
rgu
ÀVIÃO DA f"A.B. CONSTRUIDO INTE1RM"U:NTE

- NACION!-l DE MOTORES -

IIi strla
NA FABRICA si!. O cporelho !i.stó equipado com

I
um motor ''\Vrighe'-450 HP, r"...ds:.l MalaS aten,tao1L:,.",nove cilindros. inteiramente -.""

II U �Rio, Z2 (Meridional> - O avião I tá reo;j;:ando interessante provo, i truido na Fábrica Nacional de Mo-

"Wultee"-B-65" - do F.A.B. es- :abre.'",do várias cidades do Bro-:tores. DESCARRILOU UM TREM COM A EXPLOSi.>; Y: UMA MlNA

Envolvidos DU '�. \rlestatque "8 4 fiDílbões
de ('�DzeirOI ao J§'�ckej 'Clube de São Paulo

São Paulo, 21 (Meridional) mesmo dois caixas e um alto fun-

cionário. Um dos citados caixas, .de- SOLUCIONADO O CASO

MINEIRO
Diz um orgão local que verificou
se no Jóquei Clube de São Paulo
um desfalque de, quatro milhões de

cruzeiros, estando

p,ois de confessar tudo, lançou-se
duma janela do quarto andar do

na Gabinete de Investigações.envolvidos

Diretor: HONORATO TOMEllN - "O'I"!JÚO dos Di6ritM .Aswdadosl
Telefones: Direçõo e Gerenei1J, 1092 - Redação: - 1391

""O IV CAIXA POSTAL, 38 -NUMERO 778

ST.A. CATARINA _ BLUMtNAU, 4a feiro, Z3 de Outubro de \946

OS ELEVADOS IDElAlS DO POVO

Nova Iorque, 21 (UnitedJ -O

ONU".

ex-governador· Herbert lehmann
saudou os delegados da Assembléia
Geral do ONU, na primeiro/ irradia
ção duma série a ser apresentada
pela NBC, durante a semana das

naçlíes unidos; Respondeu à seu-

declarou: "Os elevados ideais e as

perspeefives otimistas do povo a

mericana estim�larãa o trabalhe do

Jerusolem, 22 (France Press)

.

Dois novos atentados foram .veTjfi�
Rio, Z2 (Meridionaf) - As auto- cados esta manhã na Palestiná, �em

ridcdes policiais descobrirem vulto" porem, fazer vitimas. O trem que
50 roubo de pneumctcos numa em- lIirigio-se para lydio descarrilou. em
preso de ônibus em São Gonçalo,' conse4uencia da e)lplosõo de

-. 'u�� .

Niteroi. Cerca de trinta mil cru- mina, entre J�ru5alem e Batir...
.,'

,

Rio, 22 ·(Meridionol) ..;_ O snr. zeiros em pneus foram vendidos por... QUase no mesma hora em >Jafa'
Carlos Luz, que decidiu retirar a ce�ca de dez mil. Sergio Menicio, foi ';tiroda uma bamba contra .um :

sua cendídcture o!_) governo de Mi- um dos implicados n.a transação ilí- Jeep· cheio de militares britôiiic�.
nas em favor do candidato de con- cita, declarou que a venda 'dos

Icilicção, Wenceslau Braz, está re- pneus foi pelo preço de 1.300 cru-
,

digindo o "carta aos miaeiros", do- zeiros ca·da. Outro implicado é o in- ",tendo adquirido dois. Os 'pneus fc�
cumento que possivelmente será di- divíduo José Pinheiro, que tombem

.

rom- furtados por Manuel ferreiÍ'll'· <

�ulgado hoje. I pagou 500 -cruzeiros por cada pneu," 'dos $ántos e Antonio Rodrigues,

Desmentida
atentado

VULTOSO ROUBO DE PNEUS

I iugoslovo, que desejaria vingar
: ex-comunhão de Tito.

'

a

contra
noticio. sobre um

Q vida' do Papa
Mas as autoridades declaroramldolfi à n�ite. depois

que, muito pelo contrário, . permitiu-
f
de' beatificação' da

se até,' pelo primeira vez,. 00 San-, Tereze de Soubiran.

ta Podre regressar para Castel Gane, 'P?f' I

----'---------------------'----- .'.

da cerimonia

freira Mürio'
r: t· I

-

t b 1h d ON : I Cidade do Vaticano, 21 (Unlred)

LS Imu ara0 '1S ra ai os a, U As autoridades policiais do Votica-

. no· e de Ramo desmentem formal-

AMERICANO I mente 05 noticias sobre qualquer

_ . • . projeto de atentado contrn.. a vida
daçao a sr. Benjamim Cohen, OSSIS-

do Papa Pio.· XII. Essos noticies, di
tente do secretario da ONU, o qual

P2ça8
Autos
Pcute de Serviço

A.ceuorlol

C3minh6fl
Oficina

CONCESSIONARIOS
EM

BLUMENAU

Rua 15 - N. �87

Tel. 1078 - End. TeI <Freshel-

CASA DO A. M E' R I C A N O A.
LINCOLN

s.

I
Mercado de Automoveis John L Freshel - Fundador

NOSSA O I V I 5 A E' 5 E R V I R

A

SoluSão .cempleta do problema dos transportes
SERA' PROCEDIDO o ESTUDO DO PLANO FINANCEIRO vivamente e desejo a solução pro

fundo e completa do setor de trens-

Rio, 22 (Meridional) - A Co- podem decorrer do funcionamento porte. "Várias medidas encontram-

missão de Finanças aprovou o jn- do acordo "Bretton WO,ods", afim se em estudos, mas S. Excic, es

dicação do Sr. Horocio Lafes no sen de que o problema de transportes pera a colaboracão do Poder Le-
tido de. que seja designada uma

sub-comíssõc que, em contacto com

o Poder Executivo, proceda o estu

do do plano finonceiro, incluindo 06

recursos prcprios aproveitoveis e os

recursos externos pcssiveis, overi

guodas quais a� focilidodes que

terrestres, marítimos e fluviais en- gislotivo cfím de que, desde o rm

centre soluçêo de conjunto e de
'

cio, Se, estabeleça a conjugcçêo do

proporções condizentes com a mog-· esforço uril 00 país", Foram nomeo

nitude
.

do necessidade brasileiro. ! dos para' constituir Q sub-comissão
,

Justificando o sua indicação, 0- proposta os ,srs. Horocio Lofer, da

firmo o lider da maioria que o Pre-
i PSD, Mário Brant, do PR e Fer-

sidente do Republica se preocupa nando Nóbrega, do llDN.

CI

AS RESPONSABILIDADES DOS CO l"uSSARIOS POLlTICOS
TARAM GRANDEMENTE

centou que, principalmente. nos

distritos, militares de Leningrado e

Russia Branca, '0 situação deixa
muito a desejar.

IF
6" páginas· C, � :!.GO � fcontra rGombolso Q03tai �

.

uzm.As QUIMICAS BRA
SILEIRAS S. A.

C. POstal. 74 - JABOTI
CA�lAIÁ

SÃO PAIJLO

Moscou, 22' (Unitl!cd) - O "Es-
treta Vermelho", argila do Exercito

I
IMJGRANTES CLANOESTINOS DEI

.I sovietica, informa que será

inten-,
XARAM HAIFA PARA CHIPRE

r sificado o edutação política dçs Haifo, 22 (AP.J _. Os dois no-

forças armadas russas. A lIdminis- vios ingleses "Occcn Vigour" e

tração política central das forças I "Expire Heyood" - partira,ri de
'

armadas deu ordens terminontes Haifa para Chipre, pelo madruga�'
nesse sentido á vórias unidades. do" com 814 imigranl'es çlande3tl-
Frizou sobretudo qUE' nas condi- nos judeus, interceptados. ontem nei

ções post-guerra, quondo a mai,o- éosta da Palestino, depois dunia
ria da pessoal dos forças armadas viagem de duas semanas à ",;:,rdo.
compõe-se de jovens. os responsa�, do transporte· "Ferieis", Muitos "105-
bilidcides dos comissdries políficos ses refugiados estiv�ram em corn-

aumentaram grandemente. Acres- pos de concentração nazístiJs.

Paris, 22 [Frcnce Press) _ Vi-
--__' -'-

1
timado. por um ataque de enqnri-

pectoris, faleceu subitamente a

. PECA., ESTE LIVR(l� . nait� passada,. n� �Htel Geara" \..."� '.. O dIplomata brcsileieo Scb,,-tii.io (h

�".��-==-,- f I Rego Baros, consultor jurídico do

I,Itam;oratí e membro da cle!�"a��1
I 'brasileira à Conferencio do Paz,'

Estava de partida marcado pera

fALECEU EM PARIS UM DIPLO
MATA BRASILEIRO

o re.gresso.

GREVE DOS PI! OTOS AEltEOS
AMERICANOS

W05hingt�n, Z2 IUtiitedl - A
"Aír Lines Pifots Ássodatíon", fi"
lioda .à Federação Americano é,).,

..

Trobulho, anunciou o greve do Ó ..

proximadàmente 1.110 pilotos ,1<1
Transworld Air Llnss", a inii:io�-�(l

,

às 4,50 de hoje; Essa greve 5"'" �.'
primeirO de seu gener" c,mtm '.,me

groride empresa de navegação d-

,reG,
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� DELEGACIA DO ESTADO DE SANTA CATAIUNA

I ARRECADAÇÃO PRO' SERVIÇO SOCIAL 00 COMERCIO

lj!
Levo ao conhecimento

..
dos empregadores e·· emprezcs vinculados

� Rua 5 eh.' NOVt n n.o, 1360 . JOÃO GaME� &. elA. Fone 1488 c êste Instituto que, de ccôrd� cam o decreto-lei n. 9.853; de 13 de
� Setembro' de 1946,que cria a Serviço Social do Comércie, de proce

der a arrecadação das ccntribuiçõas devidas pelos empregadores aquela
Instituição, que a contar do mês de Setembro último, t()d�s os emprêscs
_subordinadas 0,0 regime do I. A. P. C. estão sujeitas o contribuir paro o

para corrente alternada e para acumulador S.E.S.C., no base de 2% .sôbre a remun�ração dos seus empregados.
D· Essa contribuição so compete ao ell1preg·a.dor e não p.oderá ser des.-J1SCOS -,- Eictrulas - Toca Discos R frigeradores -r-e- .rv�aquina� de
Costura -_. iv;aquill:ls de Escrever ..:.._ Bieicle'as novas garantidas _ Cofres cantoda dos empregados.·

... .

� Fr.gões - Ala er.ial para rádio - Material elétrico em geral. ,
.

A taxa mencionada (2%) só incidirá sobre as guias e levanta-

Ic.
• I· mentos

.

de débito referentes 00 mês. de Setembrs, ind.usil"e em d. ia.nte..·.-·Vendas á vista e a longo prazo - V i s i tem a R A D J O L A R.
.

t.f. Os contribuintes em dõbro na qualidade de desempregado e os

:�;:::s:.�: ..,_.;.:;_)", '�'1���:Z:Ji;!,;'G:;;:;;��f':;'1� )l�I�'1i'3L������-'�'�����������_���_����, empregodores individuais, sem empregados, estão isentos' de contribuir

pró S.E.S.C,"

Flcricnopelis, 15 de Outubro de 1946.

(css) J. E; ERICKSEN PEREIRA
I

OVIATIUZ EM FLORIANO'POLiS) Rua 15 de Novembro nO 415 [a;;.g.iíif__;;;;,_iiiiii_� iUi ;;;_�i;;;;o;;;;;;_;;;
TiTULOs DECLARATO;mOs - N1\TURALIZAÇÕES 2° andar - Sa'a 1

Encarrega-se "le <luibquer assúntcs junto ás re- (Edifício "A Capital")
pa, lições públicas de BIrimenau, :Florianúpdis, Rio de,------__

. -.- �

J'h!eiro,; Siío Paulo. e Porto Atégra - Assístencia técnica
B;:;CRITO'IUO PARA O VALE DO ITAJAI':
Rua 15 de Novembrc n" 415 _ 2° andar - Sala 1

IA1t05 J'''.A C apital' ) -- B L U lVI E NAU

q"u"lida···d·es1 {�U fi

CORRETOR.

Lielegado.

J O Ã O POR T O

COL·

Brinouedos
Iii

.

Ulmer laffront Séde Social; Av. Almirante Barrosa nro 81

Agente no Estado de Santo Catarina:

CIA. NACIONAL �r: SEGUROS DEVIDA E RAMOS ELEMENTARES

Rua Maranhão N. 2 lua J5 d� Novembro, 1371

FOGO _.- TRANSPORTES - ACIDENTES

RespenscbilidndeCivil·-,Omnibus
(Transeuntes e Transportados)PESSOA

O maior S O R TIM E N T O
Os mais F I NOS

�

Os preços mais B A R A TOS

As -rr;ois lindes B O N E C A S
Bolas de b<irraçna - Gaitas de boca - Enfeites de arvore de Natal
oferece á:"·

Pessoa com prática em serviços
de passar roupa engomada e de-

mais roupas, procuro serviço. In- Parthenon
formação nesta redcçêo.

Colégio
OFICIALIZADO

.

RIIA Comendador Araújo 176 _. Fone 1192 - Curitiba
Diretor: .::.... Dr. LUIZ ANIBAL CALDERARi

.

Internato - Semi-!txternato e Externato

Um prédio próprio pàro indllS1rill.. CURSOS. - Primário Pré-Ginasial - Ginasial Clentifico...

� Exame de
. cdmissõo . em dezembro <l fevereiro

Tratar com HeHiIIIIth Hanschel. Aulas DI�RNAS e NOTURNAS
Casa WiIII SieNd. o Poro ambos os sexos

ALUGA-SE

Caso Willy Sievert
Rue '15 de Novembro, 1526

A MELHOR FONTE PARA R E V EN D E O O R E S Peçcm prospeEtos

• •

(I (I •

(GARRET1)

rrAMBEM a Snra, poderá esperar

tranquila e confiante o seu filhinho.

Prepare o seu organismo agora, no

periodo da gestação, para um parto
feliz, usando Gravidina.

Comprovado p-Ia experiência, USl-

do h:.í muitos anos. no Brasilinteiro,
Gravidina assegura a gestação normal
e a saúde do bebê.
Devalor inestimavel tarnbern na fase

do aleitamento, Gravidina é indicado,
pois, antes, durante e depois dópano.

GRAVIDINA

PRODUTO cientihcamente el.ôuT"do, Greuidin« proporciona ao organismo
IJ [uncionamento perfrito na gmaç,io e afI�gJIrA o desenvolvimento sadio
tkJ beúe". Cuide de si e de [,11 filho - Agora - com VrtnJidilla.

.:

I

. .�
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�scrivã.o; o escreyj.,' Blumenau, em

Atende provisoriamente na Farmácia Central _ Dàs 9 às' 11 e 14 is 27 de Julho de 1946.

17 horas. - FONE 1 O 2 9. (Assinadoi Oscar Leitão. Juiz de
Direito.

'

CERTIFICO que está conforn\e ii
original, que nesta data foi afixado
no lugar do costume; do que d.ou

CIRURGIÃO.DENTlSTA

Eí;peclC'". '. '.;". Radiografios dentárias para qualquer exame médico
Rua ��', "�!b': s/n ------ Telefone 1 1. O :J

Drs-.
cOLAff SEVERINO DE OLIVEIRA';;;'

•

ALTAMIRO s. DIAS
Advogados

E, ". I;{ Trajano 14 -' 2° andar
RI" " " ;;,as; Jcua A!varo Carvalho, 66 e 53

V L- O l{ I ANO' P O L I S
..._,,__ .. - ...._--'-----------'------------

E�c.,;.da Tecnica
ltemingtoD

(EX-FACULDADE DE GOMÉRC�O DO FARANÁl
FISCALIZADA PELO GOVERNO FEOfRAL

tua Comendador Araújo no. 176 -- Fone 119t -- Curitiba •

Diretor: Dr. LUIZ ANIBAL .CALDERARI
INTERNATO SEMI-EXTERt'-lATO e INTfRNATO

CURSOS' Admissão -- Guordo-Livros -- Au-xiriar de Adminístrucõc
-,
- Datilografia e Estenoçrofic

Aulas DiURN,AS E NOTURNAS, p�bôs--os 'sexos
I'.ulas avulsos de Datilografia e Estenografia

Peçam prospectos
�---------------------- --------------------�-----

'de ComerChl
do Paraná

MAQU1NAS DE COSTURA

Aceito pedidos paro entrega déntro de duas selanas. Máquinas
de. 'costura novas. Preço, a .visto, Cr$' 3500,00.

Os interessados queiram dirigir-se à Caixa i'ostal, 209, BLUMENAU

DOENÇAS DE SENHORAS --- CIRURGIA --- PARTOS

n.·
.. ·r'

" de Caetano

A ,NOITE - Rua São Paulo (entrada da Vila Nova)

Dr. Gebhardt "romada
(das Faculdades de Viena, Austria e Rio de Janeiro)

Cirurgião-chefe do Hospib! Santa Catarina
Alto cirurgia, operação do bacio, estomaga, vias biliares, urero,

etc. - Neurocirurgia. Moléstias d e senhoras. Cirufgia-plostica-
cos,,,';;dte.

'

Consultas no Hospital: dali 9 8S H e &tas 15 as 17 horas •

BlUMENAU: - "Hospital �Qntl!l Catarina" --

Dr" F2'uçto Brasil
CliniQO e. Pediatra do l'Icspítal Santo Terezinha de Erllchim, Rio

Grande do Sul, avisa a distinta populnçõe blumenauense que brevemente
abrirá seu consultoria nésta cidade.

CLlNiCA GERAL DE ÇRIANCAS E ADUl10S

useH
Quarta - feira ás 8,15'
SUSAN PETERS - MARY ASTOR-HERBERT MARSHALL em

.. .. "Cuidado com Mamãe" .•••

Um filme Divertido, com "D"maiuscul,o· ••
Não concordaram com o segundomarido do mam.ãe... e já te sabe

urdiram um plano de arromba! ... Acomp. eompl. IIocional • ui-
versaI Jorna!. Preço do costume

QUinta-feira ás 8,15
MARY UE - LOIS CAlHERN -GIA!>YS GEORGE em

. . .. "Orfõos da forno" ....

.. Uma neliculo : reo.etc de moei-cidade ! - Alegria ! Musica egos
tosas gargalhadas ! - Os filhos de famosos artistas de Hollyood Se di

vertem" fozendo os espetadores sediYertirem a valer ! Cenarios ma

ravilhosos .. , danças que cativam•.; canções aleg res e ogradaveis !

Accmp , Complemento no.cionote Paramóut Jornal .Preço do

costume

AGUARDEM': -' "Cidade de Our.o" e uNosce o Amor"

(Dois filmes encantador)

EDITAL
De- ordem do sr. Prefeito, torno

publico que no mes de outubro se

I?rrecada nas tesourarias da séde e

mtendencias distritais o imposto pre
dia! urbano, referente a seg�nda
prestação �o corrente execíco.

'

Os contribuintes, que não sctisfi-:
zerem seus pagamentos dentro do! .......... --_---'----'---'------'-�__

-'-----'----......

prazo adma,'- poderão ainda faze-los
nos meses de novembro e dezembro
acrescidos da multa de 10%, Ter
minados os prazos acima menciona

dos, serão extraídas certidões
para o devida cobrança executiva.

Diretoria do Fazenda Municipal de

Blumencu, em 1. de outubro de

1946.
Alfredo Knestner

Diretor.

de 60 litros; dimensões: 1,30 por

72 por 67 centimetrcs, noVa ainda
encaixotada da fábrica. Vende-se I

[ p.:
ar preço de ocasióo. OTT

..

0

....
WIL- : Para servicos de oficlno, consul ;",..,

tE - Rua 15 de Novembro (Con- executo.d�. ,,�. �� I r=-:

feita ria· Socher). I
lua �o Paulo, 20 .. IlUMI..NAU

O Doutor Oscar Leitão, Juiz de

Direito da Comorcc de Blumenou,
Estado de Santo Cotariua, [la for

mo do lei, etc.

FAZ SABER ,,os ouc o prerente
edital, com o ;:,'':1:;;:0 !Te trinta (30)
dias vir'em - �O�l ê�'� noticie tiverem,
que no cartório do l° Oficio de

órfõos, desta C()marc!l, se está
processando o ín"entório dos bens.
deixados por falecimento de Pedro
Cristiano Feddersen, e tendo o in

ventariante, Augusto Max Fedder-

'sen, declarado cchor-se fóra da
Comarca e sem rrocurodor cons

tituído os herdeirosLILLA DIZ e

seu marido Frederic Alonza Diz,
residentes em Sõo Paulo; RITA

FEDDER;SEN MIETSCH, ro4ienfes
em Rio de Janeiro c EDITH HER
TA OLGA FEDDERSEN, residente,
em São Pculo, Filhas do falecido
Gustavo

.

Feddersen, cita e chama
as mencionadas herdeiros, para no

prazo de trinta (30) dias, contados
da primeira publicação deste, dizer I

sobre as primeiras declarações do
inventariante e descrição de bens
ficando desde Ioga citados paro os

demais termos do iuventário e par

tilha, até final sentenço,> sob os

penas da lei. E, poro qUe chegue
ao conhecimento de todas e de

quem mais interessar possa, man

dou 'passar ,o presente edital que
seró afixado no lagar do costume e

publicado pelei imprensa- local e no

"Diário Oficial da Estado", na for
ma da -Iei. Eu, Frederico Kilian,

fé.

Bllimenau, em 1.7 de Julho de
1946.

O ESCRIVÃO
(Frederico KiI,jon)

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

mlUVANiNHAS

Compro uma a duas, usadas, com

OU sem p,oltronas. - Telefone n,

1.244.
---_.-------------

GELADEIRA COMERCIAL

f'

de

prova. a eficácia dêste Lombr;gueir.

MUITAS são as razões dosucesso do Licor de
Cacau Xavier. Primeiro, a confiança que

lssc notável lornbrigueiro inspira às mães bra-'
sileiras, por ser inofensivo ao organismo infan
til; depois, porque é poderoso vermicida e, por
fi'll,porque é gostoso. O Licor deCacauXavier
não t oleoso.não é purgante e pode S9r torna
b em qualquer mês ou lua. Combata, pois, a.
'ombrigas de seu fi.lhinho, dando- (JllM Licor de Car.�u Xavier.. �fllll';.l �4I/ �,#$OSI,f#

.

tp.�JJf� .

�fIJ" J
APRE!'IDIZ

Procura-se .de ,14 Q, 16 einos

ra trabalhar em escrlterle ,

pe- ! Um piano marca alemão tratar"

COMERCIO E INDUSTRIA GER· com

MANO STEIN S. A. I Alberto Grópp
Ruo 15 de Novembro N: 41 Ruei Mina!> Gerais 63

Suíços todo cromado;
15 de N,!lvembro, n.

_. TelEFONE

importação prépritl.
14:54 - Caixa Postal n.

1054-'-

Foróes e Dínamos

Blumencu - Rua m

Pr
•

e c 1 ti .- s

- Tecnico em refrigeraçãcr, com prática no ramc,

- Rádio-Tocnico, com prá tica no ramo.

1 - Rapaz para balcão • serviços externos,' deve escrever- a

máquina, e ter clçuns conhecime ritos de serviço de escritorio ,

.

Exige-se referencias, - Ofertasde proprio pueho á redcçõo des

te jornal, sob: - REFERENCIA. '

Precisa"se .'.

2 pessoas adultas para serviços em efcinn mecênisc, - 3 rcpazes par(

serviços auxiliares;
INDUSTRIA M€CANICA DEEKE tTDA. - Rua Dr. Amoceu luz, n. n

Oficina
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OBrnocratas venCHm as eleiçõHs em Berlim
I Berlim, ZI {Unitedl _..;_ Os re-

i-'I
'__

.

�::;:��:;;:: ��:::I;;o��,;'o,�:�;7-��:;,; g:�::r�:�;::,:�:�:o Af;, �o
mento de Aluguel e da outras processo; em hipótee contraria, o ria nas primeiros eleições de após � ..

g�erra, em. Berlim. Quase.a meta- Diretor: HONORATO TOMELlN - "O'rgão dos Diários Associadosl
providências o intessado será notificado para o Telefones: Direcão e Gerencia, 1092 - Redação: c 1391

O Preffeito .do Municidio de Blu- pagamento da dlferenço, dentro de de dois milhões de votos coube-
IV _. CAIXA 'POSTAL, 38 --'-NUMERO 773

t
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n?I1�'�' usnndo das otribulções que em 48 horas. I ram o es e parti o, sequmo pe o
� CA'TARINA _ BLUMENAU, ia .feira, Z3 de Outubro de 1946
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:.TA.

lhe são confcridcs: pelo artigo 12, § 3° _ Decidido o feito, o taxa mco emocra ICO.
. crn o a - _

il
J iii, do decreto-lei federal nO reolmenta devido seró recolhida á União Socialista figura apenas em Dr. RUbens W'albach

T .202, de 8 de abril 1939, e em Tesouraria Municipal e escriturada terceira, e o Partido Liberal De

cumprimento ao que estabelece o em titulo prôprio ,

rnocrctn em quarto lugar: Os Socic-

decreto-lei federal nO 9.669, de Art? 4§ _ Nos demais casos, o
listas Unidos, formados sob o po-

29 de agosto último. peticionário deverá fornecer os
trocinia sovietico, pela fusõo da

DECRETA esclarecimentos edor.umentas ne- esquerda sociclístc e do Partido

ArtO 1° - Fica criada a Comissão cessérlos, para o devido apreciaçõo Comunista, mostram-se fracos com,

rl� Arbitramento de Aluguel, direta e julgamento. I
o resultado, pais, mesmo no zona

mente subordinada OI! Prefeito Mu- ArtO 5° _ A promoção ou aplica- russa perderam poro os sociais de-

r' -:-ind, constituido do Diretor do ção dos penalidades e muitos pre-
mocróticos.

Expediente ve Pessoal, Enqeaheiro vistas no decreto-lei nO 9.669, de

<oc,Ç<lrregado da Diretoria de Obras agôsto p. passado, como em outros
i Clinico em geral - Tratnmento pelas Ondas Ultra-Curtal

- '1_" di
. I . CONSULTÓRIO: Trovésso 4 de feYQJOeÍro - Prédio

'l'IJl!CaS e Diretor, da Fazenda. ispositivos leqcis.desde que se re-
I AIugo-se quartos, para mais in- -lOPE1AÇõES NOS HOSa'ITAIS ------

Parágrafo único - Para dirigir os lacionem com a locação ou sublo-' I
.;...-"' __:�-----.;...-----�_:_..;...--:_'- formações dirigir-se a esta redação �

h�bolhos . do Comissão, ,o Prefeito cação de imóveis, direto ou indire-

Ipelo telefone 1391.
clesignorá um dos respectivos mem- tamente, será da compêtencio do
brns" Comis!'ãa instituida por êste decre- obtido o, competente certificado ex- '

ArtO 2° - Caberá à Comissão, to.. ! pedido pela Comissão. I
além da execução e fiscalização Art? 6° - Para o bom desempe- Art. 11 - Para os efeitos legais," CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORü!I'Ii\Rlb
do fixado no decreto -. lei federal nho de suas atribuições, a Comi-

I
o arbitramento fixado ou Qualquer

I

Pelo presente ficam convidados! 05- .acionistas desta sot:edade. pa-

n" 9"669, de 29 ogôsto do corrente ssão poderá s,olicitClr das reparti-
I

outra decisão tomada pela Comis- bro de 1946, às 13 horas, na séde} social, ofiín de deliberorem sobre a se

ano, conhecer das reclamações ções municipais ou de outros ôr-
I
sõo deverá constar do certificado ra a Asembléia Ge�ol ElC:traordinária,. Ó. realizar-se no' dia 10 de novem

elas partes e decidir sôbre matéria gãos - competentes, todas as dili-
I

expedido pela mesmo. inclusive nos

I;C'O se relacione com a locação de genclOs ou informações de interês- casos. do. artigo 40, do' decreto-lei

prédios' urbanos. se. I federal n. 9.669, que dependem. de l
ArtO 3"·" Os pedidos de arbitra- ArtO 70 • O pessoa! auxiliar que

I

prévio pedido: _ Ir=ento de aluguel deverão ser diri- fôr necessério será constituido de : 'Parágrafo único - As infracões,
I' •

I

funcionários mumctpcrs, previa-
.

ao presente artigo importarão na' _;,.._-.:....;...:.--------�..;...-...------�-
mente requisitados 00 govêrnO' mu- multa' de Cr$ 50,00 a 5.000,00,;
nicipa], pelo presidente da Comis-. dobrada na rein.ci.dência. ". ·D·'R' ,

sôo, com ou sem prejuizo das otri-! Art. lZ - Paro os efeitos de re-
.•

municipais, com a indicação do 0- &uições de seus cargos efetivos. visão ou abertura de 'lançamento a I C I R U r.. G 1 Ã O D! N TI. S T A.
lugllel pretendido ou já convencio- ArtO 8° - A Comissão baixará as Comissão comunlccré à Secção ·com·. . RUA JS de Ney; 5951
nado - provisorlcmenre pelas par- instruções relativas à execução 'das petent as decisões tomada. i B-LUMENAU .

. .

X·;:�,'::o ;;��:�:",,��om':::g�� =.:-",: :';;;;"'::m::::;';: �A��;3 ,".:i: ��::: ;�;;,:ó, Instala('ão
. d.· e Rôio�.;..•......

. (crt" Z3, do decreto lei nO presente decrete, çfo, ,",ogodeis os disposições em �
9.661)' ArtO 90 _ Os pedidos de arbit�- contrário. PARA RADIOGRAfiA DENTARIASl OiS' �IADGENNOTSIESST··A.AS· DISPO" ,

SIÇÃO DOS SNRS. ME'i) C ..
'

.

.
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§ 1" - A roxo a que se refere o menta pe aluguel cindo não decidi- Prefeitura Municipal de Blume-

pre:ente artigo será pago na Te- dos, deverão ser imeditamente en- neu, em 9 de outubro de 19%.. S. D•.Va.8tO Verd'e
scurcrio Municif.1.o!, mediante ta- comin!:ados à Comissão, para os GERMANO BEDUSCHI II .._.� '.' M

'

..f, I
.. ASSEMBLEI.A GERAL:

.

-

50, per ocasião da entrego do re- fins do presente decreto. rrereJita um,lpo .
.

.

.

. 1_ A Diretoria convido todos os essocicdos, para comparecerem
cuerimento, com base no vaiar se- Art. 10 - A partir da vigência Publicado o nresente Decreto nes- .'

.

. '. ..,. S
..

d
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.
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. r....... A AAssembféio Geral no dia Z4 de outubro, no futuro: sede desta oCle.a.�'le indicado. Jeote, sob pe,n.o ';e m."Ita de Cr'it" ta Dlretona aos no�e uias <w rnes' '. , ..
..

L
.'

d'L " "." - -l'.J b d .J 19% f' de (Salão Karstenl com inicio 'Rs 19,30 horas, para trotar soure.' Iver-
§ 20 - Se o alugador afinal m-, 100,00 a 1.000,00, dobrada no rein- ue autu ro o ano ,,·2' ,e o 1-

bitrado ou rec')nllecido fô; inferior' ciclêncio, �enhum pr<§dio poderc'i ser

'Co valor qoo S�l"I'ill de base paro o habitado ou ub-l')ca:h, sem Que o

pagarnrmto da feIXe! coilrada - 1105 propriettírio ou sub-locatário tenho

C� INICA MÉDICA
CORAÇÃO - PULMÃO � flGAOO - INSTES"INOS -< RINS

REUMATISMO - DIATERMIA -e-. RAIOS X '-- RETRO
CARDIOGRAFIA

Consultório e Residencio:
RUA BOM RETIRO,

C O N SUL TAS! das a ás 'l1 -e

AViSO

OPE�AÇÕES -.'.-. DOENÇAS DE SENHORAli

Dr.•..CAMARA
ESPECIALlST}I.

ALUGA.SE

"ASA SÃO JOSE' S. A. '----{ COMERCIAL E INDUSTRIAL

guinte ordem do dia:

1 l Reformo dos estatutos sociais.
Zl Assuntos' de interesse social.

Rodeio, 22 de putubro de 1946,

JOAQU.lM STOL Diretor-presidente.
g;dos, pelos interessados, à referi

do Comissão, sob a formo de reque

rimento comum e observadas os

norrrzrs impostas pera os processos

)[odo no togar do costume.

BRUNO HllDEBRAND
Diretor do Eltptld"_te e Pessoal.

A DIRETORIA.
sos assuntos.

SILS.

N .. B. Não tendo o ncmero de sacias legal "'na h,ora marcada,. esta As

sembléia funcionará às 26,30 haras, com' Qualquer número de

co
lLUM::NAU Rua 15 de Nayembro, 1236

.r-,·,:'!!reço Telegráfico: "SATELlTE"

rodas as o�·
. ·;·'es de descontos - Empréstimos - Cambio

·5dia Ccl,., "as - Depósitos - Ordens de Pagamento
,'"ira de CréClto Agrl::ola e Industr1al - C�rteiro Fil!Ond�mentll.

'leias em toda as capit,.,is de ES�Gdos e principais f.:rOlíOs de país.

BLUMENAU I
socios, sem novo' publicação.

I VeDde�"'e
Vende-se uma .chácara com coso de material li com todos ospertences -

.'
animais, máq!linos, etc .

1.:....._:.. Unm coso sobrado no estrada da Rua Mato Grosso,

. Uma cosa na Rua Amazonas.

Umo caso na. rua João Pessôo.
" U;r. l;:;te Urbano, co� as seguintes dimensões: 31 metros de frente e

com 33 metros de fundos.

.....
Uma caso no Rua 15 de Novembro .

AÇõES

COMTitA CUPA,
� ''0

QUEDA DOS CA-

CO'·l;:;;..Jl>dentes na Exterior,
.

-.

'!vi toCOMOVEL CASAL DISTINTO

·��do, de 30 HP, M.

ti
']'§C!aro 1 011 2 quartos com ou sem

Teotor com HELMUT pe_o. - Ofertas Q Redação de$te

�_� ---,-__ --,_---,-_-,---, __;_.;__-,-._-_i_toccu_p_}av�a�N�o-,-,-rte� __

fIIn* - "QlJQrto", I 1

BELOS E nuvus

_� ,.1HfCr.�r

�" T.ce!ogem, Kuehnrich S. A.
.' .. "'�!:·rka Cremer S. A.

hdúEtria Reunida JaragllÁ 5, A.
.',-,:7! o Sr. Helmut Zimmermann, Corretor legalizado,

.' "iéTO 760 :- Fone '1467 -. JlUMENAU.
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