaôa ql.l� 'f;joha. pratos surtI 'os � ch�lrrasco,
ncvpando C mo lideI' da til- Bebidas naCWnalji e estran·
belil. Apenas teve BtF1 linha geira.

_� .

TERRENO - vende-se um,
plaino com duas frentes com

afta de 4 107 m.z , ou tambem
ern lotes, s'tuado no inicio da
rua Joil.o pessoa.
Informações (om Sr. Gabriel

Ptomplon<t. Rua 15 de Novem�
bro. I IDO BlumenélU.

IgRacio Busnardo

Vellde-se
Motocicleta de 8 1/2 HaPs

Para duas peSêloas. em ótimo estado
tratar cem F. V. Knoblauch, á rua São Paulo, 85·

.

CRULEIRu Prefiram a f'arn1i1a f"aDm:ad
pelo b6UUlO mll!VilLE

•

rln u

Ir
Oferece seu grande sorti.:nento em

Artigos nacionais e estrangeiros
Por preços sem concorrencia. so na

IIi
Rua 15 de Novembro N' 1°70

.

Si! r

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


