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produtores de �ad� em Santa Catarina impoem' despoti<amente o pre<õ que bem entendem àos mêrcádos (onsumi
, dores, valendo-se da' Indlferen�a com que o soverl1� tem olhado o assunto, indiferen�a esta que (h�ira muito a protecionismo>:.

.� e d a d a pelo I'espaço .d e um ano a demolição de predios
, .

.
. ,

.

.:.
'

'. .

ou fldeJUBsorl8. para gBtSn- míhrares ou civis ou de or.

I,·
tia da reparação desses dIA- gãos autarquícos, para rest-

.,.: Suspensa a-Inda por nev I· d· -I- t- d 2 I
- ·

nO!·rt. 11 - Serà considera- �j���:i�g?l'qU��I�!:i�1r�:d!uf�
" , a el ,o .nqullna o, urante anos qua quer acao de despejO da. precarla a JO?8,?ao e Dão desempenho das funções que

f'
I , SUjeita ás dtspostções desta exercem, tenham de transte-

•.•.....•.....•.......•...•...•••••.•.. *8R��88J)����eis ��':e:t�)��r�. ����i�a�nf���;I�aSmu���ç�h� ��jid:lU��e�o�:�:ri�O�!d�B:: te�t:t9 _ Os alugueis SU-j
��oes!: ::::�oer�ít:'�6J, 81� ��si�ee��f:a:�8�:��e d: i���

.

eousntuclonaís, erguIdos VM- prazu será prorogado por baixo de Cr$ 400,00 (quatro- perjo�es a 400 eruzerros men- bitra.meDto df' aluguel, 8 de velo
•

balmente pelo 1t'purado Du- mais seis mezes, salvo si () centos cruzeíres), 08 moveis saia poderão ser aumentades pre�lOs ou 8partam�Dt08 con- Art: 12 - Esta lei entrara
I vlvíer ,(l Comíssão de Ju tlçs locador chamar a si o onus de ptoprfedade do iI qutllno.. até o maximo de 25 por cen-

struídos pelas Crux�s. _de e� vigor na data de Bua pu-

i.'.··•.: gd8U·1'·UC.taem,,'t:xrlJto ãPd··aroVn·.o.c•.Uva °1.el'SdB: da mudança.' provados C0I1'0 tal por do- tp. Construções ou constttuições blIcaçllo.
•

- c Art. 8, - Servír ão de ga cumento que faça fé. Art tO - Quando o loc _

�. ínquíllnato : rantia á loeação de predíos Paragr. unico - A "avalia- dor autoríser modificações; Art. 1 - O decreto lei n. ção doe. m017e18 no estado em no lmovel. com a -cnudíção

I36 9, d,ij 29 de agosto d�

Ir l' Ta'belardo' o p,re'ço
que S6 apresentarem no mo- de Iínrla a locação, o Ioca-

. 946 cnntinna em vigor com mento da fiança. será feita tarío repor o mesmo imovei
as mo.dUicações cunstantes por acordo entre os locado- DO estado em que lhe lui lo

'\ desta 191. do fósforo res e loeatartos, que nesse cado ou quando, o uso do --------''Í;, Arto '2 - O locador pro- senttdo lavrarão documentos ímovel ror de natureza a lhe")' pd�t8i'io "de um uníco imo- Recentemente, bradamos cem todos 08 requlsítos te- causar provavets danos, pe-vel poderá aumentar o seu contra o preço do Ióstor: gala pal's 08 efeitos c.ompe- derá alem de cauçAo de 6-:i " aluguel ate' o maxtmo de 25 que estava sendo

�:d8c�����,d���:tit�:e�leP:�� �:�f;��s �e:��Xi�i::.de AaCO!� O Exercl'to n'omenagel1a seus lterOllsunica ou principal fonte de tece que o preço de 30ceo-· II
renda, tavos deixava' boa margem Mdi'Art. B - Fica vedada pe- '1e lucro ao varejlsta não BP

e a hes de guerra para as familias dos pracinhas
10 espaço de um dno a ue- justificando, portento, aquela que tombaram na Italia
molícão de predíos de apar- majoração. '.., Pelo .sr, Tte. CeI. Irspuan talha da Italla, quando no eum
tameatos e de casas resíden- 'AgÚI'S, o caso foi tratado Xavier Leal. digno coman- p-Imento do dever.
claís bem como de> ed.ificio8 em reunião da C. M. P., que dante do 32' Batalhãu de Oa- Trata-se de merecida homr
onde E'8 achem imtlllados ps resolveu tabelar o produto çadores, foi nos comunícarío negam que o Exercito Necio
colas, hoteís, sauerortos, boa ua forro:! que segue: - Fõs- que se encontram Daquela nal présta á memoria de seus
pltaís, asilos, creches, cBrto toro s dfl Segursnça, do 8tH: unidade duas medalhas de herots, entre os quais se Inclu
rios d� gualquer. naturez�· e CHdista ao varf>jista _-

cr$I(;'·uerra
que devera..o ser eD- em uS Soldados aci:na men

I'

..eparuçoú.s... p.Ub. lJ.ca�. em ge- 290.00 PI r caixa de �,20() uni- tregues á,s famllias do tenen- clonados, cujas tammas podetal e em que. fuo.clOne.m. es- dades, dI) vart>jiRfa 1:.0 OOD- te Ari Reuen e do pracinha tão ir receber as condecortl
tabeleeimentos comerCIaIS e sumidor, 30 centl1vos por u- Arcangelo Luiz da Rosa' que ções que lhes C uoeram.

industrIaiS. '. '.'
. I nidade. tombaram nOS campos de ba-

Paragr. umco - A demo-
lição Só será pe-mitida DO

-------------------

caso de ameaç" da ruiDa (:>

quando húuver ordem escrj
t� [lesse seU.lido emanadu ao

poder competen'te'.
'.. .. '.

.

.

Art. 4 - Fica suspensa pe-

\� !�rP�:Z;r�!u���sc:�?dSês�aci:i�
8 p!'opositura de qualquer a
ção de despejo, salvo quan
do não tiver sido realizado () ·ARAUTO DAS ASPIR·ACQE.S

.. pagame.nto jos alugueres no
prazo legal.

.

. �ar8gr. unlco - Os diepo- BLUMBNAU
SlUVOS de�a lei se aplicam

����������������--���������������������-

ás ações em curso.
Art. 5 - O adquirente de

apartamento já habitado, 8i�
tuado em p.rêdl0 tru!lsfo:-roB
do em condominio, fica obri
gado a respeitar a' locaçfio
Bxistente, mesmo que na es
critura de cumpra uno se
haja feito referencia 8. esse
locação.
Art. 6 - O arbitramento B

que alude o art. 5 do decre
to-lei n.g669 de 29de 8g0S
to de 1946, será exigido tam
bem sempre que Ocorra no
va locação com novo loca"
tario.
Alt. 7 - Qs predioa de pe'

quena cüpacidade poderã( AComissão Municipal de os açougueiros e a

comiSSâOlempedir
a entrada no Estadode C. M. P., da qual participaram de produção deste Estado, a·

Ber demolidos para constru- t

'f:r-- ça� de outros de capl:lcidade ��e��.ie...�o.S����
..

re�n.a.;�.· e�I�J:;d�.��.i :::i��.��o
-:-- d� �:�ope��.r�: n�Od.:�o��r ���d�\I�� S�.�o�- ��:s:o��:�i b�o�.O.�so '�;?:!o�:� ���.ndo.se o sistema de pesa-

:o�eo8r�.;,SÓ���e�O�nCneedsi�� :�- problema do preço e forneci- caminhada que realiza de lajes tece. que grande parte do gadc de Lajes e�acc�da, fic�u p�e- 2 - Reclamar da 'mes�a es-
. mento da carne verde neste mu- 3. Blumenau. '.

.

aballdo em O(�-;sos maladlJuro� namente esclareCida a sltuaçao forças urgentes no senhdo de
pOIS que, aprovadas as plan- .

O
.

b' O' d d V' R" d I I' C·
.

d
tas do novo predio e notl·tl·� nicipío,· sem duvida um dos ra,SI um

.

OI pesando 5 O QUI' f proce e
.

e accanã., no 1(; aClmll, a qua, a las, a omlS impedir que a rmportação e

mais aflitivOS e de difkij saiu- los em Lajes custou 1.400 cru Grande do Sul, e si a importa- são já tinha conhecimento, mer- gado do Rio Grande do Sul So·
cado o Jocatarjl} 'dessa cir"
cunstaIiciB, decorrer o praz

ção em virtude das circunstan- zeiros, ao chegar em Blumenau. ção for Impedida, como desejam cê de sondagens Que levára a fra qualquer restrição.
de 10ze mêze,fi contadus dl.l

das especialissimas de que Sf pesa apenas '250 Quilos e conti· os criadores de, Lajes. melhor efeito. 3 - Requerer a E. F. S. ç.
d t revesle. nua cusando os mesmos 1.490 podelão eles ditar os preços, De posse de todos os ele' a construção de uma manguel-
a.a da notificação. O des- A verdaqe é que os produt(l cruzeiros. Depreende·se daí. que que sem c:fuvida se tornarãt, menlos. �!COu

.

decidido o for- ra para embarque do gadO em
peJo, tntretanto. poderá ser

res de gado em Santa Catarina a rez, em vez de 2,80 o quilot desesperadores. necimento peIoe; açougueiros de Barra do Trombudo, com o fim
execu lido antes desse'prazo impõe desp·olica.mente o preço .chega nesta praça custando o carne de dois tlpoal provisoria- de diminuir as despe::.as de
se o locador oferecer. ao !ó- d b

.

5 O J T b I d' b I
.

b
.

ca!ario predio seu DU de ter- que bem entendem aos merca-' o .ro• ou seJá ,6 unte-se a e a que não estava sen o mente sugelfa a seguinte ta e a: Iramporte e evllar qU,e ra maior

cetros, I.'om acomodações a'.
dos .consumidores,. valendo-se mais as despesas cOm o trans-

.

cumprida Carne de 1.a - FileI, alcatre' no peso do gado deVIdo as 100-

DalogJS no mesmo bairro ou
'da indiferença com que ú go- porte, taxa de gado' abatido n? coxão mole e de dentro, «tatú»; gas camlnh.adas.. .

elO bafrN equivalente Dor a'�
vemo tem olhado fl �ssunt'?' matadouro etc. ele.. e. conclul- Com origem ne51a situação Cr. 8.00 o quilo. 4 - D,ilgenclar para suprir

I 1 fd
- indiferença esta que chwa mUl- rem:,s que o gado nos ch!'ga anormal, é que tínhamos aqui Carne de 2.a � PaTela, 10m. o mercado local com gado p_r,o-?gue

.

en�ico' ou, Se 'su�e- to a protecionismo. a�Ul pur preço realmente e�or� em Blumenau uma tabela d� bo. baatgudra, peito e .pescoço.: ctdente dos campos de GOlaS,
nOi'; aS8umIa,do a resp:JDsabl- b t

.

t I d f
Ildade do. pagamento pJf 8U8

'.� e m Lajes os fa-
. J an e. preçós de 7.00 o quilo de cal' Cr 7;00 a exemp ° o que se az _��

conta, dll. d. ifereo ÇH, por ..
um z�:J:il�see�l�o �endendo o ga- . ne cOm osso. quando na reali· Miude�a8 - Língua lOlOO o Jojnvt!lIfe'tcC'� resu(.Eltadtos badsot3n;

prazQ de doze meze"'.·
-

. ..... .

r .. t d Perspectivas desalentadoras dade.•.. ela custa.va 8....9 e 10 quilo' figado 500' fato [) 00' te sa IS a orlas. � e ga ,e
o do, em pé, CO2m ope.o..... e'l

u ü. fi··
, cruze,'ros u' :lUI'!O.

,",

rins e'ml'olo 20'0 c'ada.
'

'inacreditavel. vi�.dO de Goiás •

.. Par,agr. n,.nl"c.o - S·."'. '0 10- '- d Cr 8 o qUlo. . 'I I

J' "I'
'

"

éatarIO não estiver
'" fazao e •. ,

... "..

d" .' Esta situação, no momenfo Aqueles que exigiam a carne Este tabelamento provisorio chega em OIDV1.e pot preço
em coo,:, ..•.... Geralmente - assim Izem

tende a agravar'se. devida ao ao preço tabelado, recebiam pa- t:m por objdivo o cúnlrole por mui�o inferio.r ao de Laie.s).

in.v.. ero.
o

..

' época em que o

ga.doIlet.a,. barrigueira. pescoço,
com parte da Comissão. do preço Tao logo fiquem solUCionados

I·· M··· ,J'
.'. .. .

..

······8·· '1' O 'I O"".,
emagrece, perdendo .muito do boa porção de OS903 e :nevru- e fornecimenlo da carne em' estes problemas: o_u parle dos

j$ .

anUe con se t
. . eu·

.

.. s�u peso. E' Que 1)5 criadores raso Filet, alcatre. coxão mole, nossu municipio. aJé que eu- mesmos, a �om�ssao espera me-
, .

na�ecção decon,."o.d�"!;�}R.�ioar;aC.t.r;n.ns.S;A.· ��?;:��:����t�: ���!: ��������' fge;r�'ze��ss s�� �E,i;��:f����� ';!�:��� ����r e:"��:����e o Preço da

'

'

1 ���:���.e�O.l'g�.�.�.l.et�.:::: t�.co.ni�.l.Dge;.e.G�a�.íZ.:d.to.i e.::::.mar
..a�d.�O;ir�u� I ���m P�t1�:r. ed�os�;�pre, para

Medidas tomadas rest�d�!xg�rse:u���fs���a�s_
.,:•.... '....

. .

Slemens . Scbuckert. S, A., do Rio e porto Alegre
"

Não safisfeifos com isso, es· tadual de Preços a oecessida �
e

"\
tão manobrando no sentido de Na reunião de lmte-ont�m da de tabelar o gado Das fontes

a virtude e a lealdade••• ,
Jlchilles Balsinl

Sexta feira, 13 de Junho de 19U • Dr. AChH188 Balllnl DitetÓJ R.esvoDs&vel • A!ld XXIII ·Nr. Ift1

Democratização e nacionalização sã? duas campanhas que
se realizam simultaneas, atualmente, nos quadrantes da Patría,
sendo variados os recursos de persuassão uzados pelos seus pa
ladinos. Os objetivos são largos e tanto mais depressa. lá che
garemos quanto mais inteligente for a ação envolvente das mas

sas a serem conquistadas, respectivamente, peta rasão e pelo
coração ...

Sim, ha uma similitude de dificuldades nestas duas cam

panhas: a primeira para salvar a paz nas aocie Ia-Iesç a segunda
para resguardar as fronteiras da Patría, Ambas. lJ� satisfação
dos objetivos principais, oferecem passagens incongruentes pera
difícil percepção de sua delicadeza. . Mas, ambas exigem, nas

cr ndições atuais. em que vive o mundo, recursos de táctica po
lítica de grande sensibilidade. um passo alem, desanda o .. ca

mmho coberto; um passo aquem, anarquisa as forças moráis de
�ção envolvente ...

_ Imagine-se quanto à Democracia, o melindre de uma si
tuação que exigisse o emprego de força ccercetiva afim de im
por mais liberdade nos direitos individuais ou mais soberania
das massas populares. Teríamos acentuada esta incongt'uencia:
oferecimento de mais liberdade com imposição da violellcia.,. Não
seria bem isto, porem, rednndaria nisto :

No setor da nacionalisação obset'vamos situações semelhan
tes e. como seu circulo é mais intimo, seus reflex.os adquirem
maior intensidade e vlbr"ção sentimer:tal, apurando-se daí a ne.

cessidade de uma ação mais cuidadosa e rrevidente;
Tanto na campanha. democratica, como na nacionalista; as

vezes pass'lmos aqui por verdadeiros sustos, cheios de receios'
de t:.m recúo desastroso no largo caminho percorrido; outras
vezes (estas em menor. escala, lOfe!izc.leute), folgamos pela lu
x.uriante subtileza do espirita missionario. Um fato comum. eo

tretanto, v;mos observando t' que Incidentalmeute tem salvO' to
das as �ituações: lidamos, por sorte, no Vale do Itajai, com
materia prima humana que vale à pena ser trabalhada espiri
tualmente, poque ainda tem disto - o espirita!

DADE �:�:;e�;��:�;
D,E', S' L'. U'M·EN·····A'··U S

..

i
...o,crime�a.trQi.�ã.O..

.' .

.

.

sa.o premiados! .

DO VALE DO' ITAJAi

o

A g a n a n c i a .�os pro�utores ameaça ag-ravar.
·"flitivo·. problema da carne

--------��----�--------�-----�---------------------------------

A·Comissão
tomar as

Municipal, de Preços,
medidas necessáriás

em

para
reunião
evitar

com os açougueiros, estudou a situação e vai
as manobras altistas.,8 Tabelamento provisório

Anunciem Desta folha

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



.:":. •....":
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'

o an tmcio é, a, alma do negocio
E N ,D O ou admito sócio VENDE-SE

. pará.' negocio de !:papelana, '

ar- Folhas de Zinco 180 a 200
,marinho, perfumariàs· e miude ... folhas, comprimento, I,SS,
zas, .por ,preçp de faturd, situa- ra 60 cmt. - a Cr$ .59.00do, no xnEHhbr pautá da cidade. Tratar Rua São Paulo
Grande 'fregueaia

.

de atacado e No, ro e 12.

.

. .varejo. Ver e tratar'na CASA
· t!E�IMJ Rio do Sul.

VENDE·SE
Uma moradio na' Rua Chape

có antiga 'Rua das Cabras, com

25 de frente e 30 de fundos, e

uma casa de madeira,'
...•. Informações na venda do Soro
Erwíno Pelz,.

,I. L ,: Pl�-ECIS� I'� li . IRAPAZ de 14 a 15 anos pa-'
ra serviço leve .na Fabrica de I

Camisas IRodolpho Kander

.. , PR:ECISA-SE
'

•. nmá boa" cozinheira .para
" ,13ahlo.

.

'Preferéhcía pessoa de
: ruais idade. Ordenado 606 cru

,

i:�iios:' Infermações rua ;\. 7 de
,S�te'mbroJ com o sr, Alex Deeke.

.Onde concerta o seu
RADiO?!?"

Naturalmente só .na 'oflcina

f U N:.K. E
Bem instalada corn instru

mentes de
.. mediçãc

moderníssimos.
Rua 7 de .selem bró n' h

J� .. ��.I .-----

·PRECISA-SE
Dois bons oficiais para Sa

nataria,
,- Informações .na Casa de Cal
çados Vetterle,

'V E N I> O tmlflcaminh6'nete'
Ford A. modelo 29, com motor
',recentemétite retificado ,e' com

.: .4 pneus novos.

•. TI'a CASA MELIM, Rio do Sul

;�r�,m�ié���i
:l \leode ...�e. II

UT
.'

L'
'.

O I
I. ma lIDousmo-',' pe] !i;�

"'1 ' '}SUPER StX" l� Esgotado o prazo para a con-

1 < ... ', .•.. ',. ..'
"., .;' �� clusão « do Rezisto Industrial

I
'.

4 po:rtas,5 pneus novos, em i�:� . .

.

.

.
o .

í .'. perfeito estado' .. I r�ferente.ao .ano de ;19.j.6,' con-

. J .,. .
. ':::., � VlllO, malS uma VC!... aos senha

!
,Preço. Cr$ 22,OOO;{)��, res prúpietario8 de !pdústrías de

,
I

"

Ver e tratar' com Costa ':1" qu�l:.J.u�r natureza, qt'.l: a�nda não.

I Garagpm MOELLMANN'" pre"taram as suas decla:a�ões. a
.,

.

I .'
'.

.'..

.

...

comp.arecerem. com�m�xlma �r-I . Porta;.chaves perdidogên::}la, a esta: .' AgenCIa, a fHTI ,.
".,

de s�tlsfa�f�':om as det:['minaçõe� I A' disposição de �eu legitin_:c'
legals, eXllnmdo�se, dessa manel-' dono,.encontra-se nesta redaçao

., Ta, dá multa q!:1É� s�rá aplicalla. um. �ÓIta-chaves cont!ndo um

aos faltoso ou wfratores. .
"

. canrvete,' um medalhao e duas

I
.

.... ".?' d
'., '.

".

d .• chaves,· ;' encontrado no balcão :
,

Blumetnu. _8 e ��.�� �.. �.,. 1947 da casa> Pàulo Wehmuth Ltda. .'

li A '. t U;;::�d':"r"�:""'" .'.'",_ de Gaspar; por um dos BaCIOS'
U.,;USOvV8·, l1-;ues d' f: .'

.

I.

' .' " essa Irma,

'�-'o:'-:-���----",,�""""'_,_;_,._i;_A_g_€n+te Municipald:= Estati:,t��,� I ···-'-'-0-5.....:.,10-.•-,e-I-e-i-to-r-a-I-�'I
"Cidade de �Iumtnau""

Aganc ia Murifcipai de

de Estatistica

Aviso

, .
..

Empr�za F. G., Bu'sch Jr, Acha se iuncionando em sala

'1 anexa: a esta redação, todos os

dias uteis, post'o para inscriçào
,1 eleitoral, a cargo de pessoa com

I petente. ....
I Assim, todas as pel'soas �que
I ainda não possuam título de e-.

i leitor. poderão' requere-lo por
inter�e&io deste posto. mediante
a apresente ção de qualq!1er dos
d.ocumentos que seguem: Car
teira. de Identidade, Certificado
dli) Reservista, Carteira Profis

sional, . Certidão de Idade ou de

C<.samento

AG,UA.R,·P'E.M
:,ij�i�t�DE

.

COMPANHIA DE
(OI�1EDIÀS lo RIOS

" ,� .-:,.'

.c:'om otinio elenco repertOl'Ío novo

.,(,'.. últni hilariar:te -' móntagens ln.
·

imos�s - Grandes espetaculos para
,um'a grande, cidade!'

.

�--�

. ..... .

Nova remessa -. Preços especiais!
.

80: :baixos com 4 registros, e ,de 120 baixos com

troa. 1. surdina 6 1 registro nos baixos.

Dr�H. 'Zimmermann
Cirúrgião Den1:ft�t]\

r

Raios X
Rua 15 Nov. 595,1.0 And'

7 regis-

l8ft
.FNa mesma Casa:

..... �liquidaCãfJ de 'uni grande lo te de S E Jj fi S
·

.

' .

'. '.; ... ,
.

Brligos . de InverilO
Maptôs 2 Capas; ptÚos.menores preÇOS da proça.

.
.

loca-Dlscls
.

Suíços; .só al'tígo�. garautIdos e das melhores
.

··f .

,.

.

:.,.

Hotel' Holetz
Endereço Telegr::fico, Holetz
Rua 15 de Novembro, n: 133

Telefone: 1065
Cornada para viajantes

,
Novo prcpietario; Quin tino

Zapelini

M l hõe s
De pessoas têm usado com
bom resultado, o popular

deJ;urativo

'.Elixir 914
A sfllls ataca todc o

organismo
O . Fígado, o Baço, o Coração

, o Estômago, os Pulmões. �.8
·

Pele Produz Irôres nos OSS08,
Reunn.rlsmo, Cegueira, Que
da do Cabelo Anemía, e Abor·
tso, Consulte o médico e tome
o p o P u I a r depurativo

E I i X i r 914
Inofensivo ao organismo A
gradavel como um lícôr. Apto

· vado como auxiliar no tra-.
tamento da 5ifilis e Reuma-

· matismo dr mesma origem,
pelo D. N. S; P., sob'o nr.26,

. de 191f.

• •

•

CONSTRUIDO PARA

B,EfiL SERVIR!

Resistentes e de fino acabl'S
in�nto e Modelos poro to

dos os tamanhos de pastas
e fichas. Gavetas que cor
rem suavemente ao leve to

que qas mãos e, Os arqui...
vos Fiel servem bem tôda
uma existência. ®

f,A B R I C A MOS:

'. CONJUNTOS pera ESCRITÓRIOS •

CqFRES. MESAS e FICHÁRIOS

.' MÓVEBS DE AÇO
r=ll El!. s. A..()

. Rua Maria Morcollna. 840

fu�ane 9-5544 - 9-5545 - sa" PaulI,

Arrgpf

DistribUÍd'tiYi'6. "ara
os Estados do Paraná e

S. C8.tàrlna
p'rosdocimo & Cia. Lida.

I BIumenau - Rua ]5 de Nov'

CIDADI'.j DE BLUMENAU

Faço saber Que pretendem
casar-se "Valter Ro�eJiberger c

Iracema Becker. Ele, l1"tural da
Suiça, nasciôo aos 29

.

de maio
de H) 17 t torneiro, solteiro, do

miciliado e residente 'em São Ili;·----------1I1Paulo, filho de Jacob Rosenber·
AD"OGADO."ger e de D Rosa Rosenberger. y

Ela, natural deste Estado. nas- Dr. Ayres 'Gonçalvescida aos 26 de jU8ho de 1927.
domestica, solteira. domiciliada Rua IS Le Novembro, 415

le
residente neste Distrito, filha 2' andar-Sala I

de Guilherme Beck,:r e de D. - (Altos d'A CAPITAL) -=-
Ana Becker� .1111 ii

Apresentaram os documentos �

exigidos pelo artigo. 180 do Co� �-&-.Ji-�--'-..-.��--if-'-.I
digo Civil, sob ns. '1, 2, 3 e 4.
Si alguem tiver conhecimento de
existir algum impediri1'ento legal
acuse-o para os fins de direito.

E, para constar e dJegar ao co

nhedmento de todos, lavro o de frente para a Praia com 65
presente para ser afixado no lu-

gar do cDstume e publicado pe- de fundos.

la imprensa.
. Blumenau, 30- 5 - 47·

.--II-Ifi-'5-"--.-.- -f.J---4o -.

I Cm:o Funenrp. I!. MATA

I &:�:f;::� II A�·�D·i�·um·.��:��te:!ie�a·f·R·IG·08·�
I Exista Qual'idlle A

que Fôr

I.:..� _ _:��:b;:_�-! Mas não é F81GOR

Editai
Faço saber que perante o sr,

Oficial do Registro Civil da
Séde da Comarca de Itajai ha
bilitam-se para casar Rudolpho
Rodrigues Magdalano Juaíor e

Therezinha Justina Ramos. Ele.
natural deste Estado, nascido
aos 5 de setembro de 1922, ma

rítimo, solteiro domiciliado e

reaidente nesta CIdade, filho de

Rudclpho Rodrigues l!v.1agdaleno
e de D. Theofita Moreira Mag
daJcuo. Ela, natural deste Esta

de, nascida 2,08 27 de agosto qe
1929, domestica, solteira, domí
ciliada e reaidente em Itajai, fi
lha de Marcelino Vicente Ra
mos e de D. Justim. Rita Ramcs

Apresentaram os documentos

exigidos pelo artigo 180 do Co

digo Civil, sob ns. 1, 2, 3 e 4.

Si alguem tiver c!Jn�ecimento de

existir algum impedimento legal,
acuse-o para os fins de direito.

E, para constar, e dieqar ao co

nhecimento de todos, lavro o

presente para ser afixado no lu

gar do costume e publicado pe
la imprensa.
Blume tau 11- 6 - 1947

.

VictlH1:n{) Bragc!!i
Oficial do Reg!stnv C1vil.

flj1:�'

Edital
Faço saber qne pretendem

casar-se Bernardo O tto e 19nez
Anna Ruedger. Ele, natural des
te Estado, nascido no d�a 4 de

fevereiro de 192 J, solteiro. la

vrador domiciliado e residente
no logar Itoupava, neste Distrito

filho legitimo de Fritz Otto e de

sua mulher Anna Otto. Ela, na

tural deste Estado, nascida no

dia 24 de novembro de 1925,
solt eira, de profi�sãO domestica,
domiciliada e residente no lagar
Itoupava, neste Distrito, filha

legitima de Ricardo Ruedger e

de sua mulher Martina Ruedger.
Apresentaram os documentJ'

zxíqídos pelo artigo 180 do Co

dlÍgo Civil, sob o nO 1, 2 e 4.

Si a1guem tiver conhecimento de

zxístir c..lgum Impedimento legal,
acuse-o para os fins de direito .

E, para constar e d�e.gar ao co�

nhecimento de todos, lavro o

presente para ser afixa�o� no lu�

gar do costume e publIcado pe�
la imprensa.
Blumenau.9-6-1947

Vitorino Braga
Oficial do Registro Civil

_:;,

Edital
.

,..
,�':

"I')

A trstu

__:::.:...,.___

Vitorino Braga
OficIal do Registro Civil.

'.:. ,
.

.

.'
.

�.��
............... � .

friOOl . é Sabol

Das Manteigas a Fina flôr

Edital
faço saber que perante o

Sr. Oficial do Registro Civil da
Séde da Comarca de Indaial,
habilitam-se para casar Herbert
Guber e Elsa Reinhold. Ele, na
tural deste Estado, nascido aos

17 de agosto c'e 1922. operario,
solteiro domiciliado e residente

no Distr to de Indaial, filho' de
Carlo� Guber e de D. Ida Gu
ber. Ela natural deste Estado,
nascida' aos 7 de ot tubr.i de

1920, domestica, solteira, dorni

ciliada e residente neste Distrito

filha de Walter Reiuhcld e de

D. Ana Reinhold,
.

�
Apresentaram os documentar

exigidos pelo artigo 180 do Co

diqo Civil, sob o nO 1, 21 e 4.
Si

.

alquern tiver conhecimento de

existir algum impedimento legal,
acuse-o para as fins de direito .

E, -':ira constar e chegar ao co

nhecimento de todos,' lavro o

presente para ser afixado no lu

gar do costume 'e publicado pe
la imprensa.

Blumenau. 7-6-1947
VimodnG Braglll ' d 1

Oficiai do Re21ltre CIvil. 1 .1 j

... _._.�._j

Ed i t a I
Faço 'saber que pretendem

casar.se Georg Kuehl e Olivia
Mass. Ele, natural deste Estado,
nascido aos 16 de novembro de

1922, operario, solteiro, d<;>mici
liado e residente nesta Cidade,
filho de Onwaldo Kuehl e de

D. Fanny Boettner. Ela, natural
deste Estado, nascida aos 3 de

dezembro de 1924, domestica,
solteira. dorniciliaua e re.sideutei
nesta cidade, filha de Leopoldo
Luiz Mass e de D. Magdalena
da Costa.

Apresentararll os documentos

exigidos pelo artigo 180 do Co

digo Civil, sob o n° 1, 2 e 4.
Si alguem tiver conhecimento de

existir algum impedimento legal,
acuse-o para os fins de direito.

E, para -constar, e chegar ao co·

nhecimento de todos, lavro o

presente para ser afixado no iu •.

gar do costume e publicado pe...

la imprensa .

Blumenau, I I de junho de 1497

Vitorino Braga
Oficial do Registro Civil,

Terreno (amboriú
Vende-se um com 20 metros

Informações cesta redação com

Procopio Telles.

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



I
Instituto Brasileiro de Gef'grv.fíà e Egtatistica - losneloria

Regional de Esta:í3tica Municipal

___ Agencia Municipa.1 de Estatistica
Blumeua u - Est. de Santa Catarina

.

- ..

".: .

V.ENDE-SE
Um lote Urbano, com as seguintes dimensões; 13 metros de
frente e com 33 metros de fundos;
Uma casa na rua 15 de Novembro.

, U�·.terren(", com mts. de frente e 400 de fundos, cem 3
casas, situado 'na Rua Floriano Peixoto (Bom Retiro) Preço:
Cr$ r jo.ooo.ooa

Uma cas com 4 lotes urbanos, situado na vila Vitor Ko�.jer
Uma caea sobrado no centro da rua 15 de Novembro.

.

Urna: casa (sobrado) situada oa rua Bom Retiro com to-
das ás instalações sanitarias.

'

Una casa àíiuada na rua São Paulo.
Uma casa situada na rua joão Pessóa,
Um lote de terra no perímetro urbano da rua 7 de Set,
Duas casas situada em Itoupava Sêca, sendo uma delas

sobrado. '

,

Diversos lo-es 20X..J.O situados no lugar Boa Vista, e mais
uma grande pedreira com 50.000 metros quadrados.

J r.
Por su� Secção r!e Represent2.ções, oferece as seguintes
�portullldades: MOT,ORES Diesel, �emi Diesel e a gazo
lm"':í para todos o.s fins (estacionarias, maritimos e para

caminhões) das afamadas marcas :

, WUte, Hercules,
Faírbanks Morse, tao50B

. Briggs; " Sfraltoll e Wisconsin
,. .

. � ,

'

.

,

'Informações com -. o Sr. Helmut limermannJ Cnn et6"
Legalizado, Rua 15 de Novem�ro lHO-fone 1467 '

Conjuntos geradores:de força e lut pára todas as capacidadess
Ba�anças para todos?s fins - .Bombas.' ern geral - Ma�

. qmnas d.e. todos os-npos para ,Ag-rrr:ultur\l' e Industria -

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

'Alumínio - Arames,- Pregos ...,..ParafuSos'- Feuagens'
.

e Ferramentas em,ger!ll' ,

Q seu RADIO està falhando ?
Leve-o itnediataBlente na

oficina, Radio-Blohm
.

e será prontamente aiendido
FqmpBmento moderno de alta prectsão, técnca

�ormado e dlplomad« em S110 Pauto
.

,

Alameda Rio Branco, 10

f. G. Boscb.· Jr.·Representações
,. AI. Barã� do Rio Branco n. 1 - Caixa postal 33 Ifone. 1388 - BLUMENAU - End. telegr. "Busch"

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

26 X 1,112
26 X 1,lI8

�--'- ",

-.
" Autom6vel

BAILE:

"Michelin" fabricação Francesa
"

" Dnrtlop
" i" Iugleza

!4aqúiIl8s. de costura "Sínger"
(com !) (l 7 gavetas )
Azeite Olivía "Bertoh"
Nozes Moscada

F. Domnlng. caixa postal, 10 Tirouó

Blumenau
14 de Junho de 1947

de

. ,"� ,piretorlà do AUTOMOVEL CLUB DE BLUMENAU
..

couvída seus associados e da 8.. D. M� Carlos Gomes' e

')SUl:1S exmas. Iamíllàs para assiaürem o grande BA.ILE SO�
.
CIAL que, em comemoração da passsgem do seu 7' aníaer

.'

..

'

sat.io, realizará no dia: 14· proxtmo DOS emp'us salões' do
Teatro Carlos Gomes; com inicio. ás 21 horas, abrilhantado
.pelo ,afam�ado Ja�:l. Doze de Ftorlanopolis. ..'.

.

,.
.

OBSERYAÇOES ó- Traje de pasaelo. As mesas desde
'.

Já podem ser reservadas cem o .zelador rio Salão. Convites
.... ,especiais�' !la ,séde do A, C. S., ,1;1 ,Rua ;'5 de Nov., 3661 fone

1455, sendo sõmente .a tarde nos dias utel s.
.

Bluareaau, 4 de Junho de '1947.
. RODOLFO KRAEMER � Presidente

�--��--�----�--�--�--�

Socfedade Beneüetaéore
,

Madeiras Ltda.
Telefone 1248 - Rua 7 de Setembro

fornecedores' de Madeir as em Geral

_-;

Forro Paulista,. Encanioneiras de Qualquer Espécie
,

Alinhamento, etc. etc.
.

I Especialidade." -. Soalho, Marca Stfobe1
'�.�����

Dr. A;ffonso Balsinl .',

Medico,Esp�ciaUsth em
doenças de Crianças Medi::lo a8sistente do

e, da PéJé '
HOSPITAL SANTA IZABEL

CODsultório - Travessá 4 Clinica Medica e das creati�
de Fevereiro Edit· Peiter (Jae, nartos e. operações �

, .:,' Radiodiagnosticos
'

.....0- BLUMENAU -o�.,

Or .. Paulo Mayerle

EI�ortadora de A _adBiras �. A.
Sfock permanenfe de:'
Madeiras de construção em gera',
Forros, Soalhos, Molduras,; etc.

Telefone 1337

B lU· M E NAU ,. Santa Catarina'

, Dr. Angalo De Caetano
,

Mé�i(O Dt'� Fausto Brasil
, Doenças de Senhoras _� Cirurgia Medico

.

'

Partos Ex�DIt'etor do
. Hcspital Evan-

Consultas das B a(. I:r ,30 . gelico de Hansa Humboldt.
e das 14 aS}7 "

Ex�Pediatra do Hospital Sta,
Rua .' 15 de novelT.\bro j u�o v", Telesinhade Erechim '

ao Hotel Elite, . ..' .' (R. G do Sul)
Es'Oecialisia em Doenças. qe

.

Cianças . .

.

.' Clinic aGeralCirurgia
Consultas' dá2 8 ás 12 e dais

14· ás, i7 horas
.

. ,',

Consultório e residencia
Rua 15 de Noyembro, 1130 (de

fronte a entrada dó Teatro Carlos
Gomes)

.

:: Telefone p'ovisori�,' 1063
•

....
. Residencia/

�'Ua Paraíba. N� 8
.. Te1efone '

I 28S: ',AmAOOR (G.SLholz)
.

,

tompetenciô Profissional

Roa 15 de, Novembro, 390
•
1

• •

Dr. Àrão Rebe. 110
. ., .

.
. .

Ad"J)gado' i.')t-. Alfr�d() Ifõss
�·edico '

H" so lal };ta Izabê�
·
...

$�e;raçõ�s ,.:,.'
,

. i$LtNICA· GERAL
'.

ÊSCI J-, .. <lI lo
,;

Alamed L o, �nco Fabrica de Tintas
..'Blumenau L'da.

Tintas e .Vérnii!'es - Material para
" . Pinturas em Geral.,
Tinias em bisnagas 'oara artistas

.

'BLUMENAU;_ S1A':CATARINA'
"

...

!If-:'����C-•.���"-,:-�-.-,-.
':", . '.-

.

.'

�.-...-,-.....�---.::.:,...�.--.-.--.
; .08. ACHlllES BALSIHl,

ADVOGADO
.

Dr M�d�' fi
'

I�ape
Clínica g�rai. Espe;{}ialista
em �Oles.�las da ga.r.gauta

..

narIZ, ouvidos e olhos..
"

'CODsnlt4ió 10_12 hs. e 15,-17 hS;" Rua Paranã�31':A-TeI. 1436'
BLUMEN�ll . RUA, PIAUI, 2 BLlJMENAU

.

\'!. ,'.

,

.�,,"",' .'

\'�� .-

r

•Pito
-�,,�

à dispos;çQO dos

interessados, o

represenfenfe de

� .JACKSON INC.
EDITORES das

OBRAS SELETAS E ÚTEIS
* Thesouro da Juventude
* História das Américas

* O Mundo Pitoresco

* Obras completas de Machado de Assis

* Coleção Obras Literárias de Afrânio Peixoto

* Obras completas de Humberto de Campos
* Obras completas de Eça de Queiroz
* A Côrte de D. João no Rio de Janeiro
* Novo Dícíoriário, de Cândido de Figueiredo
* Lello Universal
* Prática Comercial Norte-Americana
* Enciclopedia de la Musica

* Música y Músicos de Latínoarnérlca
* Co!ección Panamericana
* Enciclopedia de Eficiencia Personaí

* Encyclopedia Americana

À SUA DISPOSiÇÃO ATÉ O DIA 25 ENCONTRA· SE (i :itm .

JOSE' VARELA
'.

i .�
..

Hotel Bôa Vista i' ,

F o n e: 1 1 64

'1:1: SIRIUS

---_-_.---

Registro de Veículos
EDITAL

Devidamente autoriz sdo, faço publlc» que deverão

cOlIiparecH a esta Ageucln, junto á Prefeitura, todos os

senhores prol'rietal:'Íps de veículos a tração mecaníca e a

tração anrmst. atualmente em trafego. neste Munlelplo
(1.0 distritu) a fim de nrestarnm 9S declarações extgídas
pelo Decreto lei n. 1254. de 29-12-944.

Por tração mecaoica ou li motor, entendese os ee

guintess veícutos . Auto-oníbus. automoveis comuns, camí.

chões, cami nhnnetes, Iírn o uslues, [ardí uelras, moto clclos,
carros tunebres. etc,

São de tração antm a da : bloícletcs, carroças de qual-
quer Upo ou especie, carros de boi, carros de mola, cou

pés aranhas, charretes, carrinhos de mão, outros carros

de tlnos especiais (carros runebres. carros de padeiros, et�:>
Todos os proprietario8 de veículos das naturezas Jd.

especificados ou nãe, estão obrigados à prestação dhS In

formações acima mencionadas, e, consequentemente, ao

imediato comparecimento a este orgão Aos faltosos serão

aplicadas 88 multa.a prevtstna .e.fi lei. .

Pará que niDgu.:'m, alt'gue IgO?ranCl!l, será o present�
edital publicado DU imprensa e aflxa.do nos lugares -pubh·
CDS.

BjumeDRu. 6 de junho de 1947.
l ugusto Wal1Jigues, Agente Municipal de Eatatistica,

Caminhões e Onibus Sueco's

VOLVO•

de 4, 5, 6 e 1 TONELaDAS

ENTREGA IMEDIATA

Peça informações telegraficas á

BRIlSILVOLV9 ·'Rio de Janeiro
ou diretamente com o gerente da VOLVO

DO BRASIL S. A., que visitará em princi-'
pio de J u n h o, com .alguns cha�l?is de de ..

múnsrração, as prinCIpais lucahdade':3 dos

Estados do Pa:ranâ e Bta. Catarino

�oça para Escritório
Precisa-se de uma, com prática em serv:ços auxiliares de

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

prio punho ao EXPRESSO RIO GRANDE�SAO PAULO, Rua

15 de Novembro N� 1425. Blumeuau.
,--�------------�-------------

Prefiram a f'anl1na t'aom;ádm
pelo' fliDlNHO JOIHIYllE

.

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



James Easllnad alirmou . ser inevilavel a guerra enlre
Ru!sia, se cuolinuar a agressão comunista na Hungria.�----------------------�����--=

"prltLrllal� JmwI :��n:::��
.I�'IHI[[QJII �::RCOCC�::lH::'

Rio,3 (AN)-A Comissão de
Leglsleção Socíal, em recen
te sessão da Camara, recusou

� � IIIIII
o art. 2 do substitutivo Alves

I,',
_ Palma, que negava a justm

.�" Máquinas de Escrever ,U �I D E'RuIíO'OD caçlloddelfill�as, aprovando,den '" pois e ongos debates' a se-
';'

1 d guínte emenda do deputado SPITZKOPF
�-

mpor tação ireta Nelson Carneiro: Da minha checara no "Spi- :.:tC··
..

·I··D··
..

··n·D�·E�·�···S···:'··O':':':""'C·�::-I.;a:··
..

·I·
..

:.;:� "Correio do H.erte
,.

A ( iS b a IR o s d b e r
Art 2o-Não tem direito á tzkopf" elementos menos es

i II 1e r e ( e e r li m I o t e remuneração hebdomadarla crupulosos tem levado alem :....... ••••••• <10� •••••• :. Encontra-se em CIrculação
08 salartados que, salvo pl)r de frutos as carroçadas tam-

..__.� .. � �

c t: número do brtlhante Re-

motivo imperioso e devida- bem objetos de valor e retira- Aniversarios manárro «Correio rio Norte»
mente [usüãcado, tenham fal- do mél de minhas colmeias'

Fez anos ontem � sra. D�. que se edita na apr. ztvel �
tado na semana a algum dia Previno que doravante não Walburga Z. Mos�r, digna e3po- florescente cidade de Oanoín-
de servlço; serei tolerante com quem ínvs sa do sr. Bernardino M?ser,. e.?- hes sob a competente direção
Paragf unico - São motivos de minha propriedade e prol- car.regado do posto .de mscriçao de nossos eulegas Alfredo

imperiosos; a) aqueles assim bo terminantemente. tanto tire �lelto�al que funciona neste
Meyer, Guilherme Varela e

considerados pelo art 437 e rem frutas de meu pomar co- Joma. Agenor Gomes, respectiva-
seu Paragf. unico � da Consoo mo caca rem na minhas matas mente Diretor - Proprietário,
Iídaçã« das Leis do Trabalho; Pessoas que para qca-que. FAZEM ANOS HOJE Redator e Gerente,
B} � ausencía do empregado fim especial ueseessttem en- O sr. Ralf Gross, conceituado «�orreio do Norte». que I- �
devtdamente justificbda, à cri- trar na mtnha propríedarle industrial nesta praça.

.

. nicla BU'iS atlvtdades com es

terto da administração da deverão pedír para isto li Iloe-
- O sr, [oão Pradi, diretor merada edícão especínt, pug

empresa; C) a doença do em. nça ao zelador Sr' Efraim da Alfaiataria Pradi. Da com ardor é dfS1H=S'Jmb o

pregado, ccmprovadu por ates Ferrari.
- A menina Léa Elizabeth, pelo ideal vitorioso de Edu-

tado passado por médico da Raul Deeke. filha do casal Gabriel - Lilly ardo Gomes, e isto é motivo

empresa, ou por ela designa- -- Pamplona. de satlste çãn para aqueles
do e pago; médico do

inSlitU-1 A
·

nesta folha
.. � _', que, como nós. empenham-se

to ou médico do empregador nunclom Falecimen�os na mesma e patriótica cru-

sucesslvam,:,nts_' Repercutiu dolorosamente na zada.
vizinha cidade::1e Itajai o subi Registando o aparecimento
to falecimento ali, dia 8, do Sr. do novo côlega, auguramo-lhe
Gelasio Moreira, comerciante e futuro dos mais promissores.
corretcr, geralmente estimado e

benquisto. I.

A sra. Vva, Avelina Moreira ( t I
-

e demais membros da família, I ongra u açoes
apresentamos nossos sentimentos. I'--

u;_) , _j Recebeu nosso diretor a se-

NASCIMENTO Iguinte comunicação:
S r M

. .

d Blumenau, 2 de Junho de 1947-
ue I a:la e o no�e a ro-

Ilmo. Snr, � Diretor de A Cida-
busta garotmha que, dia 10 do

d d Bl 1I.T' t P'.

h d f
e e umeuau. - .."es a· re-

fluente, vem enc er e estas o
d S 1

venturos,o lar do sr. Rodolfo Rad -

sa

CO endlor. t
. ,

k
" D l" ild

orno emocra a sincero, en-
,t e e de sua esposa, . '.-aCl a .

lh
.

dé t
"

1\.� •

R ke. resid
VlQ- e por IDeIO es a as 011-

rvegreiros adt e, resi entes em
h t 1 õ

'

d
Rio do Sul.

n as ccngra u aç es no esem-

. _ .. pecha de suas funções como
Ao il1st,mto �'1r nossas felici. p' id t d C issã d P

.J.
. rest en e a ormes o e re- 1
taçôes, cum votos de venturoso d' t Cd d 1 1 t
Porvir á re:em-nacida ços es a 1 a e. na q�a �u a

.

com afinco, lealdade e mteresse
em favor das classes menos

faVOIecidas.
Ateccios:lmente

Arno Carlos 'Magno Schneider.

'\Vasfiing'OR - O senador
.

Estados Unidos e a

"
AGRADECIMENTO

�
..

A comissão construtor� da nova Igreja Matriz e, o povo de
Itajai, �gradece ao .comercío e mais pessoas de Blumenau pelagenerOSIdade 9-ue mostraram., dando prendas valiosas e cooperando �ara ú feliz �esultado da festa do Stmo, Sacramento que se
realizou a 5 de Junho. '

lei contra ii impontuali·
dede no Trabalho

De mesa

Portáteis
De somar, elétrícao

Cr.$ 5 300,00
Cr.$ 2.900.00
Cr.$ 9.860,00

(Preços da Coordenação)
Sociedade Anônima (O m e r ( i a I MOELÜAAHH

Rua 15 de Novembro, 1091
BLUM E::NLiU !

& L e**
' ....

,

ARAUTO DAS ASPIRAÇÕES DO VALE DO ITAJAi

"1

!.:!�i�
MASSA EXTRA-HUT'�6-111§�TIVA PllRR *01'1\5 �r�

j fiil
Eleições municipais
Rio (C. B.) - Com assenti

mento 'os Hderefl. tuelusíve
da U. D. N., foi apresentada
á Câm ara (.' projeto fixando
3 data. para as próximas elei
ções municipaiR no primeiro
iomiogo após 120 dias con

tados da promulgação da
Comtitrrlcãtl estadual. Na
mesma data serão rpalizadas
eleições para Vice-Governa
dor (onde tiver sido criado
o cargo), pelo sufrágIo uni
versal.

Como breVemente receberemos um lote de Pneus

I
Americanos, para caminhões, pedimos aos Int�ressados
que nos entreguem suas encomendas com 6, maior bre
vidade, mencionando as respectivas bitolas.

� Emprezá Comercial R.CirossenbacherS.Aa

i Rua 15 d. Nov;mbro, !:::L���__
tia. T e I e f o n i c a Calarinense

AVISO

OIARIO M.ATUTINO

'Ti Avirrude Q! �
lealda.de se retiram
si o crime e a traição
são premiados' '

,

Poderá receber
auxilio militar
Washington - A reaproxi

mação entre cs E�ta,ios Uni
dos e a ArgentinR abrirá ca

minh'l para o fornt>ciment,)
de m8lerial e munições de
Wdshiogton á Buenos Aires
Afé agora o goveruo ianque
tem negado qualquer auxilio
militar aos argentinos, iu clu
sive permissão aos ca detes
para rec� I::>e r treinamento na

AcademIa de West Point.

Empreza Força e Luz Santa Catarina S. A·
Venda de Acóes Ordinárias

,

Para os fins previstos no paragrafo (§) 3" art. 9 dos Estatu
tos desta Sociedade, leva-se ao conhecimento dos ínteressados que
estão a. ve!:!da 2 (duas) ações ordinárias - nominptivas, pertencen�
tes a dlversos, ao preço de Cr$ 1.300.00 (Mil (" trezento:!! cruzei
ros) cada uma, ficando fixaJo o prazo de 5 (cinco) diéls aÍlm de
que os. atuais acionista'! possam optar pela sua aquisição.

'

FIndo esse prazo fícarão us aludidas ações liberadas para a-

lienàção a pessôas estranhas à Sociedade. ,.
Blumenau, II de Junho de 1947.

.

De .ordem do Diretor-Presidente, Snr, Juan Ganzo Fernan-
dez, e Afim d� po::ler faze.r um calculo a prQximado para o fedido
�e nova macbma automatIca. solicito aos snrs. interessados nas

'�nstalaç?es de telefones automaticos, a fineZ3. de comparecerem
�o eSC!ltorio desta Cia., sito á rua 15 de Novembro n, 854., afím
oe aSS1?aIem, com os respectivos endereços, a relação dos futu-
ros assmant(;s,

.

Hevrique Cabral, gerente da � zona. DIRETORIA ela (FORÇALUZ»
------------------------------

'Atenção!
I

ECINOGRDFO
Concertos ou

reFormas em ge
rai e pintura lisa
e Fôsca (Ameri
cana) de maqui�
nas de escrever,
calcularJ somar e
registradoras.
Apresenta docu

.í mentos comproba
tórios de importan
tes ç,rganizações co
merciais/ financeiras
e repartiç.ões publi
cas, atestando a sua

competência.

Salvador cOliveira:"t_Hotel Brasil quarto n. 11

Suspensão de Credito
Washingfon - o secretario

de Estado determinou á sus

pensão do m édit,) que havfli
sido concedido á Hungria,
PliÍS em que fI i im,tld 1,10 un,

governo comunlfta com spo
io dOR russos

FRACOS e 1ANÊMICOS
TOMEM '

ffinbo CreDsDta�o
"SILVEIRA"

Grande Tônico

B%s ..;

. I
mais cresc/Oos

't,_

os

Bolos·
ma,'s macíos

Pagamento de Im-

·1 postos
[COLETORIA ESTADUAL
Julho - Bebidas
Agosto - Industria e Profissões
PREFELTURA MUNICIPAL

,Junho - Exploração Agrícola
Agosto - Territorial
Setembro - 2n. Semestre In
dustria e Profissão

Ootubro - 20 Predial Semestr

Enchentes no R. (i. doNorte
Na!:al(CB)-Chegaram agora ao r1

conhecimento da imprensa cenas
'

emocionantes, ocorridas na recen

te enchente do rio Assú' que
inundou e arrazoll diversas povoa
çoes e cidades, numa larga zona

dc Estado.
Nada meàos de 500 crianças

pereceram durante as inundações.
Conquanto p�reça espantoso. u

ma só familia perdeu 16 filhos!
A vila de Rosário desapareceu

do mapa, e como ela diverses
outros povoados da varzea do
Assú. O numero de animais"Per
didos é inca1culavel-

Bolos
:) maisf�!os

As.ViSD
CACHORRO

Desapareceu um cachorro
caçador de miohR pr�p!'ieda.
de que estava. amarrads jun
to ao predio do antigo Mer
cadinho da ruo 7 de setembro
O cachorro é branco com

malha pretas EJ atende pelo
nomA de Bonéco. Péco obsp.

qui. a quem souber do cacho
rro f8zer-me devida comuni
cação.
Raul Deeke.

Esta Delegacia Rr giU!Hi t de Policia, avisa 80S loteres
S8tlos que a partir do .ji'i 12 do corrente estará nf'sta ci�
dAda um funcionario da. Insp'Jtorla de Veiculos e Transito
Público para proceder o OC'lme de motorista amador e

profisaion81.
As pessoas interessa1.ls deverão vir munidas dos se-

guintes docu'Ilpntcs : L
lf\.

Carteira Protisk!ional ou de Identidade, 3 fotografias "!,,

3 x 4,
O reférido funcionario ficiirá em Blumenau da data

acima até o dia 19 'deste mês.
Blumenau. 6 de Junho de 1947.

WiJmBr da Luz Dele�ado do Municlpio,
em exercício.

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


