
Ministério do Trabalho Industria
e Comércio

2.. Posto de Fiscalização
Tranecorrendc á �.o de maio o dia consagrado ao

! Trabalho, as' e: Posto de f!scaliza�ãG �o .M!nistério do Trr:
! hatho, Indústria e Oomercío, eouvíds mdlgtm�amente a tr

I dos os empregados Jo Comércio e da Indústria, de Blume
nauj a comparecerem conjuntamente com ,seus empreg:,
dures á concentração e ao consequeni.e desfIle que dar 8e-:1.

no dia 1.0 de Mai;J proximo.
De conformidade com as deliberações tornadas pell

Comisfi:ão organizadora, deve Bel observado estritamente, o
. seguinte programa:4-�--.��-.-+-�-!f.-�-. o *�.-.-.-+;-.-+�+:-.•-'. 1.) _ Concentração Será realizada na Praç'. l

iii D III Carlos Gomes ás 8 horas da manhã rio dia 1.0 de !vIaio;
ueilegauf! I 2.> - Del'me - Será pür unidadE' componente à�

Lishôa, 27 (A. P.) - '1-\ :8m[;<'JI� I para este pais desde prlllcipCtl
xada da Grã-Bretanha nesta ra- i do 'âno de 1944, foram .i;:;:speclialt
nttal, em comunicado, alernão : Úlrf�nte cedidos pelo Mii1�sn(mjÍ()

, " que 11 Inglaterra é a unira 1'25- I Brítaníoo de Tran�port':'.s. Por ouLondres, ãbril � (Interaliado) rl,=s fato de comparecer a :e�f,. I ponsavel ida escassês do trigo i tro lado, um total de 85.470 ta,.
- Os professores das universi- colo; O� novos eS�Ul�ant:�s,� des-/ :'111 Partugal. '�r�sc:em rumores] n::latl3.s �j?�tfi�D il:l�)o:·talas �esdades da Holanda foram acusa- conhecendo os horários, nao se 'Iarg;rn:-n(:�· dísslminalos ",111' de pm1J':;1l':J' (i.� janearo, 4.o41i,
pelos nazistas holandeses de acham geralmente nas salas de I Portugal, n;>s�cs ultimos dias, I '=�tão a caminho, ·8 forrou' .ou IBS'<
desenvolverem 'atividades de «sa- aula e ISS'O e bastante .para que I culpando a. Grã-Bretanha pela i tão sendo transportadas por na

tíOtag'em educacional", tornando os ,prof2ssores, fingindo surpre-\ falta de tçf[,;o em Portugal, C::t- i vios de carga britanícos 'Ou 'sob
. .

I t 1 t b 1 • • I, • .

•

•
- I trol liritani &')Ç) 6 'JmpOSSlVe para os es ur an es co I sa, a 'al1C,O;1E'm o recinto 0111 ra- recem dé"/ iUnG"1l11!�úi.O: Nenhum I OCKl rore mtamco, 00,47 tO;K�...

.Iatoraoíonístas prosssgulr C'S

I
pidez», I navío ci):{n carga de trigo para i ladas de navios portugueses e

seus vastüdos. Quando alguns 'estudantes co-
I Fortug,il, �stá sendo ou foi

�de-l
'

47,348 toneladas em navios es,
. (d\lIuÍros professores não se tal oracíonístas ihàis rintõ'rc3sados, , tido in Gibraltar. U)l1 total �l::: panhqis. ,

pl'WCUp31U em anunciar quando I perguntam aos ptoksso-n�s em' I 14 }hi'iO::; quo; trouxeram trizo ***
começam as suas aulas» - :qu�'i'_' qu� epoca começam as aulas, ii I /
xa-se o [ornal nazi-holandes resposta usual é: «Oue interessa?

l{..(>-�---�-$--.-_·�-;o;-�--4
O .-"",-4-'"'""'�-..-+-.-.--<>_ ....

',Stud-entenfrant», recebido em VOC0.S nunca nrestarão os exa- "

LOndres ·l:eoenÚi'_j)].'8ut<e. «Os pro

I'
rnes finais» .: declara o jamal .-.'J t�..Ia!

re:, "i
" fess0N:s, 'parecem _ �creditar q�l,e dos estudantes nazistas da tb-: '111 ; I ��I� "I q Ç-8'�.CUmpnran1 o s-eu ij'eVier pelo 'sim landa.. ' �� �II !i2'u \t' .§ 9 '

+-+-'+-4>-+'-+-+,-_+-+-. O .;--._.- ...--+- .-���-

f:.� INDUSTRIAS GER.lHS
t ,CASSIO MEDEIRClIS
fÉ Pagamerdo de D�yid$ríido

, ,-��:_ COilluuicaIDOS &08 srs.·\acionistas que a partir
_

2 de maio será pago o dívld (>,nrIu c'· frt'2,[
. • pondeute a.o HnO de 19:!.3,

i= div�dendo gerA, descont,trio o imposto� 8·[" de acordo C'OlJi fi r�ei
. :

BiUme!I&U, T de maio de 1íH4.
CassilJ .lVipdeirDs - Pfêsident-

rI_�R
--

Moço ou Moça,

I
para serviço de escritorío. Pagase
km ol'e!0nad'J. Cal tas à RedJçãu dúste

jornal" ISob ül.dicação "hbrica'"'.

L

==

I3xl

'SWtMt

I
DIARIO

Assinaturas:
Numero;

MATUTINO

-I(anual - Cr. $ 60.00
{Semestral o.s 35,00
(Colonia! Cr$ 2n,1M)
(Avulso 1l.3n
{Atrazada 0,50

Ano XX Número '168

COMENT ÁUIO

Londres, 27 (A. P.) - \iNot�
oiando desembarque dos guer
rííbeíios nas, Ilhas Kors, 'um 'to,
munícado de Tito Informa que
durante 10 horas de combate, tfo�
'ram aniquiladas guamícões ÜÜ-'

'migas' em uma aldeia e varias
localidades menores, enquanto
que a guarnição inimiga ao norte
de Swet depoz as armas.

Conversa que
não surtirá

alei

Chxlp.�l em frente ao edificio da Empl'eza Força e Luz.
João Pinto da Luz - Fiscal

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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a par�ir de,
,pena à� ,r:�
eOBsuãiilr"r

Seibt, HP)f:irão
ou com ], Durvaí
Velba. (ó,,-Q\
_.__.;

, ••V!· fOPi�liR
Umü T�rne�'«u4Ea
de Madeh'a

p. e ,

Maximo Bl.'Hho - Minhno. 'I):abalho .�"endlmento B6m Igual Seccrtl"!?.iA:kcle Rcnnd'C;

z;; ,,� :t!iQ'ieniscr o .i\mbl?ute
-

d �,era�MO:tV€ll e F�rneddo: Nas ���uintes Cor�s
LARAI\'J1i -, AMP"Rr,I�A -- VER!·/!ELH.A. INCO'!,OR

* q,tH!,:. Ml\R�EL Ii.OVO proclut9 da fob�!ca "TINTAS YPI
-;.Ar'iG;" • a menor organizaçüo do ramo ne Ar.ilel'ic,r do Sul
e manuf�qtura?a com ma�riCl's pl'Í.mcrs puríssimas e obedece
rr uma tormuro moderna de odor ag!'ad.�vel, porem, de

efeito letal aos Iosetcs.
. '

(i

[oão Prosdacleio Bt Pilhes

�:::Otrit;t�d@j;' ...A.tu��io
Diplomado pêla Academia de Comercie d. Ri& de JaNcür@.

Com longa pratica prefieion:tl.

Idem
HI'H:n

id�!m
idem

30 dias
60 días
oo di".@'
180 dias
6 m�g�5
12 »

2 st«.
i ,/.
4 "j.
i ,/t

i 1[2 tí.
f. f/f

it2 IlI:
á �/"

Df'PC7:lHo à disPOêÍ'QãQ
D(�p(1s!to Popular
C!ct::;, com f.vÍSG de

" " I' H

(:íC�G. Pf�ZO Fixo
l.tern idt'ID

·PROBST

C (';[:'1 M'lUS DE 10 li,. NOS DE PRth 'fICA
SI:::,'"VICO RAPíDO E GF..RANTIDO

C'Gi!�m.:'F1Ui: 'fer:;el e ptiClX"ta-feiri'l - Silxta 8 S�l!ad"

coru lru·rtf�rin. l���ll:na t�01..(I(�iE;�J�1;J�t:�".� ('(;11-

II (} rn i � I t "l, t � � 11; ;_1. "l-"} re ,;_�'\',��._;::, i , � � � 1 � . '"'i - ú i!:'( r�
� �- '�'1 ,_., f", � • ._ J.� ,�j (,�J" .��""_,Jl?\ v '_'!tI) ......'

.I ·t ..... 1 .P �

�;�(��:�.�) at4�·�t{���.\"'� .�, IH.;�.;C·, i'Ç")· cc,_

1\�' i /;!! ,j!·fi li) l' �� I'� (\1;'1 t, :(1�.� �-;!; � �}(,'� � �li,;._�5"1" '.' >f_' ,:"::11,,,._�:J'l •
...- '.J" •• .._ �� .. �\. 1",," • �

, _� _ ._ ,.

"S{lCnUHm� MUTKMA LTDlrr.. 2ão Pi!tllil).-r.:eHr;�!:iln:t{m�e· ('iI!!
BLUi\1í:lfiAU: Sr. COSTA MOUEA-Ci!lxit,PosHl!. iSS

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Segunda
aS

e belo romance musical

as 10 (allÓS o

4 horas
. ..

CDme!Jt2dG�
·§e��;Õ"8

JConcurso esportivo �tJdade
..111· de Blumcnau"
III Qual será o "erack" . mais perfeito?

o resultado da I- apuração
eíetuads 4. ff�íra á farde o

eoneruso, tendo oe venücado
Conforme prevíramos roi

primeiro apuracão de vesgo
o seguinte resultado:

I) Bergn (Palmeiras) 9 vetos
KHtze {Guarani} 1 voto
Sehramm (Palmeiras) 1 voto

1 Paullno (Atnoré] 1 voto
AS BASES DO CONCURSO

Eflte concurso, oque tntcíseu no dia i3
.

aerà encerra-
do a 23 de setembro do corrente 'ano, quando Herá efetué.
da fi. ultima apuração, Aos pvimeiro, segundo e terceiro
colocados BBrão conterldcs valíosos premíos, de aeordo
com a clasBUtcação obtida. Esta falha pubtíeara díariaraen
te um COI1f;OIJ, oue deverá ser preenchido com letra bem

legível e enviaõ'o I). r€dação desta rolha 'tendo o voünlte o

cuidado de po. sobre o envelope fi palavra "CONCURSO".
Serão feHtls dUM apurações setnauaía: ás quartas.feiras. e

11'l8 sebados, ás 16 horas, trazendo esta folha os resultados
das apurações DOS dias seguintes. Não serão lisv:Hia� e!i'
consideração os votos Que vien'lm dil8.cera.dos ou I1eglv81s
"""aG:' :::z :b:Z =srr � � e.. f::tU$LZ_

o

IOn I

30 no campo do Guarani
�

ron I

� .

�--+-.-.-'!t._2_.-�i""-•.___'�-.�Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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28 de fUnil

194 "

�-.��-+.....,...-.-.-�_:__:..- .• o éo-"-+,-+-o-'+-+ �+-,--+,-.�-.-. o�-.�+�+""'.-.-:':-<$>--.� Ilssisittnu;la as família.s dos Cabos e sol"

I I oi t��dls ....
m. tat 1ft para es'c ha' Estabe eciM8s as nor�!as ���l�IS I ue concursu �. I para as exportações de fm$ leIto do Aviso do fJllnisiro ,Ia Guerra"
d ti 'C

-

d T b Ih dor ! algodão no corrente ano
.

� I'" • -'1a anç�o o ra a a· II I Rio, 2�� - o ministro

[Ü1!
LuDCW, com sede a)rh<4 doII n. r

RI() (it· S') _ O "Díario Ofi- G'um'fêl baixou o seauíute Mêxieo. ;õ8 (4;o�aí1dal: ,qu�l1'II 11111
II

, • .\ n

I .0
( � ta de r{H�'li sncraaras. elfa daI" de hoje publica as normas. aviso:

I
ao -

��e rrats
. _:,:,.�e

. fixadas pela Carteira de Expor-
.

"I _� Fica suspensa a con- ID��hlZtldgS J:;c., .Dis.tr.i.t.o
Fede

Considerando que, entre as mais sadias manil'estaç?es (ação e Importação do Banco cessao de 8?,íamerrto d� ena- ral;
'" ;,._ c:l " " '.'da Intelígeucta, ti música e a poesia São das que melhor do Brasil, para as exportações mada ou de m?orpnra�ai) J??J:, r'

- Uú�_,C()�:,:,.c:�:; 7S�fdlHilS. exprimem O sentímento humano.
. d

.' !' alz .dão do corrente motlvo de an-imo de �amHla,1 da Legtão Bd'lSH-:,ri:í .•9 As-."
e TIO (e úhL"".

• o

I aist
.e, > sene nas resConsiderando que, na tradição secular dos povo� • .os ano. prevtstos nos ertigos 124 e srs encia, com '" •. . u v,hinos e as canções vivem como fonte perene de patríotts- As firmas produtores que o 125 do Regulamento para o pectívas ÇtlpH�iM,.para :,ef:Hmo, além de servir de estimulo e emprestar uma expres solicitem Serão atribuídas quo. Serviç.o �mHal'o ;

flenClüS fücaliz·;lil:3 uessas
são subjetiva ao trabalho material. tas com base na respectiva pro Em consequencla, tlcamsem I C.fi}litais;Considerando, finalmente, a necessidade do Trf�bajha ducão durante o ano de t 943, �feito.os aViSO;' ,nsl·...,2} �4�, d; I '_ dos ce!1tros.muntclpío«dor Brasileiro possuir canção própria, que Interprete seu un° relação a cada fábrica que 22 de dgúS!O de ';J-<"-' e L·' 1.:, I caso as restdeucias estejamrelevante papel na civilização conteporânea. possuírem, nas segulntes pro- de 2615[43. Devem S�r. resil· 1, caHz'·:'"S npf;-Ç\,' 'J.1U1:"jni\)"Resolve:

-. porções: tUidr,s' 8.uS intel'€5Sti?O§ üs I
tU

V �"(.�qi;d;�� 'L�giã',; Bra�100) - Fica aberto, pelo prazo de trinta dias, a partir Para as firmas que não pos pr:o��ssus��:n "q�i;;.c.,h��am "�'�_'I &i12rra d�ll{;�E;;!�enCia eomuda publlcação desta Portaria no Diário Oficial, um coneur- suírem tecelagem: querido e "I:,d. co acessan. ",_,j
_,ir" ro t- resolvtdc .s IavorSO para escolha de letra e musíca da "Canção do Trabalha a) __ De 251)/0 da produção tendo sido atendido ')U Já ClT! i urear ,

.c.

�C:;; "'0"
lil, •. ,V �, t", U<

A B '1' "

I 40'" '

I (la conce ..sa1..101' rast erro , fatal dos fios de titu os 6. a anaamenio.
l' " ílio nleítado deverá2,0) - O autor õa musica se apresentará juntamente .

I
o

•

TI :_. Poderão solicitar us- (e t�r 1 '" - -1;, / ,t, nC:< �com o da letra, uma 80' proposta,'. lrlt'd'�Sl�eo',,;o da produção "0""1 "'l'S'"t"""ül'ü o.o suas Iamllias 08
ser fI B, nos a��fHlt1:lme [�'"c -J l .'" ". XiJ\ ... U'" '" �

'. rla p "CH R ,,;-eUu!nre anotDC'1L3.a) - (IA Canção do Trabalhador Brasileiro" deve dos fios de títulos 42 a 60. in· cabos é sülda(bs (resel'V!stas -

t. Jr'�:_à"�
� <:I

'�ln r ;O'·ão Br�8dptar-se a ex,ecu"'ão por 'Orquestra. banda, solo, instrn ' n
. °L ,,' que ri "'a o"c"'- I «,-\8B1::);] t� j);_, G Llteol' (Y , clusive, .lU vonscrnoõ

_

,,,,Li c �

I ,,]';oi":' de. Aq.,,;,.tpucla»meniál, orleão, conjunto"'coral e solo vocal; b) _ Para as firmas que poso ssitarem. ! '" .,.,.U:J e ,�:;jk - ,

4.} - Os trabalhos, que d5VerãQ ser inéditos, serão $uirem tecelagens - de 20 % Essas Sülicitaf,ões serão fei I VI - Pelos comam18nt",t-'r.presentados em envelopes lavrados, sob a assinatura de da produção tolal dos fios de tas tiOS COIH3.üdl1,l1tes de sub· I de universidade :1evrrà') SPipseudonimos, que tllmbem constárão da parte externa do titulas 6 a 40 inclusive - de unidades, que e'1mHn��hiJrã01 eGm�uicadGS a�� r�S�0ct�V{l>t'nvelops. .. 50io da produção total dos fios ao comand'1ute da u,llaaJe fi I f'CrVlçOs de fUlSie\eclelE.. ao laEm outros envelopes lacrados, tendo por fora os pseu· de titulas 42 a 50, inclusive. relação das pI'aças interessa I miHas dos C0:1'iOcados a�doni.mos, constaram DS verdadeiros nomes dos ·autores da No caso de as firm.as produ I (i':!§, oom os segutut(;§ e:",>,! a- ! d!erações que ,o�!jnam commUSiCa e da letra;
..

'

toras não possuírem fabricação! l'eciment.os: I ;;.5 praçaS /JsS!s1iüas e quP
.

5.0) -.: Os envelop�s a que se refere� o Item. ante·
I de fios de titulos 42 a 60, ou ai -.,..- nomp por Bxtéll'30; digam r8sj)e1t< ..

1'1Of dev�rao ser� e.ncarmnht�dOS a SecretárIa ��. SerV_Iço ,�e I não se interessarem pela sua ?) - v".'!;Cmlentos que per-I u) _

]:,rDffl'lç.ãO
_ com �Recreaçao Operana, DO Oh8VO andar do Pala ...w do, TIa

I exportação, as quotas a que se ce!�em (spj::il1_i os pt.;gns pelo I ,}Ova gl'tHh.a çi'h;bulho.
, _ , .

�

I referem as letras "a" e "b1' aui- Exercito, os mtegrOls de fun b) _ exclusão- com o mo'.6.a) - A comlssa� Julgadúra do co�curSi), compost� f ma citadas serão elevadas, res- ciúflàrio púbHcu, ou extranu HVt>;de CInCO lli::mhros, s�ra, nOmea?8 .pelo. MWÍstro dt>

TrabB.!, pectivamEole, para 30 oío e 25 % me!'ário. ou üS 50 oro f�O em- c) _.' il'/>'3iSlerencia _ comlho, Industria e ComerciO no dIa lmed13tu a� do encerr�. da prOdução total düs fiú'S de jJl',,"gado [1nrticuigr.) . a designação da IlOV
..
a unithidtn�enio do c:mcurso e terá o praso ele dez diaS pa,& deci- litulos 6 a 40.,: incll.l�ive, .1

I

.. :J). _, .rt'sl?en_cia �e sua �a- I e) __

�ale.3im.ente.;sao,
. � ( •.. ,;" � A. exp.ortaçao de fIO!> de h.t�- HRmo' cCrro mdwaçao de rua I f) - outrR Qualquer que7.0} - ::::,era

. conced�<1O o premlt� cO�Junto de Cr
..$ las a baiXO de 6, embora

SUjei-lO
oau'1'oo

. loossa iüfluil' em aumento, re.4.0.00.00 (quat.fo mIl cruzerros) aos;.. au •.or�s �� letra e

om.U�lo hi. a licença, não dependerá lIíle

UI.-
P;

..,.[' ocaS
...

iãC

\l.e pres-! llUCão ou e.xUnção do Lene.ca, em., PElmelrG lu�:r, que pe,�d�;a� ;� !avor do Ser,�lço à,"
fixação de quo!a. ... tarem os es�:lm'Beimer:to81 ficiú conúedldo.Recreuçao OperárIi:.&, os r�",ptJctI V'OI> dIreitos autoraIS. Aos
Atendendo a deficlenclJ da cOi1stantes do ltenl �lI1terIfH', I ,Tf li" .. ,autMes. da canção. cJasSH.I�ada .

e�. ,s�run�ó". lugar s:Jrá
prodllÇãO nacional de fios fil10S

I
as praçlHi BerãO advertidas da V.1 :p��",�, ��l� �[01�I.GO.:::'s �,:HconcedIdo o premIO de CI.$ 1.000,00 (Im· cruzeIros). continuará proihida a exportação responsabíiidade que lhes 118- ça� �1.H.I;6 ... �.��;;e."úH.edlm�,:ltce-",+·��··�."""tt;.��"•••_.�'f:""€O®�"·'·+""•.• ·�••4:O;••Ii.&"6).. dê qualquer fio de titulo adm:! fie petas informtl.çõ'?fl !'!'",!:'ta. a Ll:'gldQ BJ!.di"l..mdl oe ASSIS'

de 600, " •• das,. tornando·se P?ssivei_8 dE' tencia para, �Oh.Cit8Ção de
IAs hnturanas ficam, para efe! �lUmção no C!:HJO oe declara qUlilqut'l' ai1xrho, lOi'!.H!.udo'se

to de obtenção de quotas, equi' çõos não verd'ldrl1'8s. liesnecessária a intervençãoparadas aS firmas que não pcs- IV - O comandante da de DGS80aS de suas ramiliassuirt'm tecelagem, sendo essas unidade, com 08 esclareci junfõ aquela Üisti{uição.quotas calculadas com base nos mentos recebidos; hrá orga'1 b �.., VIn - P,.Hfl GEl efeitos doEíos pUf elas efiblCliW050 ni,lar relações d':?l todas as

GARA,NTíMO.S O SER\/IÇO Ser lhes-á dgorosameI!.te ve suas praças que pleiteiam prpsente aviso G8 chefes d\:'
dado �.utíe!an!o, t'xportarr_:o cru. f:HIXHio, grlljJ8.ndo-as g,,;gunj(l 'rep3rtição cu ,"O;stabelecimen.EWALDO K .. MUF...L·LER As llcen�as de expoitaçao SP-

os locais de resideucLr d'?} ...
n .. _, r.�,' ...•, '.rão cCil1cedldas pelo prazo de90, .

. . . o 0.0 .rIWILfh ,�v<; C,-ll,h""d",nd:'sana 15 ds Novfimbru, 1337 .' BLUMENAll o �ta. CATARINA
I dias e a juizo da Carteira �,:_I R.UIlS fgmlhas, atlID <113 per�m d.. conHng!-:ntel§, í'icam equi-Telefone 1,249 .. deião ser rivaiidadas para u�r!!- til' a remessa dessas relsxoes I parados nos cOill<Wt1antes de

·.....-- iiil...-_--..._.......iiiiííiilõi__õ.....-.-_-'L zação dentro de mais 90 dias, (.�ir, metRIDtmte fiOS ��í"V1Ç(;S unid(ld'�li<

A pub!icação consigna, ainda, dI? Bssistcucia as run:nhas dos ., .... '-.

�-------=-�-��
.

a maneira como deverão Eer fei eonvocados: rx - Fica St'ill efeito o

I' Dr. O-r�ellas, Juniot:"" tos os pedidos de fixação de r - da Comissão C'é'llÍl'al di> aVl!:>o fi, 693, Gié' 18 de março
cju.ô!as .. f.inalizé1ndo por dt ciarar L�'gião BrasIleira de ASSIS· uWmo",Cirurgião - Dentista

Diplomado Jlela Universidade de São Pa.ulo qil�, a partir de 2U dê abril,

I CONSULTAS DlARIAS· das B às 11 - das 14 ás liso - das 19.30 ás�21 C:!:f�i��� (j�ir�etb��e ���ce��r;!a� .-+-+-"'-[+L'+�·""I��-:G$l,�
..--.'-'-".q-�-+-+-.--+-.

CONSULTORIO ir RUA BOM RETIRO. 14 - B L U 1'.1 E N A fixad:1s pJ�:� IlH3" cujos �alddos'
, L i '\l ,�.. ':,,_- (:IÀ---�-�".....-----�---........-_M-------· ..

I ficam deíimtlvameme cancela' os'
b.... ""

q,-Jt-�=+-+-.-+-..-�-� o+-+-+"""+-+-,.s:-+-+-+-+ o ;._+_�_+_._+_ ..�._�_.

r.�-�-FERiDASj�f· ,
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I
!I'-�JLAMAÇÕESJ

:

I C O C.E I R AS,!,í�
i F R I E i R A S 'Jl�! E.SPu:itl�SI ETC:)r�=�e:"'___'�.�"'_'��_

:CASAMENTOS: .

R�alizl()u�se dia 22 do corren

te, 10 enlace m.atxi.mbni�]� ?a
Snrta, Eunice Duarte Farias, CQ�ll

.

o Snr, Wald.emal' Gomes,

Paleoeu em Itoupava-Seca nu.

dia 26 do corrente, üOp1\ .a �{la(hll
�[.2 ss a)110\3 a vva, 'M�"lni HeizL
A famiJia enlutada os :nQssos

pesamos.

Viajantes
Passaram: nesta cidade oô�

destinü á Floüimo'poHs os opm,?--
90s .prel:eitos '.

de Canoj:nhas Ie!
Porto Unnão, respectivame'rlte. t

Esses valiosos auxili�es' do. sr;
clr .. Interventor Federal for�m.
cu;mprimentados� p'elos seus ad�
miradores e a!nigos.

.,

;\ �;.

DE FLORIANOPOLlS:
N01VADOS:, -:

..

\ .IJIJ
�ontratbU' casamento cmn;

.

ta

distinta Snrta. Neusa' Silva RP',..

drigues de So,_uza, .0 S:m:. ,1J?t;
Auaustro Ferra,o Dms TelKClra.

'"

,Registro Ci'vil
Habilitações para'

casáméntos

UNr::H
:.;.,.:,_ .....JI;:.._"""""'_.·.:-_"..oU1I:.........�7...... ,. ..._ .�.=..,��..,.. ,:;::;�;;,;z;���..,.�_.�

FaÇO saber que 'pre��ndem C8.'A

Silf se: Artnr Teske ,6 Herta
Kllsulke Ele.,' .natur�l deste

Estado, nascido aos 17
.

de
maio de 1918. lavrador',8oHe.
iro, domiciliado e. resld.enl�
no lugar Fidelis, desfe pJs!r�.
to filho legitimo de frledncn
KR.8Uike e de sua mulher He
Iene Kasulks. Ela naturall des ..

t' Estado nascida aos 7 de

;'aio de 1919 domestic8:, sol·

teira domícHi/lda e refHde'!1te,
ar) lugar de Estrada C8r.q!llla
deste Distrito. filha leghlooa
'n otlo '. Kasun�e e d:e sua

�uulhe'r ioseUna KaSu!ke.
�'.

Apresent,ªt'an1 os· dO'CUIll;ent<Gs
;d.d?! pelQ}l:!rtigo 180 do ICod�CIvil sob nrs; 1, 2,. _

e

Si alguero tiver. oonheclm;ento de

existir' a!glll11 Impediment? ,le�a1,
acuse o patá os ftns de

..
dIreito,

S, para constar e chegall este ao.

conhecimento de todos, lavro o.

presente para ser afixado no 10:

gar do costume e p,ublicadO p.e-
Ia imprensa.

A •

Blumenau, 26 de abnl
.

Victonno'Braga. �,J i

Oficial do Registro cIVil, 1 \, \

o Sabão

Vletz81
conserva o tecido da roupa porciue lava. facilmente e com rapidez

-----�----� ..._---

ovas Mer'cadoriasChegaram- ,

Maior Qu .De-,. ,
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