
..

·'�'lJ······················'········ ",::\;; ..•...•.•••••. m
-. (ri!lçãÔ de um alto comand<t unico, com partiapação equitativa. dos Estados Maiores de todas as nações do continente I

rcito
- - par as

-

.

-.-

.

AmerlCaS
�------�----��--�----�------���.------�----------�------------------------�-�--��------------------------

. . .
.

, I alto coroando
_ .. '

RIQ (aR) - o ill�tutino fereúóia DO H.io de Janeiro� 10 continente. Adianta a- fesa do hemisferio e sua I é que se organiza a referi- ne�ta. com
tici riam

''O Globo" publitPll' a no- d�s .ehefes dos Estados Mai- quele orgão da imprensa, paz interna, em obediencia ela conferencia, onde, ainda ÚDl�I), �o qual pn.l ,clfuat�do�"
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.. e.m.. -.f.onte au...ores americauos para tratar . ao espirita da ata de

Cha-\ possiv,
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s de cada uaçC\iO i:1.u.-<
torizada, de que se cogit� de assuntos de fundamental pu tepe?, é a padl'(in;za�ão do um plano para a Crl�- ..x aiore

.da rea,}izaçào de, uma l"cn" impol'tanci'i para a defesa pais para garantir-se a de� dos exórcit» a, Nesse sentido cão de um exercito contl- ricana.
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Londres (CB) -'-
.

Ô desec- o tlzeram, fiS condições 8- rlodos uaelonallstas : no prl- pqises sul-nrnericancs. Suas
volvimento indostl'iald.'8 pai, tuais..suas esusas. e o seu rn etro, as colonial' sui-amert- manifestações foram em tres
ses da Amarica Ll>tlnl1 du� prt\vl1vel desenvoívímento. E- canas eonqulatarern a sua in- direções, uma das quais tem
l'8.Iite os anos de guerrá e a xemp!o desse interesse é um dependencta politica; o St- sido o aprovettl'1IDtllllO Inten-
n

.. e.c... e.S-, Si.dad.ede.CL-..n...q.. U..

istar()S ar

..
ti.g
...

o' ·.·.P.lJ.b.. l ..

t

..ca.d.o. n.um dos

nu-)g.U.il.d.O
foi uma m. aO.Hest.p,çãO alvo dos recursos ne clonals.

mercados coneumtdon-s oue meros maía'receures do .Th� quaei exolusívarneme lite,ra- prtnetpstmeete dfp:IÍS do pla-
esse� pl'lÍses.representaID, tem Ec,lOomist». um dOR semana- .ria. O terceiro períorío e o no quinqueual iniciado em
sido causa de muitas preo-, rtos de maÍ.or influencia di. atual, em que Ú ne ctouatís- [nnerro de 1938 e do estímu
cupaçõe.s entre os.hnmens de'jmpretUJ6 brttaulee

.

sobre o mo se ffiauífest/l sob a forma lo tr(:tzidu pela guerra. A g ran
negocíós .

da
'.

Grã-Bretanha. resslll'gímeqto das idtias 118- eccaomlca de usina siderurglca dê Volta
Procurando conhecer a orten ctonahstas. nos

.

países da Sob o' aspecto economico, (i Redonda roi cl)l1struida cüm
--_"". """" ----.....-

taçáo poHtica das Ul',iÇÕ?S sul- flmerlc8 .Céntral e 10 Sul. uacio.nlilismo se desenvolveu fi t1saistencia tecniC6 e

fJoan-1
-

I»m?ricaoB.s, (JS periodicos brio O eorre,püudente daquele no BratlH de maneira menus C6.i.ra. d

.....

O�

5s.ta.
dos Unidos.

F.'�-. a y".rtru1dAl e � le�I Jb�dotamcos estudam, cumo DUDC.1i semanário distingue tr.es P"-' extremada que em outros ram, tambem muito intensitl- ii � U I DiDo· &II :;l1lil1li

eadas a exlre ção de mloe-
rios raros e e8sencials á ln- --......----- I\cbmes Balsini ----..,.---.

. dus1.tla� e 8 pr�duçãll de ar-

DIARJO /+\ATUTINO Iigo8 m1.[lufuturad��. Ao me�'1 foi em palestra que a'guem nos dlamou a
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- '��BtÇe�p��l����reeulj"�c�}�S!� !aten�ão para a impraticabilidade do «(o�versad�»
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..

' vir-tude .. � Q medIdas de exeçlh! �dotadas' apoiO de «dasses (onservador.ls» ao Partido SOCial

J,:a.ld�d.e ..
se r�t!r�m ��op��:se�n(>':n�.f:s�=:���, ���! Democratico,
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insistindo em p,rgontar: onde se viu
SI o crime e a .ra,ra.o ' ,'r.-

.
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'1' ••

d t· S 1,_ . ..... ".

d � C?Dtrt!m ]UBdI1CIH,;af) nas fi 1- ,classes conservadoras SOCiaiS emo(ra .ca '.••.SeLe) premia.. os.· vlda.dtês de C€Jtos grupos d j I
, •

_ _.

. e:-................---------------""'"""!"'.- l.wmunidede. alemã; tO('8S 8S I De fato e Justa a cbservaçao; tao Justa. que,
_�_.�R_.·_�-U_··_T-O_'�D_··_�_s���������D�·.-O-.. -u��_L�._E�D_O_·_.I_T_��J�A_·_I� pSCnl&8pr�isamsH d�Mda81 . verdad� na-o hV"lrtAaqui nem em nenhuma

-

por !lrfistIHNlS; os eonVOC8- na ,..;, ii. ,,"8\ -é\ ... ,

dos para o serviço milHar �Ó parte do mundo o que se pensou estabelecer em
Dr� Ar.blliOI! Bi!!slni Di,-, br �ealJonsll.vel • A!ill XXIII ·Nr, 139 podem fatar o portugues; üs

tistr80geífIJB não podem exer- Blumenau I •••
cer cargú8 pUbl,iCos; a p_Uhll- Existe sim é ii malversão politica de que ain-
cc.çã() de IDatlf'fll.ll de leltllfl1

_ •

I
_

.

I I •

"fi qualquer idioma, elem do da nao se IIvroli nefthum partido n«(,ORIAl, e ISSO
P?r�uglle�. es}á. sujeita li c{ln�

(Om OS interesses, individuais sobrepondo·se aos
,jlçoes espeClalS,. I\S empre-

• •.••
"luS estraugeir8R tambem de- coletivos- colidindo na mesma bnha par�ldafla Situa"
vem submfter Bd a regula. .

I
• revel.::am pol·.ticagemmentor. plopriOB. Dão poüem çóes antagolUeàs que apenas. II

•

.

mais_ a.dquirir grandes exten: inconfessavel: indivíduos querendo Impor,se sem
teoaoes de terrli; em 194() fOI

.
, • •

d b tínicitldn a naci'1ll,dizaçIl.O pro aptidões pubhcasl pouco Uilportan o que o em es ar
�ressi\'a das comp811tüa.e de

pubUco vá para o infemo contando que ,e salvem
ieguro, e em 1940 e 1941 f� '" .' ,

'Mil est8bdecídl)!i vs �on�l- dois ceataVO$ de pfe5tlg�o do Exmo. Ir. Meca ...
CÕPS q_u� ViS!>.m ti liml18yao H.3o I Uem e' pl'ldl'e'rv'el continuarem as (ousas10 recebimento de àepnFHt,B IlOl • n

.
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A Comissão MuniCipal de Prc-ltllrna ás padarias afim de se tras, como tratspcrt�, emprega- por T.an� do� ol1ueos BBtl'l'lU assim como estão (om pretençóes de continuidade.
ços esteve ieunida na tarde de :certifícarenl "in-Iara» sobre a do para distribuição etc.

plUta ..'cbaves nerdido A Qt estão não é mais �ão só nossa ou da. U. D ti8egundaAeirap�ra formular pa- v:etacidade das razões alegadas, Este ponto deu motivo Pto.n. v, Il" _

recel" sobre o me�()rí<il dos pac o que efetivamente fizeram na i:tcalorada discussão, prevalece0 A' disposiçáo de Seu legitimo' em que nos apoiamos. E questão de patno!lsmo
deiTos pleiteando :majoração no u.oite de Rabado, cia 7, !'.to a opinião dos srs. membros dono, encontra-se nésia redação d d t·

.

exe(álll E tãopreço do:. pão, tabelado pEla C.
. A.ssím é que na reunião de representantes do comércio e do um porta chaves contendo um de qt· e to os evem par IcrptU sem

,
v.

E,P. em 6,60 o rjuilo_
.

seguf1 -Ja-feíra. acha:v:tm-se eles consumidor, que achara'U desca- canivéte, um medalhão e duas importante q� e precisa merecer uma rea�âo unanime
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chaves, encontrad'l no balcão
de olllot:'so elaitor::.do I,a Comlssao poucos dtas anto, necessanos para tomar uma de- to 50b qualquer pretexto, ate- da casa Pac!o \Vehmuth Ltda, '7-" ("ii U

na bastante circunstanciado e o cisão definitiva. sôbre o assuntz:. gando que, assim como o con de Gaspa.r, por um dos sócios 0ud';ra que nada dê certo quando tudo an-aumento pretendido se eücoutra· FOram unanimcs .em optar pela sumidor pode adquirir a carne déssa firma ri �

va
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estribado eln argumentos manutenção da tabela. em vigor, no açaugue, pode tambem com· -------�-----� da desfalcado de tudo I ....
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padaria. E r eEor- demaIS - informou o membro
C I ii t d' t

-

Depois de e:Studa-Ia com cal- razões apresel1tad�s pelos iute- çaram o argumento ponderando repre"entatlta do consumidor - 06 isão, apoio, acorco, en en ,men 0, ndO

ma, os membros da Comissão cessados n", majoração, que si alguns consumidores qui., est(l� cO!l:encido de �ue o� >sr�_ sabemos quanto pretendem realizar. Nada disto I
resolveram fazer uma visiti no- zessem se dar ao luxo de rece- padeiros amda ��()der,l<:. �âzer il
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Decidido que ficou ente par- her o pilo em casa, que combi, entrega do pão a

d01nJCd.1O s�m IVamos votar para o mumCiplO um governo intei-
ticula., veiu á l:iaila a possibíli- cassem diretameQte .;om os pa- uecessijade de qua1quer ,:cre�, I

1':'.'ev'e. d"s" · ....I·'·.·x··t'\i.f".S··· dade de se con;;eder aU'Tleuto deiros o CU&to da· entrega. "A- ,_;imo sobre ° preço em VJgOf , ramente novo.
\I li Çj#( V especial aO pão entregue á 00' -------------

BueuosAires �·A.pesat' dDs �j�;�:�.GU distribuído pelos va-
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São paulü {Cm - Notícias
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e p€.1,0. de Sorocilba informam que cassando aSSIID ti sl1uaçao íwtereSS8dO& na mSJoraça!l b

fogo ao morituro, provocando n1esmo preço a dom1cIlIo, -serVl- Espertalhões em foi resulvido o problema do que Chf>garBID 8 cerrar B!3grande fumaç.eira .mal (,'heírosa. «O que acarretflfia despesas -ex.-
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.toral
res

..olveu. negar prov
... í.. conhe(�endo. da .alega.ção da

rQpeus em. geral, com 1 ong a p r a ti::: a na firma. . Assim é qUe publícaram na im-

\
contrario serão dadas a pubhcl-\ meu to ao l'eCUr30- interpos- irregularidade na votaçi.toSiemen,s Scbuckert S, A_. do Rio e Porto Alegre

.

pr�nsa um a�iso ao� "amigos" dade listas com o ,n,?me, de to-
f to pelo l-SD de Pernambu- e' . cl'den<úl,. .'.

'. _..... . .....
'.

.

'.' e
.

fregueses' conclIando-os a, dos e valor das dlvdas.... . lncom· .

geiros. I:m toda a America
Latina a psruc pução estran

geira OBB empresas nacionais
de av.acao está suboruinada
a eondrcõ es especiais - mas

no Brasil e no Mexíco, todos
as empregados, de qualquer
catep'oria, precisem ser na

cionais,
Não é possível prever as

dlretrtze s oue essas tendeu
clss nI:!CiODl1IiSt.1S po derão e

terminar, .:) ceI to é que ha
vetá moditícilÇâo sensível na
participação britanlca no de

senvolvimento Iuturo da Ame

rica Letína. À Arnerrca do
Sul já não é mais urna regiã'-'
se é que algum diu () ror -

em que um homem sem re

cursos, roas de sorte, p.ode
encontrar a tortuna' 1\ tmí

graçê.Q e o exerclcio das va

rias profissões serão severa

mente ('.ontrolado�. Entre

tanto durante muito tempo a

inda 18.: Grã-Bretanha não po
der� V€u<iel' equipamento �n
àustriaiti e maquinas, ass�m
enmo detf'rmioBriOs nens e

cúusumo, Um país grande co

mo o Brasil Pro vesperaB de

um intenso
'

delwnvolvimento
nacinnal, tem Ull13 senso SU

fic.ier:tl! púrli perceber que 8.

explofBçlio do seu so.» eXIge
recursos que estão �ll.em de

suas propdas p08blblLldades.

por conceituada publicação inglesa I

Itecpsa
tendido

()oau�entopre·
el padarias!

A Comissão fv1unicipal de Preços, depois de estudar o
memorial dos padeiros pleitea ndo majoração no custo
do pão e de proc.eder as investIgações nacessarias,

resolveu r nanter a tabela em vigor

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Edilal LABORATORlO DE ANALISESFaço saber qUe pft:!tendem .......",_'=""",.,.._�_==�coser-se I?r. João AntouicSchae_
J'Ç_r i MafIett� Migueis..Ele. naturat deste Estado, nascido aos
2_.� de abril de 19 I 8; solteiro me
?lCO, domiciliadQ e relilidimt�· em:3rusque. filho legiiimo deJoão���aefer e de SUa mulher N:ttHde Schaefer, Ela, natural deste Estado, nascida aos 24 de se
t:�mb.ro de 193Ó. solteira domes�IGa,

_

domiciliada e reside'nte nes
';� _::ldade.! filha. legitima de D�l
�1UU de Souza Mlgueis e de sua:!iuJher Eugenia Migueis.

, .. �presentaram os documentos
��lgldo� pelo artigo 180 do Co�
��90

. Cíví), �op; US. 1, 2, 3 e 4.

....1
• ��guem tlver conhecimento de

;XlSHr algum impedimento !egat
. scuse-o para os fins dr. di -t;::.

. '.
'e;. Ir{�l o.

'--,
. p�a constar e chegar ao co-r.hecunento de todos, lavro °

presente para ser afixado TIO lu-
. ga� do costume e- publicado peia Imprensa.

Blumenau, 7-6--:47.

_ ..... ELLII\JGER & elA.
Rua 15 d� N("ve"TIb .. 588 - Fone. l�Ol Biurneriou

EXAMES DE URINA: simpiee (fl.�sucar e albumina) ep sedimento, qnalltattvo completo com dosagem
hIoratos. tostatoe, acido urico, uréa etc;, EXAMES DE FEZES: completo, pesquiza de amebas, flageladce
0'10S de vermos (Metodos dn euríquecimentoj digestão: carne, vegetais; pe�quizaB de puz, �angue oculto etc.

.EXAlvlE DE SANGUE: rlilALARIA--,�'{PeBquiza de Hematczoario de Laveran, formas agudas e croni

cas. LUES (sHílis): ren(�itc de Kahn, Kline.1\feinecke etc. TIFO:reaç_ão de Vid!l'l. posagem De: glicose,.a.cido ,urico, hemoglobina. Coutagem de globulos vermelhos e brancos, Formula Leuçocítería, Hemograma de ShIlmg, 'Ier�po de coagulação t) U,l ;;:mg"ia, Curva glieemiea.. EXAME DE SECREÇAO: Pesquiza de� germens tGono.)
espermat.oaoides, etc., tridJü!IlOnaE: vaginais, etc. EXAME DE ESCARRO: Pesquisa de bacilo de Koch e

outros germens, .pneumococos stc. EXAME DO LIOUIDO CEREBRO:-ESPINHAL: Exame cltobae
terioseoplco, reação deKahn, Pandy, Norme Appelt, etc.'" EXAME DO MU CO NASAL: pesquiza de baci
los alcool e acido reflistantes [Ha.nse-n] etc. EXAME DE SUCO GASTRICO: Exame completo, dosagem
de aciiiv Iatico, acidez livre e combinada em HOI-PesquÍzas de sangne oculto, piocitos, hemáceaB. EXAME
DE ULCERA: Uh-amicroscopia em campo eSCUTO: pesquisa de espíroehetas Treponema Palida (aifihs).
O Labortüorio se acsatnstatado para fazer cultura de quaquer gerrnen e auto vaalJna.'l

A pedido dos SlS,' Médicos fazemos colheta, de mattlial á domicilio
Fornecemos laminas e recipientesflra t uiamenle

Empreza F. G, Busch ir.
. ., AGUARDEM

=-=-=�_. .Procu..!_�: � GRHfDE (OMP�HHIA DE
-......, O anuncio é a alma do negocio mi (OMEDIAS JOAO RIOS
V E N D O ou admito sócio CERTIFICADO DE

para negocio de papelaria, ar- RESERVISTA
marinho, perfumarias e miude- . Angelo Oss Rmer. tendo per-
I zas, por preço de fatura, situa- dldo seu ceruítcado de reser
do no melhor ponto da cidade. vista, no trajeto com preen
Grande freguezia de atacado e dído entre O quartel do 32'
varejo, Ver e tratar na CASA B.C1 (I o centro da cidade,
MELIM, Rio do Sul. pede a pessoa qne o encon

trou a gentíieza de entrega
lo nesta redação,

.

Vitorino BragaOficIal do Registro Oh-ii.

Ed.it a I
Faço saber que pretendem

ca�ar-se Iugo Metzger e HelgaKiueger, Ele, natural deste EE.
zado, nascido aos 12 de marçode 1920, solteiro, tecelão do-.

miciliado e residente em Garcia
:1e�t: distrito, filho legitimo d�
Auo!f Metzger' e de Sua mulher
_?-meJia Metzger_ Ela, natarál
oeste Estado, nascida aos 12 de
outubro de 1924, solteira. domes
tica, domicilida e resídenre :

em
Garcia, neste Distrito, filha le
gitima de Jorge Klueger· e de
sua mulher EUa Klueger.

PRECISA-SE

Aviso

uma boa cozinheira para São
Paulo. Preferencia pessoa de
mais idade. Ordenado 600· cru
zeiros. Infcrmaçô:;;s rua 7 de
Setembro, com o sr, Alex Deeke.

OI1de concerta o seu
.

RADIO?!·?
Naturalmente só na oficina

fUNKE
Bem instalada com ínstru

mentes de mediçãc
moderníssimos.

Rua 7 de setembro n' 13

V E N D O uma caminhonete
Ford A. modelo 29. com motor

recentemente retificado e com

4 pneus novos.

na CASA fvIELIM, Rio do Sul.

"��=a:ti; l�Ó':"'C��
'""

v.�;d.7;.';';.·";":E��rl�ij;.tJ1go OViI,. sob o no 1 2 e 4. "'" fSi alguem tiver conhecirlrento de TT T • . .

O ','
cdstir algu.m. impedim"'nt.o· l.eg·al,

lJma .LümOUSlllO pel !.'�.:,'.•.,"'oe
,,�, ri DER CIX""j �.ccuse�o para os fins de direito. 9 I.. 1.: J-' ...:J � "j

E, PClra çonstar: e chegar ao co- t· �i,
rhecimento·· de todos. ·1"'1[..r··o o

4 por as, Sf �neus ndovos, em �.;.',...i..,
li per erto esta o ,presente pari'l ser afixado no Iu� �' Esgotado o prazo para a 1J0n·

r;:!� do costume e. publicado pe� I
Pll'eço: C1"$ 2.2.000,00 ,�' clusão do Registo Industrial

'iã. lmpn::nsa. !
Ver e trata. com Costa f�; referente ao ano de 1946, con-

i- '

7'd' 'h d

l·
�.:.:.r vl'do, mais ..

uma vez. aos senha....:oiumenau, .'
e Ju

....o.
o

.

e 1497

.·..
·

•.1
G

..
ara�pm MOELLMANN ii

, , tj res prü,pic.tário.8 d
..

e lndú,stria.s deVitorino Braga
-,

""
-------------. qualquer natureza, que alUda nãoOficial do Registro Civil.
_ prestarat'n as suas declarações. a

comparecerem, com máxima ur

gênJia, a esta Agência, a fim
de satisfazerem as determinações
legais, ex-imindo-se, déssa manei
ra, da multa' que será apliçarla
'aos faltoso ou infratores,
Blumenau, 28 de maio de 1947

Agancia Municipal de
<.te Esta tistica

Edital

Augusto Wa!drigues
Agente Municipal de Est�tÍstica

Edital
Fi:lço saber que pretendem

.t' aço gaber qne pr;ctendem
esar-se Germano Brehmer e

casar-se. Ogenesio Tarqulno Cae
Alwiua Zabel, Ele, natural des- tano e Maria do NazçÍmeuto.
te Estado, nascido aos 14 de no- Ele, naturaldeste Estado, ,nascido
vemoro de 1923, solteiro, fer- aos I I de juuho de I924. 501-

,.�iro, domiciliadoe residente em
teiro, pedreiro, domÍciliildo e re

........ sidente em Garcia, neste distrito-:!:\.ldelts. neste distrito, filho legi-
,imo de Alberto Brehmer e de

filho legitimo de Tarquluo Luiz

s�a mulher Edvik Gessner Breh- Caetauo e je sua mulher Este"
__.....'"'""" _

'''''
..

' e�· Ela n t 1· d ··t E· t d
fania Damasia. Martins, Ela, na-

'

.... .. , �a ura es e s a o
1

. �

d 'd';a"c··l'da aos d ro d
tura deste .�sta 0, naSCI a aos

"'IIlI1lIIIIIII! IIIIIIII �
u � I I e mar ...o e, b

.

.1 l' iii
.,,'9.25. solteI'ra d m t' d ._

2 oe setem ro ue 1915. 50 t.eIra,".' • o es lea, oml.
d

.

d·· 'I'· d
' -

Giliada e residente em Fidelis
d
omestlCi:I,

r O�IC\�fh a

1
e 5:S1-

l-ieste distri to, filha legitima d� I deoJtc em
. IJc.!Jrcl�. d. INil �gltlmta,� .

.. Z b 1 'd
,.

Ih· 'I. e. anuano

os.e··.
o 1 'aSClmel.] cu'ermano a e e· e sua mu er •

.

.

H
.

.

'':''1 7 b ··1
...

e de sua mUlher 1'vIana elena"",.ara �a e,

I
d J

'. A.Presen.·taram os do.cumentos
e esus.

eXigidos peLo artigo ISD do Co� ..

. . _
.

,
.

,�Haó Civ'J
.

b .. o 1 51! .

4! F\.prescataram o�. dOC.umenn:;..... ..
.

..

I
•.�o ..

o n
.' .�. e. ,

. ?xigidos pelo artigo li'-1 do Co�01 alguem nver conheCImento de i d' C 'I . bOI 2 e 4c2x.istir algum impedimento legal, I 5"gol IV!, t�O o, nh· .. '

t d�-
.. .. ". d di

-

!
1 aguem lver can eClrnel1.o

�m::�� ����ta°S eI1� .' a� a�e��� Il:Xistir algum imp,,:dimento _1e�al,.? •
. t d

J.:.

t
.

eg
1· ilcuse-o Danl os fms de dIreIto.

�:clme,,11 o 'e. OQ?S, avro o
E, I)ara �ol1staI' e

. chegar ao co-p.e",ente para ser aflxado no lu-
1 .. ·. t de todos la"ro ogal' do c.o tume .

,

l·cad· n leClmen o "

�
"

. ..
s

.

e pUD 1 o pe� ('�cntf> para ser afixado}, no ln�la Imprensa, pr _.:l ."
. •

.8... 1..'" _ 6� ·9' .

gar do costume e publIcado pe�uIDvnau, 7 I 47 la imprensa.
iv,iclodn. Blagal :j Blumenau, 7 -5-1947

OfIcial do Re2lltlW Clvli, 1 Vitorino Braga
�. --------�------�------------------�--------��--------

Dr .H� limmermann
Cirúrgião Deü'J:ft3ta,

Raios, X �
Rua 15 Nov, 595 1.0 !nd

§" A.
mais importante Companhia de Capitalização da AmarICa do Sul
Combinações .$@�teQHd�§ §1;m 31-:; -- 194'1

No sorteio de. amortização realizado dia 311 de MtllU·ÇO de 1947.
foram· arnortizadcs as sagnbtes combinações.

YLT-lYE ... ADL - N8K <= MfY - YVS
Todos tlS portadores dos mUí!!lS em. vigor. 3orfeailm; CO!1! estas comilimu;ões.

poderão reCflber imet!ia�ilimmlte [l cilpBa! garantido a_que têm direito
Séde Social:mo Di:: J1UUUl:1l9 � . ES1:!iÉÓ�'2t! i!n Jlarimá: RUA DIlRM DO RIO BBANCO. 39
Inspetores e AgGntes em tod.a (} tlmsi! EDWIN KELLER Agente Blumenau

Pesa0 eleitoral C I
"Cidade de �lumtnau"

A his:oria empolgante e beli.'lsima d� uma lendaría princeza
de beleza e feitiço inegualaveis! - Um fllmc qne. agrada em

I
todos os seútidos! - Acúmp, Compl. N'acional e Umversal Jornal

Platéa 3,00 e 2.00 - Balcão 2,00 e 1,50
_----

Aguardem .:Um dia Voltarei,' uma historia do velho «São
F rancisco»! "AVENTURA», o primeiro filme d�·

�-Jj��-� � §-II-:--��-. pois ,_1a voita de Gablet

ALUGA-SE
ótima casa de moradia ns.
centro da cidade. Informa
ções Hotel São JOI�é.

Hotel Holetz
Endereço Telegrcfico, Holelz
Rua IS de Novembro, o' 313

Telefone: 1065
Comodo 'para vIajantes

Novo prcpietario; Quintino
ZapeliuÍ

M I I h õ e s
De pessoas têm usado com
bom resultado o popular

de:P'urativo

Elixir 914
A sfllis ataca �odo o

organismo
O fígado, o Baço, o Coração,
o Estômago, os Pulmões, � a
Pele Produz lJôIBS nos Ossos,
Reumatismo, Cegueira, Que
da do Cab"lo Anemia, fl A bar·
tso. Consulte o médico e tome
o p Ó p u I a r depurativo

E I i X fi r 914
inofensivo ao organismo A,..
gradavel como um licôr. Apl'o
vado como auxiliar no tra-
tamt!nto da SifiJis e Reuma
matismo d�· mesma origem,
pelo D, N. S. P., sob o nr.26,
de 191ft

Acha·se funcionando em sala
anexa a esta redação, toç1os os

dias uteis, posto para inscriçào
eleitoral, a cargo de pessoa co:n

petente,
Assim tedas as pe!i'soas uqe,

,

ainda não possulim tltulo de e-

leitor. poderão requere-Ia por
intermeJio deste posto, mediante
a apresent[ ção de qualquer dos
documentos que seguem: Car
t eira de Identidade, Certificado
de Reservista, Carteira Profis

sional, Certidão de Idade ou de
Cz..samento

Serviço deprimeíra
ordem

Rua Mar�:uhão
N' 27

A tra!b� com

a. lubOVl

CIDAn� DE BtUMENAU

s. Aa Fabrica de Papelão Timbó
Assembleia Geral Extraordinaría

São convidados os srs. acionistas da S. A. Fabrica de Pa
pelão 'I'imbó , para se reunirem em assembleia geral e:lrtra?rdina« ,

ria, no dia I 6 de junho de 1947, ás nove (9) l:oras, n.a sede so

cial. na cidade de Tirnbó, á ma Marechal Floriano Peixoto, s, n,

para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1. - Aumento do capital social e subsequente alteração

dos estatutos,
2. - Nomeação dos peritos, que deverão proceder a ava

liação dos bens, a serem incorporados ao capital como aumento.
3- - Outros assuntos de interesse social,

Timbó, 31 de maio de I947.
Otto Hennings, diretor-presidente.

Tsatro 'Carlos Gomes

com ot.inio elenr:o . repertor io novo

e ultra b ilarrar te - montagens lu.
xuosas - Grandes espetaculos para

'I�81i1UIOU::8.�lle::::eeí::::�.fI8 e E':�;�I:::"=�::r:
í Regional de Estartstlca Municipal

Municipal de EstatísticaAgencia
Blumenau - Est. de Santa Catarina

Registro de Veiculos
EDITAL

Devidamente autorizado, Iaço publico que deverão
con: parecer a esta Agencia, junto �á Prefettura, todos os

senhores pror rtetarípa de veículos R tração meeanlca e a.

tração animal, atualmente em trafego Des�e Mun,icipio
(1.0 distritü) fi fim de prestarem !:lS declaraçoes eXlgldalll
velo Decreto-lei n. 1254, de 29-12-944.

.

Por tração UlfcRllÍca ou Ia motor, entende se 08.se

guintesB veiculos: AutO�ODibus, auto,mü�ei� comuns, �ami.
nhões, caminhonetes. lImt,usines, JardlOelras, motOCIClos,
carros tunebres, etc.

. São de tfação animada: bicicletl;s, carroças de qual
'quer tipo ou especie. carrós de boi, carros de mola, cou

pés � a h'l�, c!lârretes, carrinhos de mllo, olltr�s carros

de tipos espeCiais (carros funebres, carros de padeIrOS, et�.?
Todos os proprietarios de veiculfl8 das naturezas Jd.

especificadoi'l ou DãO, eg!ão tbrigados à prestllçllo dbS in

forwaçõt·s acima mencionadas, e, consequentemente, ao

imediato compsrecimevto a eBte orgão. Aos faltosos serão

aplicadas 88 multas previstns em lei.
Para que ningUeID ait'igue ignorancía, será o presente

edital publIcado IHi imprens8 e I:1fixado nos lugares publi
cos,

Biumenau, 6 de junho de 1947.
1. ugusto Wallrigues, Agente Municipal de EetatisticB,

Moça para
Precisa-se de uma, com proitica em serv:ços auxiliares de

escritório, datilografia e que tenha bôa caljgra�a. Cartas de PIO

[PTÍo punho ao EXPRESSO PIO GRANDE-SAO PAULO, Rua
I.') de Novcmbco N, 1425, Blumenav.

. HOJE .. Quarta-feira ás 8,15
Grandioso espetaculo d", Tela e Paico em Beneficio da

E:..coJar do Grupo "Luiz Delfina».
NA TELA - Frank Morgan - An'1 Rutherford e Kent

no super melo·dramo

«8 Luva Perdida»

Caixa

Taylor

Deve li esposa abandonar o marido por causa de um sim

ples eng-ano? Veja a resposta, divertida e dramatjca a esta perQ
gunta interessantE!

.

Aco:np. Compl. NacjDnal - Paramouot Jornal e short amencano.
NO PALCO - Recitativos, cantos e bailados pelos alunos dos

Grupos Escolares, Como numero J,r.incipal,. «C<:ncerto .r"01 ?e
Tchaikowsky», interpretado pela eXImIa pIamsta Srta. lrIs 1...0110.

Uma noitada de ., ..te a1elSi."ia e patriotismo! Coopere nõJ

campanha conil;a o aJ
..

··\·v:,::�_·

Plêtdj..L ,� Balcão 3.00

Dvcothy
Amanha - ç"ínnta-fei(a ás 8,15

Lamour -- Ray r,j ,J':.nd no belisslIDo filme, todo em

tc,IlOicolor

Seivas»lIio

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



tr'" :! Cidade. de alamena.

�"_"""""""'-"'_''''''''''''''''''''''''''''�''''''''''''''_'--�'''''''''''''''''''''''_''I-r G���····d;·.···�o.:;�i�·· "R�;s��;k""Ltd� :····l.: IIA D !i�! �v�r� d��maral
�f Dormitórios J�; I Dr. Arthur Balsini
.

'1
Escritório: Pua Bom Retiro nr. 2, I' andar, sala 15.

II
:'. Salds de Jantar ' 1 I Fones: I I,SOnl 101l� , - '

'IV oveis Estofados }). EpIFrCIO :t>o�..nTUCATASIN�� ·

�

�l Serviçe bem �erfeito e bem acabado f� "VEN',D,E· ...SEl· firnnôe estoql'o de Topetes f'Ji Ru Dr. Amadeu Luz, u l�

10 -6':"1947
=======----------------------.-------�---------------=---------��--.-------

uses Ir.
Por sua Secção de. RepreS�lJtê.ções. oferece as seguintesoportunidades: MOTORES I�iesel. l-emi Diesel e a gazolina, p<ira todas os fins lestacionarioa, marítimos e para

caminhões] das afamadas marcas:

Um lote Urbano, com as seguintes dimensões. 13 metros de
frente e coro 33 metr JS de fundos.
Uma casa na rua 15 de Novembro.

Um terrenc , com mts. de frente e 400 de fundos, Cr.ID 3
casas, situado 'na Rua Floriano Peixoto (Bom Retirol Preço:
Cr$ l3o.ooo,ooa

Uma cas com 4 lotes urbanos, situado na vila Vítor Konder
Uma caea sobrado no centro da rua JS de Novembro.

"
Uma casa (s.Jbrado) situada na rua Bom Retiro, com to-

das ás instalações sanitarias.
Uua caea siauada na rua São Paulo.
Uma casa situada na rua JCJão Pessóa
Um lote de terrano perim etro urbano da rua 7 de Set,

I
Duas casas situada em Itoupava Sêca, sendo uma. delas

sobrado.
Diversos Ic-es, 20X40 situados no lugar Boa. Vista, e mais

uma grande pedreira com 50.000 metros quadrados.

Infolmações com D Sr. Helmut limermann, ConetaJ
Legalizado, Rua 15 de Novémbro, 7DO-Fone 1461

, WiUe, Hercules, '

Fairbanks fADfse, lauson
Briggs & SfraUón e Wisconsin

Conjuntos geradoras de-forca e luz para todas as, capacidadess

I
Balanças para tOd0S os fios - Bombas em geral - Ma
qninas de todos os tipos para AgfJcultura e, Indústria -

Chapas de ferro e aço - Folhas de Flandres - .Zinco -

Alumínio - Arames '__,. Pregos - Parafusos � Eerragens
e Ferramentas em geral

Q seu RADIO està f'alhando?
Leve-o imediatamente na

oficina Radio-Blohm
F. G. Busch Irm-Repres

e será prontamente atendido
fquipsmento moderno de. alta precitiâ'). técn ca.

formado e dlplumado em S.rlo Pa ulotações
I

,

Al.· Barão do Rio Branco n. I - Caixa postal 33
Fone 1388 - BLUJV\ENAU End. telegr. "Busch" Alameda Rio Branco, 10

Pneus "Micheliu" fabricação Prancesa 26 x l,l}2
I,

.' Dunlop " "

Iugleza 26 x 1,118
Maquinas de costura "Singer"
(com 6 e 7 gavetas )
Azeite Olivia" Bertoh"
Nozes Moscada

F, Domning. caixa postal, 10 'I'írabó

Automovel
BAILE:

Club de, Blumenau
14 de Jitoho de 1941

A Diretoria do AUTOMOVEL OLUB DE BLU�v{ENAU
convtde seus associados e da S. D. M. Carlos Gumes �,
suas exmas. famÍlias para asstsürem o grande BAILE SOo
CIAL'que, em comemoração"rla passagem 10 seu 7' antaer- �����������������������Isarto, realizará no dia t4. proxtmo . nos amp os ealões do

5
...

d d B ,_.. d d ITeatro Carlos Gomes, com inicio ás 21 horas, abrilhantado ocre a e eOf leia ora epelo afamado JllZ1. D\lze de Plortanopclts. U d'... t4dOBSERVAÇÕES - Traje de passeia. AS mesas desde f".Iil elfas .I il.já podem ser reservadas com ozeladof do Salão. Convites
" espeeíaís, na séde do A,C. B., a Rua .15 de Nov.• 366, tone

, 1455, sendo sõmeate a tarde, nos dias' uteis. .

Blumenau. 4 de Junho de 1947.
RODOLFO KRAEMER - Presidente

Telefone 1248 - Rua 1 de. Setembro I

fornecedores de Madeiras em Geral
.. ...

Forro Paulista, Encanioneiras de Qualqum' �E8pêcie
Alinhamento, etc. etc.I

I,' ,,'
-

:;
I Dr. Affonsó Balslnt Dr.. Paulo Mayerle'Medico Especialista em -----

doencas de Criancas Medteo assistente do,

é da Péle
-

HOSPl'l'ALS�NrAIzABEL
Consultorio - Travessa 4 Cllníca Medica e das crean
de Fevereirn Edif. Peiter 'ças, partos e operações -

Radiodiagnosticos
-0- BLUMfNAU -0-

J Esoecialidade: Soalho Marca Sírebel

e in e c ke
Tinge-se

todas as cores modernas pua ternos, c...sacos, vestidos, astracan
€te. em lã, meia lã e sede. corri anilínae de procedencia

americana e suíssa.
Dr .. Angalo De Caetano

,

Médi'o' DI"� ]F'a 'Usto B í"asU.

f�edico Refot"ma-se Chapéos - Ultimas modelas

ImpermGabUizflção de capas' e caxacos

B lu m e li a ti -- Rua Maranhão' n. 2 r - Telefonen 1139

Doenças de Senhoras -- Cirurgia
Pactos Ex-Diretor do Hcspital Evan-

Consultas das 8 as li ,30 gelic::o de Hansa.Humboldt.
e das 14 as i 7 Ex�Pediatra do Hospital Std;

Rua 15 de novembro j�to :re.esinha de Erechim
,

ao Hotel Elite

i\
(R. G do Sul)

""'" 'T' 'I c ,..,
6'

." E!5vecialista', em Doenças de....
' e ewne p OVlS0rw 10..3,

'

C'
•

,

'

,

lançasResidencia ' CHnic �Geral,·Cirurgü.
Rua Paraíba No <5 Consultas das 8 á" 12 e das
Telefone 1288' I4 ás 17 horas

,
"

Corisu1t660 e residencia
Rua JideNovembro, 113ci(de.:+:-.-!(-:..-��.....,���-,_. fronte a entrada do Teatro Carlos

Gomes)
--------------�

Advogado

.. Exportadora dlt A ,_adeiras S. A.
Sfock permanente de:

I Madeiras de construção em geral,

I ::�o� {�1;�M���:a�at:::a
�-.�-.-D--*--!lf-:O!-.' ..-W!-.-.- ....-.-..,-.-._

�

Dr. Arão Rebatlo .

Clt". 4�lfredo IIõs§
�' edico

(I,.,; 71<.,$tl ial Sta. Izabel
. -,u\1.lrer açõ�s
CuNICA' GERAL

.�".,,-����-_..-.-..-.

"DH. ACHI1LES 8ALSINI
ADVOGADO

Competenc�a Profissional

Roa 15 de Novembro, 59fi

Esm J- _. '1 lo
Alamed· 1., t:S_ 'lDCO,

foto' AmADOR ·(G.Schnlz)Dr Med. fi PlÍ}pe
Clinica geriu. Especialista
em IDoiestias da ga1'gama
nariz. ouvidos e olhos.

ConsGUas: 10 -12 bs. e 15 ';'17 hs.
BLUMENAU • fWAPIAUl,2

CA

i I I i
A

ievert
Oferece:

Um lote de SEU as
para liqUidar

... B
• : - trata-se lião apenas de preços-reduzidos.

mas sim de Liquidação! ,

LÃNS para vestidos, bem como malhas. capas e .mautós,
pelos m: nores preços nesta praça !
- VAREJO E ATACADO -

. '",-oca-ciiscos - Vitrolas - acordeons Italianos'

, aRQUIVOS'1 FIEL\
"" SOJ,DADOS DA ORDEM E DA EfiCIÊNCIA)

SEJA qual íôr o sistema de arqulva;
menta necessário em seu escritório..

lembre-se de que existe um arquivo "Fiel para suprir eficientemente essa -_�.j
necessidade. Modelos para todos os Jor- ��,
matos de pnsta� ou fiches. As gavc�as :.�
correm livremente, mesmo quando m .. $feir�ente lotadas. Como guardas eÍ1�

cientes e discipllnados, os arquivos Fiel

zelarão pela boa ordem dos documen-

tos e papeis ao seu escritório.

�",,,,;�!;.:,;� -�...,.._--._- --�
,.

, �;.�.,�. J'j}

O', S T R I S'U I D O R E S
para os Estados do Paraná. e Santa Catarina

Prosdocimo & Cia Ltda,
JoiovUe - Curitiba - Blume�au

------------------------�------------------�
,; .lo.

-_·_-------�I'fabrica de Ti.Dlas·
Blumenau Ltda ..

"fintas e Vernizes - Material para "

Pinturas em Geral

Tintas em bisnagas nara artistas
BLUMENAU - SlA. CATARINA

CRU�EIRu Prefiram a f'anaha l"'aoflc2\da
pelo ,.,OIN80 JOINIVUE

'_

Céiminllões e Onibus Suecos
VOLVO

de 4, 5, 6 e 1 TONELIDIS
ENTRE<iA iMEDIATA

Peça informações telegraflcas á

BRDSILVOLVO .. Rio de Janeiro
ou di1;etamcn te com o gerente da VGLVO
DI) BRASIL S. A., que visitará em prínci�
pio de J u n h 0, com alguns chaseís de de ....

U1cJDsfração, as 'prinl!ipais localidadetl dos
Estados do Pa.raná eSta. Catarino

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



cruzeiros o quilo
M e d ,i d a

desde 18

, ír���80U ótlm� impressão en
ii -. CO�8UmIdoreB locais uu�iii:1!1 dlstrlbUido pela Usi-
d'

JeIgor
,
com 08 seguintes' lzeres: '

p
cAtenção C�nSU�ldores !

n��cur�m os
, nossos ca'mi

i ()
o_es nas Feiras

. .LivreI",
.....

nue encontrarão manIei.• ga de ioda li' quali:1ade.das.de Cr'$ 4,50 (250 gr). 'bemassIm como leite e nata.

respeito
na Feira. Livre
seria bastante apreciadaque

Inicia suas atividadesl neva e moderna industria
A inaugura�ão da fábrrca de massaS alimentícias e caramelos

da SISLI Ltda.

Ina'G"gurou-Ee quinta-Ieírn, 3 ram da palavra, durante o

do correnre, á rua M'irech&l jantar, enr.ltecend? a im�o�
Deodo-o, no bairro da Velha, tancta da tndusttía que im
fi importante fabrica de mas- eteva suas atividades. os ars:
Elas alimenlicias e caraiaetcs dr. Osías Guimarães. Frei
da Sociedade Industrtal Blu- Odorico Durteux e Demetrio
menauense Lida. (Siblt Ltda.) Schead, tendo o SUf. cassio. Saudaçõ.es O.sina Fr-igo".. »,

'

I .. O ato inaugural constituiu Medeiros agradecido em no-.�mbora fi fIIlPresB.ão Isvu-
síma mais apreciada ei a Usl- C.-a ., e I e I o �II

•

C a' CatarlDenSe um dos acontecimentos mais me da firmi'i, com substan-"''''v 1 na Frigor sé decidisse a re.s- E I .

expressívca da "emana que cioso ímpro vtso.
"a e que-manei.ouamo'" ."'C·I', '1 '"ma f

.., u pe tar ii tabela na msntetg»
findou, pois contou com o CumprimeotElmos os snrs.{tr···

i consum dor,.es qu
.. ,e p·ola·s- d á" .• ,' AVISO l' li

-

Q '" que ven e comrcnío, '

que
CO!l1parecimenlo. das figuras Casste Medelrus e A tr.e ()

"
..ram CODO.SCO ponderaram' I' ... h Jé

.

d
q es a secno co rada ai li ra-

mais representativas 110 nos- FJach. respe cttvamente Ire-
ua a medida serIa multís- zã« de 28 cruzeiros O quí.o., De ordem do Diretor-Presidente, Soro Juan Ganzo Fernan-

81) comercio e índustrla alem' tor-comercret e diretor-tf>Cnl-
. ,

.

dez e afim de poder fazer um calculo aproximado para o fedido te autoridades civis � mili- co e cotistas ds Sibli Vd.a.r---I·--.----B-IlilIIill�'"'*"""'-BJ__-_!l!IIiMi#iIiii!ii!iW-__�BI de �10va machina automatíca, solicito aos snrs, interessados nas
tares. pela modernis@lInfl.indct'tI111

,

.

M'
.

a'qUI·nas ·d·e' rs·.cre.·.y'·e·f" 'U. H'D E instalaç?es. de telef0D:es a?to�aticos. a fineza de comparecerem Aos presentes foram ote- co:n qu� OOlh:n,Hl, Bjum-r».u.a; OOD - ao escritorio desta Cía., SIto � rua 15 de Novembro n. 854, afim reeídas saborosa macerrona- auguraei» á !�IOljel:1 em I-
de assinarem. com os respectivos endereços. a relação dos futu-

pa e bebidas rmss numa das preço Cf'� cent- s �'r F.P'-ros assinantes.
. � Jependf'ncias da Iabrtea, USR- rídvoes.

"�o
Henrique Cabral, gerente da a.a zona. J

"r

Juizo de Direito da (omarca de BlumenaU �

'PARA fERIDAS, ..

E C Z E M A S,
,INFLAMAÇÕES,
C o C E r R A 5,
f, R I E I R AS,
ESPINHAS, ETC;

Importação direta

A: ( a b a mos d e r e (e b e r um lote
.�<I-�-]f-"'_"_.-�-•. V '-.'-__.-IlI-���-.-�

- li

PARTICIPAÇAO �Rudolfo Budag e senhora

I
Ricardo Kr;och e senhora "

participam aos seus paren, participam aos seus paren- •
tes e pessoas de suas rela- tes e pesso�s de suas rela- !
çõcs de amizade. o contrato ções de amizade, o cont�ato :
de casamento de sua filha de casamento de seu

fll�o,
!4

Anita. com o jovem WOlf-I W�tfgang com a s�nhnnta :

gang Knoch, no dia 5 do Anita Budag, no dia 5 do
corrente. corrente.

iANITA e '\Y.'OLFGANG
iii

� Noivos

I
.

Blu.nenau, 5 de Junho de 1947' r..

M-�� -)1--l1li • .-A.....,-!I x�.-.--sr-'II -III _11__

De 'mesa.
Portáteis
De somar, elétriean

Cr.$ 5300,00
Or.$ 2.900,00
Cr.$ 9.860,00

(Pr�yos 'da ,Ooordenação)
. SoCiedade Anônima (o� e r ( j ii I MOELLMANN. "" ': �. ,

Rua .15 de Novembro 1091.
. .'. . ,.

BLUME.N.a..U

complete sua nutrição

COCKTAI[\v.;a J:'
Rico em Vitaminas

/

[;.. .

�Delicioso suco de 8 vegetais,
numa feliz combinação sele
cionada, Cocktail V-S coin

pleta e enriquece a nutrição de
pequenos c' grandes, pois é de
rico teor em minerais e vita
minas: Sirva·o gelado ou quente,
como sopa, * Cenouras

D

'

* Espinafrer.eça
* Alface

COCKTAIL V-8 ...

* S�lsa .<il�*Alpo
- puríssimo suco de 8. vegetais! ,� * Beterraba

* Àgrião
Como brevemente receberemos um lote de Pneu,

Americanos,' para caminhões, pedimos aos Interessados
que nos entreguem suas encomendas com a maior bre

'! vidade, mencionando, as .. respectivas bitolas.i�
•

"

,

Produto da' Standard Bronds gf Brazil, Inc.
Rio de Janeiro

p--

F�foC()S (ti

ANÊMiCOS
TOMEM

Ill'r;t-n .llr�fl\;t;t;�!l I
V EL�U f..t. �l:� .h�Ll.u

"SILVE[RA"

Grande Tônico

Cóm C<

.......... /

,e01JK'lliô,
9l?édeiW

" "�; EmprezaComercialR.GrossenbacherS.A �

Rua 15 de Novembrol 857 � BlUMENAU

lIIEClINOGRaFO
Baías �

mais cI'escidos

Bolos,
mais macíos

...,

Aprésenta .docu
(mentos comprobà.
tÓrio! . de importan
t�s organizações co
merciais,

. financeiras
. e separtições publi
cas, atestando a sua

competência.

- Hotel Brasil quarto n. 11

Estado de Santa Catarina
EDITAL de Citacão ao réu Rudolfo Hardt, com o prazo de 15 dias

O Sr. Ricardo Buerger, Juiz de Paz, no exercício do cargo
de Juiz de Direito da Comarca de Blurnenau, Estado de Santa
_afarina, na forma da le, etc ..

I

••

FAZ saber ao réu RUDOLfO HARDT, cürn trinta e seis
anr s de idade. casado, de profissão Ferreiro. natural deste Es
tado, filho de Alberto e Alvina Hardt, sabendo ler e escrever e

residente no distrito de Rio do Testo, nesta Comarca. ou a quem
interessar possa. que, pelo presente. eslà. sendo C���DO á com

parecer na sala das audiencias deste JUIZO, no edifício do. foro
ao dia 1.0 de Julhp próximo vindouro, pelas 10 horas, afim de
ser qualificado e Interrogado na .forma da lei_. sob pena �e reve

lia, e para se ver processar até Julgamento final. pelo c,l'Im.e Dre
visto no artigo 129 dn Código Penal, praticado no dIstrito de
Rio do Testo. no dia 8 de Dezembro do ano passado, E, para
que chegue ao seu conhecimento, mandei expedir o present.e
Edital que serà pubiicado um. pela imprensa. loeal e outro. afi
xado 'no logar do costume, na forma �a lei. DAado e passado
nesta cidade de Blumenau. aos onze dIas do mes de _Junho do
ano de mil nOvecentos e quarEnta e sete. Eu, Ass LUIz Schramm
escrivão o esaevi. Ass). Ricardo Buerger, Juiz de Paz, no exer

cicio do' cargo de Jui� de Direito da Comarca. Confere (Jo� o

original que foi afixado no logar do costume, do que dou fe.
Blumeilau. 11 de JUnho de 1947.

O Escrivão: LUIZ SCHRAMM

RAblONIMERJO DE ENERGII
ELETftlCI
AVISO Ns· 2/1 P. /47

A «FORÇALUZ» avisa a seus consumidores que, em vir
tude da estiagem reinante neslB zonél. a partir do dia � do, c�r:
rente vigorará o seguinte plano de racionamento ?e energIa el�trlca.

Não Haverá Força Motriz Diurna das 6 as iS horas.

1) - Quinta-Feira, dia 12, em: Blumenau (com exceção do
baírro do Garcia)

ficam desligadas tutalmwte, nesse dia, as linha;:; de BIu
menau e a Fébrica de Papel Itajai.

2.) - Sexta-Feira. dia 13, em:
a) - Ga!'par, Ilhota e ItajEiÍ (com excecão da fabrica de

Papel e Usinas d . 8Qucar) ..

b) - I.ldaial, Timbó, Rodeio. Ipirama e Rio du sul (linha
do Interior totalmente desligada)

.

Força Motriz Noturna Haverà em todas as lInhas. das 21
às 5,30 horas (madrugada)

Iluminação (Publica e Residenci:;I) funcionará das 18 ás Õ
horas (madrugada),

B!umenau. II de Junho de 1947.
EMPREZA FORÇA. E LUZ SANTA CATHARINA S/A.

ritibana, onde desfru ta de me:
recido pre'itigio. .J
Ao distinto visitante, que é '-1'

representante das agencias tele
grdicas «Reuter», British News
Service, «Neulherlands Informa-
Hon Bureau ». Serviço Frances
de Informações e Serviço Po
lonES de Informações. bem co·

mo do «Jornal de Portugal",
a�radecemos a distinção da
visita.

Aniversarias

Completa hoje mais um anO
de existencia o popular zagueiro
paImeirense Schramm, a quem
cumprimentamos efusivamente.

·-1---

Deflu� amanhã 8 data natalí
cia da sra. Eisa T, Pacheco; com
petente educadora, esposa do
sr, Laureana Pacheco, fur.ciJná
rio da Força e Lu'!
Aniversaria-se amanhã f) sr.

Arno Schmidt.

Sli; .

ADVOGADO:
Dr. Ayres Gonçalves
Rua I t; f...e Novembro, 415

2'; andar-Sala I
Transcorre amanhã a à, 'a na· (Altos d'A CAPITAL) _

talida do <ir. Francisco r fc;'i
I!III_�__� _funcionaria da firma CI' l·� Iilll

Koffke.
A todos 05 aniversarl,.r t �

antecipamos nossos cump il�.;Jj'
tos.

1111

Q......-.�..._�-�-.-..-----.

Terreno Camboriú
Vende-se um com 20 mctrês

de frente para a Praia com 6S

de fundos.

Informações nesta'redação com'

procbpio Telles.

Viajuntes
JOÃO CHOROSNICKI
Esteve nesta cidade, dando

nos o prazer de sua visita. o

sr. prof. Joãf\ Chorosllicki, bri
lhante colega de imprensa, que
ha anõs milita na imprensa cu'

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


