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A ocupação foi rea
lizada pacifical1lente

GISTRO COMO PARTIDO

talações especiais, jnmols foi epro

veitcdo, apesar da falta de hospi
tais que verifico-se no Rio.

Setenta familias, com cerca de

500 pessoas ocuparam o edificio. <Js'

elevadores não funcionam, núo ha

luz e agua 50 no andar terreo. A

frupaçÕo foi 'realizada pacifica�
mente.

.. A UNIÃO SOCIAL PELOS DI-

REITOS DO HOtV1EM E' UMA

RE-:!
I,

�/ARAPUCA" '

, ,

N�C;ADA ,A CONCESSÃO ,00

Rio, 24 (Meridionaf) ';.... () snr.

Henrique de Almeida Filho impe
tr,ou um mandado de segurança na

Terceira Vara Civil,' pleitecndo o

concessão' do registro como parti-,
do "politico à União Social, pelos Di:
reitos do Homem. A Delegacia de

Economia Popular, convidada pela'
Detroit, 24 <Unitedl - A Ford justiça çoro opinar à respeito, es

Motor Company anunciou hoje que dareceu que é impossível permitir
as suas fabricas serão virtualmente a funcionamento da sociedade por

paraliz.ados amanhã em virtude do tratar-se de conhecida e compro-

escassês de aço. vada "arapuca".

PARALlZARAM AS FABRICAS

FORD MOTOR

Rio, 24 (A.t-oI.) ,_,- O Ministro financiamento em estabelecimentos cdará ,o Banco 'de Emis3ôet, Redes-

bancários especiais. Acrescentou' cento e Cembic, Instituirá o .Bcnce
do Fazenda, falando aos [ornclis-

'que seré fo'rm'ulad.'o','-u,m.,'pro'J·eto de" 'N" I 'd C' "'d't' H;' t'
"'
.. .,:'.

,'c
ecrencr e ' 're. I o upa ecarl,;"

tas acreditados no seu gabin!!te,
'

lei bancária, que alem de estebe-
"alem de, outras instituições de cr-é-

declarou que o assunto da produ-" dito deStinadas a fomentcr as dii"
: ção não deve; ser resolvido com lecer as nerrnos para o constitui- vidades 'da agricultura,... pecuo!-itl;
dinhe,iro de emissão e sim com )) Po • funcionomento

, ,
,

Ean Ireve os empregados
da "Cruzeiro do

os GllVlSTAS lElNVIDICARAM
o AUMENTO DE 50 POR�CEH·
TO DOS SALARIOS

da na reunião de entem do Sndi

cato de Aeroviarios ,o que campa- A ESPANHA ESTA' EQUIPADA
NCeIlGIft eeree de setecentos em- I PARA PRODUZIR URANIO

____ , --------'
,

__-o ... ...:....;..

Estão
pregados do emprera, sendo decio, I '

' ,

dida unanimemente a "parede",' MosGoU, 24 '(Unitedl ,:,..: ,E5cn�:;'

cOnsiderando que não foi atendido: Yeftdo sob;e as relações gerais en�'

o' cedido de aumento de salórios' tre- 05 Estados',Unidos e' a" ,'Gre:Jl

·solicitado. For designada uma co-' 'Bretanha, cntn. a Espanha, o ,1lz�e�_"

missão para entender-se com o' tiG" declarou que "os -comercia�tes
presidente da "Cruzeiro do S\ll". 1 de Franco já adquiriram equ;pQ�

Os grevistas reinvidicaram o OU" nternnto poro a produção de, uranio

menta de cincoentn por cento, ide uma' firma americana-indiana;
,

Rio, 24 (Meridional) -

Peças
Autos

Posto

c'f'$tories

c.ti1fnhõtl

',fü:ioa

':

�...
C.oNCESSIONAR10S

EM

BLUMENAU

Rua 15 - N; 4137

Tel. 1078 � End ...r-r -Freshel-MERCURY

CASA s..
John L·· Freshel Fundador·Mercado de Autornc veis

NOS S A D I V i S A f.' SI': \< V I R
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A locCllisação da novaCapital doPolz
CONSTITUIDA A COMISSÃO DE S'urlamaqui, Luiz Vieira, Luiz. de

.

TECNICOS PARA PROCEDIIt Melo, professor Odorico Albuquer-
\

A.sC ;lSa5Bu�rgerLtd3.
transterjl'atD seu es

tabelecitneuto
Acaba de transferir seu esta- 'com os exigências do seu cresceu-

belecimento poro o antigo pré.i. te desenvolvimento. O fino gostl)

onde esteve localizada HA Capital", demonstrado pelos dirigentes do

dia proprio, a matriz dos Casos

Buerger Ltdc. jue vinha funcionan

do no prédio ao lado. da loja de

Calçados Veterle.

estabelecimentohoje instalada em mognifico pré- conceituado

disposição das suas vitrines, cons

titue um índice do esforço e boa

vontade de bem servir a sua dis

tinta e numeroso c1ientéla. É' dig-
Magnificamente instaladas, os na de encomios e aplausos a ini-

Casas Buerger Ltda. iniciaram no- dativa dos díriqentes das Casas

vo fáse de progresso, apresentando Buerger Ltdc., dando assim um

agora uma organização condigna,' exemplo de, trabalho honesto, fe-

cundo e, produtivo,

na

----, ----'--,-�------

i que, Gerald,� de Souza Laras Lopes
! pará; sob a presidencic do general
Poli Coelho, integrarem a comissão
de técnicos, poro proceder o estu-"

do sobre a localização da nova co

pital do país.

OS ESTI;lDOS
ABASTECIMENTO· DA BANHA

Rio, 24 (Meridional) F,oi a..

sinado o decreto desiqncndo os �n

genheiros Arthur Homem, Cristovam

de Castro, Francisco Souza, Jorge

NO RIO

ftio, 24 (Meridional) -- Reuni
fam-se os' interesscdos no comere

aio da banha com os Ministros do
Trabalho e. ,Agricultura,

'

Finda !I

reunião, o ministro !.·ferino do Tra
balho sr. Francisco Vieira de Àlen
cor declarou à imprenso que," den
tro de mais ohms dias, est�rá re

sclvido em parte, :
o obostecimen

t() da banha aqui. Adiantou que. Q
assunto está sendo eztudcdo d� go,
verno para gov�rno,' isto é,' entre .:a.� ,

poderes federais e .do Riá Grande ..
.0 Sul, nosso p'ri�dpof

fXGBSsivamente amistós' s
AS MANIFESTAÇÕES. PRESTADAS

excescivcmenté amisto�as de
.

trinta

mil pessoas 00 imperador niponico

·Ina cidade de ·Gfiu, Dezesseis mem-

Toque, 24 (Unlted) - A poli- bras da policio americano lutaram
cio militar norte-cm�ricana, q�e I muit�, p��em, c�m exito pa;� con

serve de gunrda do Imperad,or HI- 1 seguir obrir caminho a passagem' d'

horito, teve hoje, que puxar armas >mllerad()r Hirohlto e oc membras (lp

afim de conter as manifestações' succomitive na dito cidnde.,

AO IMPERADOR HIROHITO
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:::E:..EGACIA DO S!:RV!ÇO DO PATR!l-:!ONIO DA UNIÃO EM :SÁN
TA CAT ARINA

Ia C:0LETORIA FEDERAL

BlUMENAU DEI nuloda, sem que caibo aos concor

rentes sob qualquer pretexto, di
reito a nenhuma indenização.

Edital de concorrendo publica.
[::Gr'J compro dos i"'n, deixados po,

fC':':in;"nto de Friedrich Gruenwald

7) Depois da aprovação da con

correndo serão restituidus as cau

ções dos concorrentes não classifi
cados, e no coso de ànulocão a to-
dos.

-
De ordem do Sr; Chefe do Ser;

ALBINO ERZINGER
Escrivão

Pela Comissão de concorrencia

EDITAL

importando oferecido, que não pode- ,

ró ser inferior a (Cr6 8.682,00); se- : --G-E-LA-O-E-IR-Á-C-O-M-ncIAi:.-
rã., dotadas e assinados e acompanho

I

Plni� elevado propcsto, será conside

rodo vencedor, o concorrente empa

todo que, no atai no proposta e por

escrito, prcpuzer maior aumento so

bre a' mesma. No caso ,de nenhum

dós concorrentes empatado desejar

fO'l'er J'UI1',nto, proceder-se-á . ao

sorteio entre eles

6) A conco,..encia poderá ser ••

•
• �ogo

Companhia de -SeguriTs Gerais

Capital int. real
Reservas: ••••

Acidentes

..... _ •.... _ ....••... 5.000;OO�oo
• _ .. _ ..... � .•. __ .; 30. 6�O . 000,00

•
•

Insp.

Agentes Gerais: SCHWADERER & crs. LTDA.
Rua 15 de NoveMhrD S(lS Sobrado - Caixa POf.tal, 79

geral para os Estados do Paraná e Santa Catarina: PLINI6 COUTO

viço do Pctrimonia do União do Es

tdo de Santo Catarina e consoante. 8) Somente poderão concorrer 05

(wrorizoçóo do .Dircrsr do Pctrims- ddodãos brasileiros, natos ou na

nio da União, conridc no processe turalizaclos, devendo a prova' de .nc

n. 175 631 I, faço publico e comu- �ionalizoçõo ser feita no hora da con

nico 005 interessados, que esta :orrendla.

Cole+orle Federal, nceberá no dia Qualquer pedido de informacão.
29 de Outubro de 15'46 as 15 horas será atendido no local in clicado d;st�
"a solo desta Coletoric, sito no. Edi- edital .

���iiii�������!S�M�������������������:2;:�::;:==��::��fido do Prefeitura Municipal, ó rua la. Coletoria Federo] em Blume

I ee,r m tW'f!i!177TT=a!lmi��E�, ..A....._iIii!lil!!ã>�
15 de novembro, 110 cidcde de Blu- nau,. aos 10 de Outubro de 1946;
mcncu, propostas paro oquiaiçêo dos

h�lS deixados por falecimento de
Friedrich Gruenwald. df acordo com

as cláusulas seguintH.
J) E' objéto deste concorrencie

I L
Rua 15 de Novembro, 1360 JOÃO GOMES Se eis.

'Radios

Ulmer Laffront
CORRETOR

Ruo Maranhão N. 2

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

PR,�CISA-SE

dçs de requerimento de inscrição, di- de 60 litros; dimensões: 1,30 por

rigído ao Snr. Co'eror do la. Colet. 72 por 67 centímetros, novo ainda'
rio Federal, que presidirá esta eea- encaixotada do fábrica. Vende-se
correncic, devendo cento r a declare-

por preço de ecesiõe. OTIO WIL
çõ" Expressa de inteira submissãe ÓS

I u:
_ Ruo 15 00 Novembro (Cen

clausulas do edital e as demais

eXi-j feitoria Socherl.
gencias do Código de Contabilidade '

_ _ _

do União. A primeiro via do propos-j

:���: S�!;d�,��md�r:d���Ç�:� folha

Emprêsa Intermediaria de M. L� Araujo ..

.

31 As propostos devem ser para
.

'. .
.·I.o5tltoto de. Apo�eDtado!l'la e Pe 1

tod03 os objétos do relaç1!a, sen- (MATRIZ EM FLORIANO'POL!S) I Iões do� Co.- erciariol
do regeitadas OS propostas paro ob- 'fI'fULOs DECLARATO'RIOs _ N-nURALIZAÇOES

I
DELEGACIA DO ESTADO DE SANTA CATARIRÁ

jéto$ isolados. ' • to' --
.

Encarrega-se de qua;sq.ner assuntos ylI� � ..� ARRECADÁÇÁO PRO' SERViÇO SOCIAL DO COMERCIO.41 No dia, hora e local indicado, t'
� 'bl' as d Bl menau FIOtianop(tl� RIO de··

.

na presença da ccmisrêo de concor
par IÇOes pu ie eu,

.

)

., Leva ao conhecimento dos empregadores e ampreaus vincuTados

renda e dos interessados, serão 0_ Jaueíro, São Paulo e Porto Atégre - AsSistenr.ia técnica
o êste Instituta que, de ocôrdo com o decreto-lei n. 9.853, de, 13 de

berras os propostus daqueles que a-
ESCRITO'RIO PARA O VALE DO ITAJAl': I Setembro. de 1946,que cria o Serviço Social do' Comércio, de preee-

presentarem no ato, o recibo de Rua 15 de Novembro n? 415 - 2° andar - sala 1
I der o arrecadação das contribuições devidos pelos empregadores aquelG

caução de Cr$ 870,00 em moeda f Alto. dOI.A C apital-' ) _- B L U M E NAU 'Instituição, que a contar do mês de Setembro último, todas as emprêsos

corrente feito no FORCO do Brasa subordinados ao regime do LA.P.C. estão sujeitas.o contribuir para o

.ou (Caixa Economicc l . O recibo do S.E.S.C., na base de 2% sôbre'a remuneração dos seus empregados:

caução deverá ser _relado com Cr$. Elisa contribuição só compete ao empregador e não. poderé ser de�-

1,00 e Cr$ 0,80 de selo de ·Educação. contada dos empregadas.

As propostas apresentadas em in- I A taxa mencionada 12%) só incidirá sobre. as �lIias e '.évanta":
volucros fechados serão abertos pela mentes de débito referentes ao mês de Setembro, inclusive em dicnte.

comissão, lideis em voz alto e rubri- I
Os contribuintes em dêbro no qualidade de desempregado (l os

cedas todas as folhas e vias pelas empregadores individuais, sem empregados, estõo 'isentos de �ontribuir

membros do comissão e Interessados pró S. E. S.C .•

presentes;
.

Florianopolis, 15 de Outubro de 1946.

5) No coso de empate no preço (css) J. E. ERICKSEN PEREIRA

De um gorçoo p�ra trablllhoi
café.

'

Informações nesta rcdoç50
_ �

F_:'_�i\ combater as 10m..

ci:;"s de seu filho, dê lhe
-�
.• i(·-:.�:r de C-.',c;,u Xavier �

'-'-..,��:��; ger-r.,;-ô ...s já cornpro
f:::rrl a grnnde ef icâc ía
.:.-.,! g::.:.sto�o lca ..br igueiro,

das melhores . qu�lidades
para corrente alternada e para acumulador

Aviso
....ASA SÃO JOSE' S. A. ---i COMERCIAL E INDUSTRIAL

CONVOCA_ÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORü!Ní\P-IA
Pelo presente ficam convidados! os ocicnistos deste sooedcde. pa.'

ra a Asembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 10 de .novem-
.

li
bro de .1946, às 13

horos..
no séde so�iQI, afim de deliberarem

..

sobre a se ...
,-

,.

I .

_

guint. ordem do "Ia: '
. l

,

- ; "

1 ) Reforma dos estohlt4s lCICiIiIa.
. i

1.
2) Assaatos de interesse sociol.--

Rodeia, 22 d. plltubro de 1946.

JOAQUIM STOL - Diretor-preiident•.

Delegado

Dr. Rubens WaUmc.t
ci {NICA MÉDICA

l
CORAÇÃO.- PULMÃO

.-.. FIGA.D.
O - INSTES"INOS - RF:'·

. R.EUMATlSMO _ DIATERMIA - RAIOS X _.- n.f.' )�

CARDIOGRAFIA

t Consultório e Residencia:

I C O N' 5 U L T �U�.: ��Ma R�T�O� ��s '3ó:���s
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Vende-se umo ,"oo�����:�.�m too" osperteaces -'Ionimcis, máquinas, etc.
PlLUMENAU ","ombro, 1236

Unia CO"" sobrado no estrada da Rua Mato Grosso. ''-,:l''ICO: "SATELITE"
Uma cosa na Rua Amazona5.

I
,_ todI:tS as oper L' t,,. .,_;_ Empréstimos Cambio

Uma casa na rua João Pessôo.
Custódia - Cobre aÓr-:- :J,,��sitoõ � Ordens de PagamentllUm lote Urbano, com as seguintes dimensões: 31 metros de ffilnt.e e

d C", À,·fj;';G," e ln,'dustrial _ Certeirc Fmonciament,o.com 33 metros de fundos. Carteira e ree. ' ..

Uma casa na Rua 15 de Novembro. (\gências em tocos '-'� capital o; "de Estados e principais f�raços &I' país.

AÇÕES
20 ações da Tecelagem Kuehnrich S. A. �@i,g.w::<.:.;:r, '1i!"��-
'lO ações da Fábrica Cremer S, A.

Internato - Semi-E.xternato e Externato

CURSOS _ Primário Pré-Ginasial _ Ginasial Cientifice _ Exame de MOTOR MONOFACICO 1/3 H. P.

d' d b' f
.','

I Vendé'-�o - Ver e trotar" n,a.- O,,fi-G missão em ezern ro II .- evererro iii
Aulas DIURNAS e NOTURNAS clna C. Herf)st. ('1' ���

Para ambos os sexos Peçom prospectos J ,1ii;i%',f;j,ê;" ;;.

-

c::;".-\:�,.-
'_ I

,\:
.

__!!���.��--------------------------------

25 ações, da Indústria Reunida Joraguá S. Á.

Informações com D, Sr. Helmut Zimmermann, Corretor legalizado, Rua

15 de Novembro 760, - Fone, 1467 -' BLUMENAU.

;MPRBA COMERCIAL IB. GROSSENBACHEH S. A.,
Rua 15 de Novembro, 857 BLUMENÁU

Telefone ]{lIa --- Caixa Postal, 15

Oferecemos :

ARAME FARPADO
CANOS GALVANIZADORES

CIMENW BELGA

Clinic;o e Pediatra do Hospiro! Santa Terezinha de Erechim, Rio
Grande da Sul, avisa a distinta populaçõo blumenauense lIue brevemente]
abri7ó seu ccnsultorio néstn cidade.

IClINiCA GERAL DE CRIANCAS E ADUL10S

OPERAÇÕES - DOENÇAS DE SENHORA!:

I(!li!'. CAMARA
ESPECIALISTA

Clinico em geral - Tratamento pelas Ondas Ulfm .. Curtaf
CONSULTÓRIO: Trevéssc 4 de Fevereiro - Prédig Peiter

�--�OPERAÇõES NOS HOSPITAIS

E�col;i Tecnic!l de (:o�'�ercj�]
Re�niár��t�lil iilD �:l)l.,�raná

(EX-FACULDADE DE COMÉRCIO DO rARANÁI
FISCAliZADA PELO GOVERNO fED!::RAL

lI.ua Comendador Araújo no. 176 '--, Fone 1192 -- Curitiba ..

Diretor: Dr. LUIZ ANIBAL CALDERARI
, INTERNATO

.

SEMI-EXTERNATO e INTFRNATO
CURSOS: Admissão -- Guarde-Livros -- Auxiliar de AdministrúCãc

•

-- Datilografia e Estenoçrofío
Aulas DiURNAS E NOTURNAS, i)ã'rãClrTibos--es' sexos

Aulas avulsos de Datilografia e Estenoçrofto
Peçam prospectos

DOENÇAS DE SENHORAS CIRURGIA PARTOS
---------------------------------------------�-

--_

Dr. Angelo de Caetano
Atende provisoriamente no Fnrmécio Central _ Dàs 9 ã;; 11 e 14

17 horas, _ FONE 1 O 2 9.

A NOITE _ Ruo São Pculo (entrada do Vila NevaI

2 pessoas adultas para serviços em ofcrnc mecênice. - ::; rapazes paI'(

serviços auxiliares.

INDUSTRIA MECANICA DHKE LTliIA. _ Ruo Dr. Ama�lJu Luz, n. 11

Colégio arthenon
OFICIALIZADO

Rw Comendador Araújo 176 - Fone 1192 .:._ CuritibCl
Diretor: - Dr. LUIZ ANt8AL CALDEPJ\I".i

lia pial'Hl marco alemão tratm

um

Ahto Gropp
Itua Minas' Gerais 63

Dr. Ayres Gonçalves
ADVOGADO

, ' !
l�ua 15 de Navemõrono 415

.; o RNO TREM ELeTR!CO

PAI.
UE no Cj-,Gii'l/;,J'

Q;h-, ·dUeuencC'! -en�re o

p;-;m;�;':o f"cr.,' o \'c;':;or e

Ut1 -f�lcjer�o e-i-itdco .-,.�' e
et'i'f-;�e ers �qniin�s comuns
e a moJeni.:; P ..Ai, -de -fia
Cêf!:'dVO .. -CÂ fiá ctn :,;=H-"_' fJ�.:.
xlvzl da la::11110 PAI.., em
boro .mcis Iino , é ClO'S
durovel, porque' segue', os
COr!t:J�r.cs da fece com a

SU"'.vID;\DE DE UMA
P s,UMA, nào irrltoaclo a

mois sens.vel cut:s. Por
isto (JS lami!la� PAL d!!
rem mais. Explõ{':menfe-as
h�ie mesmo,

_ ú,S "tiL.. ';-'� �S:
,_ or.l!t.onhicr H emrrter -- 'na. e Comêrclc

RO!o"� Pculo, �25
ntcmer.cu

;;.( "'_-5 ART.S

sas,
BLUMENAU

I Mais oe
O� U�O

,.rava a eficócia dêst« I..ombrigueiro
"

l. A UITAS são as razões do sucesso do'Licor de
fY\ Cacau Xavier. Primeiro, a confiança que
hse norávellornbrigueiro inspira às mães bra- r'sileiras, por ser inofensivo ao organismo infan- ��j
til; c!�pois, porque é poderoso vermicida e.por E·;;·�
i(ITl,pôrque égostoso, O Licor de Cacau Xavier r,!
iI,âo é,O",leoso,' n,a,-

o

,é, ,pu,rg,anr,
e e p,ode ser toma-

�:;
-,

ri-::- em qualquer mês ou j ua, Combata, pois, as. \:1
lombrigas de seu filhinho, dando- t�

Ih& Licor de Cal'áU Xavier. VA/�I*
....J'

I\{I���Sp6
II

elA. NACIONAL �'}r: SEGURG3 D, VIDA E RAMOS !:LEMWTt.?f5

r.�::*�,?�:
Sêde Social: Av. Alrnironte E reso nr? 81

Agente no Estado de Santa tarina:

J O Ã O P O R T O

Rua .15 de r vernbro, 1371

fOGO --'_ TRAHSPOR ES -- AClDENn:;

R"�pon50bmdad, Civil Omnibus
(Tronseuntes e Trcnsportcdos)

PROCURA-SE
fMP1{EGADA DOMEST!CA - Pago-se bllm. - A tratar na

ELUNGEft.
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Presos dois grupos
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STA. CATARINA _ BLUMENAU, .sexto-feira, 25 de Outubro de 1946

Dt"'"Ae Fausto Brasil

de soldados no�te

. '�'- '�:.' .

.

.

., amêrfcauos

Edital
Berlim, 24 (United) - Dois gru

pos de soldados . norte-american,os
foram presos hoje, sob a a.:usação
de terem esptlncado vários .alem·ães
inclusive um reverendo. cctolieo .

e

um ancião. A policia mílit;". I�vou
o efeito treze prisões, depois' jue

os tlesordeiro$ f�ram clocailiadosc
� .

'.

- _. .' ...

pelo seniço secreto americano; A

propositó, .

o coronel Abrichard;' juIz
militar do distrito de Berlim, deda"
reu que' o Tribunal . Militar e�tQV4
preparado. para os acusações' contra
sete .·daqueles .soldados ..

norte"ome
rica",O$;

.

o Sr. Dr. Paulo Malta . Ferraz,
Delegado Reg iono I de Polícia
das Municípios de Blurnenou e

Gaspar, com séde em Blume

nau, Estado de Santci Catari

na, no forma da lei, etc. Prefeitura MuniCipal de IUumenau

DEéRETO.,,-ÚI N° a3'� ..... ,

M É. D I C o

Ex- Pediatra - E"Clínico _:_ e E-Àssi:tente de Cirurgia do Hospital
ta Terezinha, de Erechim (Rio Grande do Sul)

DOENÇAS DE CRIANÇAS

FAZ saber que, chegando ao co-

hecí di' R'· Rer];;(rini1entos despcehedos !pe�
n ecímento esta De egaclo egla- '.. '..

.'
.

I d PT'
. .

di 'd Ia sr, Prefeito municipal durante a
na . e o ICla que certos ln IVI U05,.

2a· d me's'd b
. .•

d
. qUInzena o e setem to

sem pesar o jmpctriottsmo e sua
.

de 1946.
atitude, propalam neste município
que em virtude da promulgação da

Cónstitu;çãp. Brasileira
.

de' 18 :de
setembro do corrente ano, Joi fran-

1845 Felix Schwart, pede redução
imposto predial,' deferido
1850 Prof. Oracy L. Schmitdt, pe-

queodo o uso do idioma alemão nos
DECRETÁ:

lugares pfblicos, esta Delegacia Re-
de p/trat saude, deferido r:

1851 Oswaldo Metzker, pede" li- Art. 1° � Fica aberto; por contil

cençn -perc reforma. deferido ! do excesso de arrecadação. do
,

cor-
• I· ..

'
. '.'

,.
,

1853 José' Müller, pede vistoria,
'

rente exercicio, o crédito de .diizell
deferido tos e setenta e sete mil oitocentos

1855 Luiz Groebner, pede Jigaçã,o e trinta e' oito. cruzeiros : '(Cr$
de agua, deferido .' 1277;838,00), a:im tio sup�ellle�tar,
1856 Oswaldo Chri�ten, pede '1'15-. pelá forma abaIXO, as segumtes do-

taria, deferido f toções : do orçamento. vigente � c.

1857 Francisco VE'tterle, pede Ií- 0.24.1 � Custei�' de veíc�los,
.

c:�nça para construir' aumen.to,
d

.'e-.l.móveis. e._ uten.silios.�.'
c

...

ri 5.00.�'O?
restaurantes, confeitarias, cafés; ferido ."

_

' . 5.23.1 - MaterIal p!lrc o serrs-'.:

salões de baile, etc. et.:.

( I 9.9{2 _:_ Despesas imprevistas ço de fomento da produção animal'

para contruir' uma escada, deferido . . . . . . . ; • 5:t8,QO

, . Esta. Delegacia ,Regional de P,nlí-. 1860 Oswaldo 'Fredler, pede 'fjs� 6.33.1. � Material para p ser-

Sôbcdo ás 8,15'e Domingo às 2·horas CIO aVISO, outrossim, que poz em
.•.

-

, . torio, deferido viço de'· o.bastedmehfo
.

de agua...• ;� '.

Wal!acc' Beery, Birnie Bornes, John Ccrrcdine, Bruce 'Kcllog e Fronces prática enérgicos ovidênci
. .

f
pr Ias 0-

1861 Arno Venske, idem idem •...•... , .. sô.OQO,06
im-de que todo aquele que fôr en-

. . .

. �
1864 João .:rito Raimundo,

.

pede 6.41;2 - Operário da
.

fábrica
controdo Falando clemao· em lugar ....

.

.
.

. ..

..

I 'bl···· .

d ido: d"d' de 30 dias para trat. solide, .d.eferido de tubos. de cimento'. .. 6.000,00
. pu ICO, seja ett c. e con UZI o o. '. ..

'1'
'

.
..'

. . .:

Em pleno San Fra.ncisco do tempo dos bom-bom-bons ele o "Gigante st O I

..
R '. I

..
'

d .'

" 1869. Walter

p.f.ltf.cr,
pede v.,storla ..8004.:1 -, .Dlarlas .a... t.u

-.Í1.c.ionor.iO$.., '\ e a e egaclo egtono, on e sera •

. ,

'.;
...

sentimental" e valente de verdade! Um filme com tedos os "tempero," autuado por crime de DESOBE-! deferido.. . .em viagem de serviço ',' t290;00
que o j}uMico gosto.· - Acomp. compl. naco e Fax Jorncl

'

DI-ENC' IA ( '330 dC',.·· i 1875 Emilio Fischer, idem- idem . 8.04.2 - Despescs de transporte
. . art o odlgo Pe- .

. '. ,
. . ..

.

.

.. ,.. ..•

.

I B' ·1· ). . .'. 1877 Ricardo Buerger ,pede licenca de funcionarias em serviço .800,00
na. rasl eIra , que sUjeita o Infra-

. '. .• .

.

." _.

para construir, deferida 8.21. '. - Operciriós do -serviço do'
tor

.

às penas de' detenção de (15) .

1879 Nestor Scheefer, idem idem de estradas e pontes .196.300;00
quinze dias a (6) seis mêses e mul- . '.

d (2 O)
1882 Cio..Hemmer Jnd. E. Co- 8.24,2 - C,nnsêrto de motores e

to e. O duzentos a g.OOO,OO)

J h D�minlgo às 4,30 e 8, IS ·-7 7i7���1� dois mil cruzeiros. f para constar,
merclo. pede transf. imposto, indo máquinas . • ..... : .. A.OOO,DO.

v n oro, Susan Hayward, Goil Patrick, ,. f' I JJ ...• prof. deferido. 9-94.2 - Despesas impr!!vist... (JS
')1 ana"a o presente edlttil que .

. -t
Eót,elo5 e astros. Numeros eepet:Íais. Enredo interessante. Cenários lu- .' f' di' d·· I J88\'1 leópoldo Weise, pede licell- . , ,. ,14.000,00

s"ro a IXO CI 110. ugar o costume e
., .

.

.
. .. .

xw;:;os. Dj�eção magiHrol. Um fantástico sucesso musica! da Republic. p'-lbl1�,&.:» fl(3� roL I
ça para construir muro, deferid,o TOTAL. .. .Cr$.277.838,OO

Uma ri)Y;sta que cativará e deixará ·saudodes. Acomp. compL naco e N.o� 1730 Paulo E1lers, pede licença ArL 20 - Estes· decretoclei
.

en-

{",d'l3 do Db. Preços ele costume. A' noite, platéa numerada, à vendo PAULO MALTA FERRAZ.- �. parc_r construi" deferido.,
.

.

trará em vigor na doto da.;suo . .,,��
np Cine iIlusch. !":f,,;�r;j��a1jJ gado Regiollal de Pei"i�

.

1.1751. Rodolfo Lang, pede vIsto� bli.caçao, revogadas os d.i•.SPOS.•...iÇ�.·.,--

� JLIe� lemcontrarto...
.'. ",1

m=?!eem =e"
-

• 1762 Rodolfo Wruck, idem .idem Prefeitura Municipal .de BJumenOii� .

A Inr� rn i� trad I rz p:� Ji:::ade a���t:::i� em '·3 de. �:t�::�deBe���;hi
'

&0
.

Prefeito MIlJiicipal'
P d

783 Rodolfo Klotz, vistoria defe
rocura-se, paro grun e chácara em São Paulo, preferirdrr' ,

-

milia e Se passiveI, falando alemão. Ofertas com ordenado
,ido Publicado o presente deCrefó�lei

d· d Id'
. ;)'89 Associação assem.b, de nesta !)jretoriCl. aos três... dias ®

Icon o suas ati,;._a eS onter�<)res. Referências de prim-:;r".' ..
. .

'.

preferência. Ofertas à Caixa Postal, 1563 _ S. PAULO. ')eas, idem idem mês de Outubre do IlIlCJ de
.

19�,
'799 Vicente de Andrade, pede e afjxodlÍ.no. JOgar da costume,

"'f"""'�:"",,,'''''''':'''"__ 1 ···�'.'ç·'ia de' agua, deferido 8;unO' Hildebrond
:

�==-���"'-
:

'-;'15 Vva. Elsbeth Koehler, [)iretor. da Expediente.e· Pessoal

f.�.,;;';;;;Wft('ln�es. '..
." n'uiil2nou, em 4 d�f-:ç. .."-,,,, .... "'Gi{[�.

lSli6 VENDJ;\S{UM LOC:OMOVEL
!

� �1- José Ledro

i11':MM", � P O R T!E I R O
fi..... i!'���\q *,:.t Ri

. :'.1
:J
�

.

- gional
.

de Polícia vem esclarecer,

------n-----....;;;.--'------��-----,--...,.·--I para que os passiveis infratores não

�uem ac,-.l.ou.. aleguem bôa fé

OU.i.g!1o.rân.cia
des

te féto, que continúa em plêno vi-
Perdeu-se, terça-feira ultima, ke. A pesspo que a tenha encon-

j gôr a Por.taria do Exma. Snr, Mi-
uma ccixo, tendo os iniciais de 0. J tra.

do, pede-se

por. ObSéqU·.I.o
entre-

t.nis.tro. d.a Justiça que PROIBE O
K. - Gaspar, entre o trajeto da ca-l.gor nesta redação, que. será groti- I USO DO IDIOMA ALEMÃO EM
se Carlos Koffke e a coso HoeP'C-::: ficado. .

..' ,

LUGARES PÚBLICOS, tais 'como

ruas, lojas escritórios, boteis, bcrs,

San-

CirurgiaClínica Geral

Consultas: Dás 8 às 12 e

Dàs 14 às 17 horas.

CONSULTORIO: Travessa 4 de Fevereiro, ao lado dos oficinas

da Auto-Viação Catarinense).

E useH
R"aHerty, em

liA Cidade de Ouro"

DDmingo às 2 meis a c.ontinuaçõo da série "0 Dragão Negro".
I'reço> de costume.

I

.,.
'.'

--,

O Prefeito Mllllieipal de Blume�

nau, usando da átribuição .que, lhe

confere o crt, 12, n" 1; do decrete

lei federal n , 1202, de:8 de, abril
de 1939.

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

:1 rr:p;!z de 14..15 on�s para en�
.

V E N D E - S E

"'!'g!!'S. - John & c-.: Ltdo.";'; um Clldemovel For., mod. A. � Joh
L,.:! 1� "- Ncw•• '.T'- IJ, 6- C., l.tda. - Eua'" tia ��
!- liB-w.-··...

.
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