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filieI, v r mente,
autores do 20 ;:de NovembrO'j·

chefes das casas civil e militar.
nem os homens do Estado No- o chefe de policia, ele. Essa �
voo Eles ainda estão no governo», uma outra falaá que tenho a 1;3-
De secador parauaense pela men t a r, alem de outros inurne

sobre o repudio que encontrou UDN, s�. Artur �al1tos: «Acho 1"OS defeitos que"se chocam com

o aludido projeto, Deatre esses
I nece.ssana uma ler de sc_?"urança a carta de I_946 '. .

opiniões dcstacarnos : l do Estado. mas. qu�, nao con- O, deputado João Mangabeira,
Da sr. Pedroso junior, repre- t�ast� cO,m os .dISPOSltlVOS cons- pres,ldente da ,Esquer?a, De�o

seutante do PTB de S. Paulo: trtucionais. A impressão que te- cratica, sentenciou aSSIm, "E o

«Pelo que se está vendo, o 29 l1h� de urna ·prime:r� lei�ura 00 jubileu da boçalidade".
'H'" \;i,""'�de Outubro não derrubou 03 projeto apresentado e a pior pos- �!.(\I ,�� J

sivel, E' um projéto que. se O escritor Erico Verlssimo,
,_o transformado em lei como está, que não està filiado a nenhum

arma o poder executivo de um partido politico, acaba de passar

O IARbO J'\ATIJT�NO excesso de arbitrio, E o seu ao deputado Café Filho o se

......_,.__�..._==__==_� pior efeito é apresentar profun- guínte
-

telegrama;
darnente c.rsuista, chegando ao --. «Aceite meu abraço de
absurdo de até punir as inten- admiração e solidariedade por
ções, E' uma lei alçapão, um suas corajosas e oportunas pala
instrumento de arbítrio e tirania, vras contra o projet o de Lei de
Objetivando protéger os órgãos Segurança, medonha, anacronica
do poder publico, o Estado, em e absurda . expressão do faseis
suma. não se compreende como mo 'que visa transformar o Bra

, possa estender essa proteção as siZ num Estado policial, €0 nte
pessoas fisicas dos funcionários sempre oom -o meu apoio na lu-
que exercem esse poder, como ta contra o totalitarismo tanto

�=-�i�t fr:,ira<"j"de A;W;Ode !94i" 011'. lieblUas Ba!I!ini Dife�01 !iesp(lnsllvGll • A!!a XãIH Nr. IS) o presidente da República, os da direita como da esquerda »
.. r��_�

a e-
gurança

Rio. �.·l'àlvez pelo péssimo liticas que sustentam a sítuaçã
acolhimento que' teve a iniciati e; também, dos adversarias,;;.
va (ia gOverno; enviando ao Con- fluíram ao pahcio Cs tete, par
gre�io Um projeto de lei de se-: lamentares de todos os partidos
guraoçGt nacional, cujos disposi I Asssltn, wrreriilll a se avistar

. ti,voa. eram toblrnente 'desconhe-[ com o preside.ate da Repnblica,
cidos dos chefes das forças po para lhe dar impressões pessoais

AvhAttjd� te: Q
lea.lda.de se �erii"am
si o cr-ime e Q, fro�çêi,:) I

são premic.dos l
---_"�-"",,,,,,,--,,,,,,�--,,�,,-......_-���:."""--.,.......""""=-=_.....==--====-���

DAS A,SP��?fi��ÇÕES DO VALE DO ITA1Ai__�""'"'_.....,_""""'"'""==,..__..'*_.""=""""-""'""_,......' ,1"""'.='=====.�:lII .. �"*,.;1.'I;""�� to#'
ARAUTO

u m e n t o dos u b s i d i o dos
deputados v o t a d o pelo P. S. D.
fi N está de IJariibens votando contra o aumento, completamente fúra, de
pr8posilD, pois. segllodo as palavras do proprio PSD, o Estado não eslà em

:" ,. condições de conceder aumento ou elhoria ii ninguem
éi;�"y" '

fRe'portagem de Ari Belo) I f'Gta emenda que !H' Iamillas contra 08 votos da UDN ... O>beUeflcio, pensam que serão
dos oficiais da Força demiti PSD aprovou sob a alegação reeleito, estão redondamente

R: e u n � li - 8 e
_ � ri A,8E:em-, dos co m ti revoluça . de 30. e do sr. limar de que.o _Estfi_��t. ,�.!!g8nfldos. O povo querbleia LfJglslat:v,�, ��i 8<.1U3,I, e�'dá faleCidos, se daria uma i Dão estave em ,C?ndlçOes ô{)<' eleger representantes e não

sessão extr.ior uma .•a pala dI:'
pensão. que o governo do Es- dar estes beneficios aos ope- t!ar empregos rendosos puraliberar sobre os substdíos do u.do promoveria a melhoria rartos. ociosos.

(1nveroadol" e dDsdeputadoB. dos venctmentos dos oficiaiE Pois bem. dep.ris de negar, A VON efltá de parabans
OHi1 li .palavra o sr, Raul reformados até dnembro de tudo isto ás Iô.milias dos rui- votando contra este aumento,Sch�er�r.· d .. PSD. q.úe em 00- 1946. de modo a Dão haver mares, acs operarí s aos ma- completamente fóra de pro

ID?- de 80U partlu� pl'ÜP�B vencimentos interjorus a Cr.$ gistJ:'sdos etc. etc" vem estes oõstto, pois segundo as pá
fosse fixc.dn os E�btild!{)S ao 700.00; e sta emenda que viria mesmos senhores com as CR- lavras co próprio PSD � Es
governBdor em se,s mt C_t'�: b mefieiar algumas faroHlas ras mais cinicas tieste mun- tado nl'io está em

.

condições
zeiro8 mensaIs e ill!.l.S tles

1 d,� elementos de nossa Força do. propor (} aumento de seus de COnceder aumento de ma-
'mH cruze ros tis rêpreSf'nta- PúHcifll, que atualmente vi· próprlGS vencimentos' íhorio li ninguem,
\,-ãó. ..... .. ..' V,':ffi praticamente na miseria ? O povo já sabia que o PSD

P
.

.

d t � S nro"')8 o Como, flel:lhor B do P�D
. ersos . ejlu.aun <"'I:' fei rf'jeitadu Elob alpgaçã') do �

'queria era dinheiro, mas as-
d dl·�t ... (' ,. Uill8n ""."'e o Estado não pede Di3ne-de:wtfl (l pf>8!H� "" J ti._

-

P3D de que !i'ia OOP.f8r u8 ., sim, 8. pooto de tirar de po-.'

$ 3 OílO 00 lliPtHlUl ft- E ficiar () povo, com,) pode bt·torl"Cr :.' " ..

lO

v! cofresyúblicoe, e que o �- ,.'. V '�.? t_' fi istn bres ViUVllS, para se beoefi-
xos e dt:' (.;1 $150.00 paI,t Cf" tfjdo DaG estava em cO'ldl ocflclar V

',. S�, .

, .' ciar, isto O povo não eS061'a.-
20;000 . por 8(JSsão .. Este ati· -�. que os senhores chamat,1 tra-

va E' o cúmulo Enfim' DEi:)rne�h·pr()postopelÓ PSD. one- ÇOE�Bl1�a ri. � 1 _ Esta. e� en- balha� efi benelicw.do povo? de�eIDos nOS ad� irar á� nll,1�
. ..... �� d·· ·T· (luro

.

.. .

. E asSIm nega.ndo dtre!tus aor:n�á
.

flíl C/lliea o .... as
, da que os f!lfiClODDf106 e3ta· '

.

.

b _ qUí3 parta 00 PSD. Eles são
Et'.�.t1Jdni!l. .f'.ffi.... c�rc6 de maIs daais e JUunicinliis 8posenta- povo par ... maIS 80 rar hPHrn "'apaz"'o l;ité de erear aposen-.

.

.

i a ,er- .t-' , vV Ss que os �el) "refi
u. �

Cr$ 50.000,00 roensa s. v ,e, dos ou reformados pBlo 177 .' E '

.. d· �.,. � . ladoria para eles, ou então

".B.... de
.. Cf,$. 600,000;00

I.HHHI1B, 'ria COrl8HtU.iÇã,(i de 10 de 00-1
querem qu�, ti S\� o

.P4( g'l- que o cargo seja vitalício.....

Com H palavnt .
o sr. JoãO t �embro Geriam readmitidos de? Agora la temos IX certe-

SiLo capazes de tudo estes.. '.

·5· Cb-·! Uderl '. z" pelos seus atos Que qu'.n·· ,Josédi3 OUZ'l
...

b ,a, .

rd
noS Cf.lfgOS que ocupavam. d '. e ho s ia�çãram sua sanhores. contanto que venha Conunuafemos,. como 8em-

d

.. H.
UDN q.I

..

I

..

'3

•..
em. Dome

..•
�

..

6. Tamht'.'m
i>!>ta emBnda. foi �e, 1 ,ti ��ri8 tO re

-

qu.eriam
� b"lnefie.ia,r seus bolsus, O povo, pra, o nosso Jevet de es�la-

BUil banCf:ld» dIsse votar Con- jritn:1'l t:Job 88 mesmas ale- �anl \
a ur�s n�oab lha . r q'le ee lIxe. . I recer o p')vo,

Ira o fítHneutG propüsto con-
g i çÕt>f'l. 80 U ameo e: r � ,1: pe � � ------------------.,...--__..

sideff.pdn tPf o PSD, duraote
,

,Estado. Querl�m �

e.8 <t'mprel
f� votução tio Atn das Dispo- Emenda D, 40 - A partt,r go g()rd?, � iSO nau aumen!�): A11inda e m S·, um·esi 15',.8 ConstitucionaIs Tra�- d':l lHl61rn de 19t8 08 venCI- ra.m maiS aluda os seus Ja ii' ..

.

.

...

Bii'lriH1<i, rej?Harjf) diversas meor':s. 11013 �r.;Rem.p_flf'gqct:::m?s gordos, pr�\Ten�(ls com ,recei�'
emendas apresentadas· pela do 'lrlbunlH de Justiça de de maiOr ,eeça,o da pute (L:.\ r"au os g.a tanhatosVD�,al(gii!Jdo que HEI. m('B- s�nt'i Ctlt�HiU�1 S.dA.o, flxadllf< bnDcBda da

•.UI?�, Porque ", B·.
.

.'. ..

mtHl
.

iri!'ffi onNar os cof('ss eu: quanlla nan WferIM a lre� proposta p�lmltlva. ertl. de I
do EStado; e se tl.Estaoü não qUIntoB do que p.ercebem a- Cr$ 5'.000.00. •

,A nuvem de gafanhotos que
Clstava em. condiçõeA de cno· tlÍalmente os �lflg18trad?S?E' Mela JUZ18, d� advogad"zl- surgtll recentemente em RIu·
ceder hqucl{H,

.

beneficios fi(1 ignfll catq;':>rl8, do Dlstntl; ohüs. q.ué VlVlam com seUE!

{Vi1 r;ã'o Ge-vi;} estuf ttHl;DeUJ Federai.. e�l.;rltón?s ás .rnoISCti6., CO.fi
-

��i 'cí.indiçÕes (.)':' c()acedt�r E muitas üutre� emendas mai.s l:!lel1i dUyl1i d� r�'l01G' (, g d ec t saume!:ito. fluB seus·· repl'eSfD' iguaes .80 que 8clmfl, traDS- llfmOZHJ�Os d'3 m�18 tlgel�, I thpam OS acor OSS Fe O
tuntes.

.

ci'ltHS fortim sumarUAmente cum mais uma dUZl1i de me'

Em votação a pr(lposta do rejeitadas pf'ICl PSD, alegtl.ado dicos mambembes que !am- Washlogtún, - No si'guüdo
PSD, eüm�l1ta a VDN votnu

.

ilquele� BPnhoIes que as mes� bem viviam �s moaca§, e de aniversario da Oonferencia
coalrà.� VG�aiam !i:lvm:avel- ü1HS onertHium 1)8 coires di que se compoem 8. bancada de Potsdam, revelou-se que
mente ao uurnetito o PSD, (i Er;!I!d[l- do PSi.) 'agora, que arranj!l- TrnrntHl não é favoravel I). um

rT:B.,. e o.rn.�I.")..... <.·,.: ... ·.•. .

. .

A "'U)I.'O(!a n. 38 do sr, II ram um bom emprego. tru· novo encontro dos «tres grano
1 ri .,.,. ""

...

pro·nunh'" qu'" ú t""m da. ti "'"'r do povo para dos» fÓra do territor.io nOl'te-Foi bastante .ogt.ca li ueCI·· mllf v T. <8,. 1:' u " LO v ......

são do lider J, J Ç�hra.i, pois I1fligo 223 da Constilulçào E�- IDeis sobrar ;;tara eles. Fran· americBno. O Presidente e

s.e nliO ha dinheir(j·' p.f\Y's bí."- trldunl Só vigütará 11 partir C'iID.ente,
a que ponto Chega.-I�I!?S cooselJieirosHc,ham qU2

nêliciar O'jJOVv, r.ü01{) hB. para de r d�� j'l.neiro ,li.a 1961. mos nós, .:. e IBCoilvBDlente e locompa·

beúeiíclaf 08 deputiidtis:r.:. O artigo �23 dIZ o segui.nte: E temos que �tular este

I
ti 'veI com oe principias dos

Vamós
.

rec!ll·àtif. aqui. �l- Oq op "rá.l'l(l� dos Sel'l71çOS grupu de empregd.dOs do Po· EHados Uniàoi3 que o chefe

Q'l1mâ� emendas !lpresentadus públicos do Esíaoc 89!'aO ,68- der Ex:ecuti \1ü, até 1951, quan· ,j.� Eeta.do entre ell1 negocIa

ppia nDN. ofE'geitad!i8 peh BegurAdo8 no que, ri�:.' aplIc6� do enlaO havemos de maDlá çües secretas em tempo de b'istante dei.'íalcada, receia-
·

..
f

•..
S

..••.
D

....•......
w

..

b a

·.3
Ií:' g.:lQ.. ii').

d

8.: 7.UR ·.I·:.V
e I.'. ��1. m.

6

..
S.�íl � ?ue. itO.!3

..
qu� los andar. com todas as hon· p iZ Respúmmbilizam os aCfH- ��v���.fJ.O� il��eot����:!��� :a�:

as meSfifiR oneraf!tlm o re� B� 11313 trab:Jhls�as r�conhe ras de estHn. Se e:;t.�s.senh;;, dDB Rt:cr�tos do falecido pre- �

8�uro do E'ltado,
.

'. :c,e,m aos opefána� em gflrli�. ree, trllhlllb�lldo �s�li.iJ, eail sidente Roosevelt pela difí�il Iões �g-ravaDdo a SHlH1ÇãO'd(l
'Ff-..1c;ld;-:. <fi: !f); -::-' Pt�iP'H:h:.i iEsÜi \;m�·�d8. . LI aprqvada!rli o POVt', em t;elI próprio I t;ilU8Çáo G3 ml.mdo de h; l " 1 CJ!oms.
",.... ,.

. ..

,,"". .
.

E' por isto, pala sugar cal,
mameu'e o restinho de dl
uhelro que sobra d'l Neç-ão.
que o SI', Costa. Neto de par
ceda com o sr, Nereu Ra
mos ereou uma .lei de segu·
rança pela qual fica o povo
proibido de t!ilar ou de esore
var contra o Governe. Eles
querem ficar a vontade, de
semb .raçados, para dar cabo
'-la tudo de uma vez, Mas não
pensem senhores que ui:Íia.
simples leI saida da c8<}hola
de um reacionário côvarde
como o Costa Neto vse nps in
tiniidar. e impedir que estam
i)CmOS as verdades que aa
b':!rnoLJ. Continuaremos en.
quanto pudermo8, mostrar ao

povo de Santa Catarina quem
são estes senhores que c.go
"'ecoam» SIlnt3 Catarina. Nós
da VON. não temos medo de
leis monstros,

mentill parece ter resolvido
ficar por aqui. Gel'1l1msilte.
pelp meio d6. tarde. os acri
dios levantam vôo do. lugar
ondB passaram a noite é so
brevoam esta ou aquela par
le da cidade, Durante a _-6.e-,-_
mana que pa.ssa, tB.lve�í'devl
do ao mai!:Je.mQ.o•.. ps

.

g'lla
nhuto� ü-ao deram o &f de'sua
grilç,á� permanecendo ponsa
sados eCl algum lugar das
redondezas. Porem. -ante·ón
tem. á tarde. tllo logo. O sol
surgiu. OB indeseja'l'eis alados
voltaram s sobrevoar 11 ci
dade, á grande altura. Embu
ra a nuv'·m já se encontre

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Banei "Gp_ e Agricola do Yale40 Ittljai

PRECISA SE de um padeiro
. e de um ajudante tratar

com Afonso Lang. Indaial

Predsa-se profissionais
A ff'bri{Hl de catçados Ar

noldo Fischer. a rua João
Pessoa, precisa, sapateiros.
chtneleíros e temanquelros'
paga se bom ordenado.

VENDE-SE
Dois Divans,

completamente novos á razão de
450,00 cruzeiros cada,
Rua IS de novembro; 1 130

(defronte ao Teatro O�rlos Go-
mes) r.

PRO -URA-SE
uma Caminhonete, em

estado de conservação .. ij .

Informações: - Telefona
,

Vende-se
Otlmo terreno situado na

vjla de Perlmbô, contendo 8

ares de duzentos mil' mes.z

junto a uma fonte de, agua
mineral. ',"

Informações com o .p!üprie
tarte Henrique SacnUehen,
Rlt) do Sul uu Herman Sa
clJ,HebeID' Blumenau

PROCURA.SE
Bom uraeneía I Iustrudor e

I:>
•

marclnetrns. na marcenarta

Emilio Knck,
RtEl Joãe Peasoa n �34 (Vt'lh?>

.

RECOMENDA'SE uma co�
tureira para Senhoras e tard�
bem rtsca-se toalhas etc.. :
etc•..
Na rua 7 Ije Setembro n. 17

Ma!hHda Krgel.
�;.,,; VFNDE-SE

� Uma casa de material sí
tuar'a na Garcla,
Iifilnf0rm�ções Desta u:d"çãc.

-"'. VENDE-SEj�; Um chão de c-sa na PFqul
nk das Ruas Amadeu Luz e 7

d� Setembro .Mals um terreno

na Rua 7 de S<i(em}Jl'o ...
IJltormaçõea A awdt'u Luz 36

II

Onde COf1CertR .

o seu
RADIO?!?

Naturalmente só na níicina

f U �fl{ E
.Bem instalada com in-tru

� �\1tos de medição
lfi)) ')jjemissimos,

Rua �'�;! �elcmblo rr 13 I
Far acia 1

;�Vendo.8 d� mínhn pl'il�r_í' I
dade. Vnstfl f[t·gll�·Z!d. e tH)lI!

ren. d.,H. Negócio à vrstu. oge',par. .

Farmacentlco An1i oqul- Nu·
nes Pires

Dr .. Hafner
Ausente até fins

[ h

-".�.

'J�' d4���
\of;_ ,",,-

--�.;.. '

...._, "'.

FRACOS @ IA�t!MGC:O$
.

TOMf\1

Urn�o rreD�º!��6 I
"SII�!J{A" l
Grancle TônicoJ

De volta de viagem, re

abriu seu com1l11torio. no
hr�;-rárin c�e (" it'_;ln··-. .

�. . I
�,�':.�i:iiit..�:..at-�,:=-,���{t;Il""'

bom

1335

ocu
onuncio é a alma do negocio

L S/A
AÉREOSTRANSPORTES

Seguranea - luxo - Gonfodo - Rapidez
HORAR.JOS

Florianopolis - Curitiba - São Paulo - Rio de Janeiro
Segundas - Quartas -_ Sextas-feiras

Partidas ás 7.30 horas
Florianópolis - Porto Alegre

Segundas - Quarfas -:- SextasIeii as
Partidas ás 11,30 horas

�,viões "Douglas DC-3", Para 2'z passageiros e

"Bristol" W ayfarer para 35 passageiros - O maior avião Em
unha ccmereial no Brasil

Um novo padrão de cc ntorto e segurança

TARIFA.S DE PASSAGENS
Ida

868,40
563,70
281.50
370,30
330,00

Rio de Janeiro
São Paulo
Curitiba
Berto Alegre
Curitiba - Londrina

Volla
7Q:t,90
465.00
228,00
300,00
266,00

Cond�o para o Aeroporto por conta da "REAL"
VuE pela "RgAL", perfeição sem igual

Age1;\tt,:{·:, OLIViCiRI & CII.
Telefone � 1.358 - Endereço Telegráhco "V1A,ª,EAL'

Rua João Pinto, 18 - FLORI OPOUS ._:.�
N O TA: Aceitam�;" Reservas TefeFone.

foto Affif100R

Compelencia Profissional

Rua 15 de tiowmbro, 596

f'refiram a t'anSlila f'.aon�adm
pelo i\,mNHO umUVLLE

Abona as seguintes taxas de
A' disposição sem !imite
A' dísp, couta Especial, com deposito

inietal de Cr.$ 100.000,00 .:
'

..

A' dlsp. couta Especial; com deposito
inicial de c-.s 50.00,000

(Retiradas semanais sem prevlo
fi viso até Cr.S 20.tOO,OOOl

Depósitos COM Pt VISO PH.EVIO
'

Pl1r� retirada diária até Cr,$ 1.000,00
Para Atira·tias C(1m aviso prevto. de

30 dias
60 dias
90 dias

�80 dias '

DEPOSITOS A PRAZO FIXO
Por [st.ls) fi meses o; fj J)2 ;) ::i>

Por (doze) 12.mefes
.

7 » :It

Avisando com dois meees para levantamento da conta.
Depositos Populares
Limite de Cr.$ 10.00000. (depósito Inlelal de Cr.$

20,00, e feth.:'ldús semanais até Cr,$ LOOO,OO fi 112 por cento
Limite de Cr $ 50.0000,00 (deposito Iní-

ctat de Cr.$ 10.000,00 retiradas semanais
até Cr.$ 5.00.0,00

DEPOSiTOS UMITADOS
Limite de Ci.'.$ 50.000.00, depósito Inlclal

de Cf.$' 20.00U.OQ. com retiradas semanais
até Cr.$ 3000.00

DEPOSITOS ESPECIAIS
Límíte de Cr.g toO.o.OO.OO (depusíto i01-

cíal de Cr.$ 50..000,00. com retíradaa se.
mil nals até Cr.� 5.000,00

'

JUf<lS
3 por cento

6

fi 112

7 »

SEMENTES de 'AVEIA
CARBURADORES para' FORD-A

F. DOMNING - Timbó .. Caixa postal" 10

seu RADIO
Leve-o. hnediatalllente na

oficina "Radio-Blohm
e será prontamente atendido

Fqulpameuto mnderno de alta pre ctsao, técnea
formado e dlplutnado em São Paulo

Alameda Rio Branco, 10

61,. .. mas

lO v_ pode-se' orgtt1hal' da sua nova eanet4
SIIE.4FFER .. _ Orgulho de ser 'Disto com a

ml.l'i<, elegante elas canetas _ orgulho de possuir
o 7neIhOT! SíJE��lFFEB.. _ tem. a mais l-inda aparên

cia, CSC'reLn? ine:/!Or e é; verdadciTarnente, uma JÓIa!
I,"os (lulas. nos escritórios, em qualquC"r ocasião. V.

estará sempre satisfeito com uma SHEAl�FER!

tFJl,# O

�,l�{;;.�t;/:#' .,.1&;7él/ K?(/';:;�/�';);4-l;1fEIVT&'../
Ai' -

____.._".

Sri..1�!p - a r.l1ed'-,rna tinta de escr2ver, faz qualquer
C�Qc:t,; GiSC::VCl' :nuito m21110r c' d:!l'Df mr.is. Também
evita e,,�niçm: ... SKRIP seca tão ri,pidamente que não
1:1:.\ ncc(::s:dd-.::�·,ü�- dr? rn;'ltn ...borrJo. ·Escolha a sua "cor pre�:
ftr.;;d ",nt(,� n', IiOílE apnEl:ntadüs por Skrip .. SKRIi='
}J�'rn1ancnt"e x_:;ara d0cfnneritos que, devem. :ser conserva...

dos.SI{.R.IP t-ft-v!jvel' para 'LiSO gern1.t -"no_lar e na _escoJ:a_.

(ç�
�J)

A jóia que escreve

CASAS DO RAMO

2- tabelliao NOBREGA
mdificia da Prefeitura
Escrloturos.· confi.tic:fi6s' "'roeu...

rercõee, protestos de let ..aa
Compra e vendada 'b:nmovete.

corúiasões de' divida. •ele•

�<... ...vico deprirneIrtt
ordem

Rus MaraLllãu
.
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Fa� saber qlI�·'pretendem ca-

õ2��

·��""i:ND10 NEUNFELDT e

ANNA ·BUGMANN
Ele, natural deste Estado,nas

cido no dia 21 de. junho de .•

19.26, solteiro, pedreiro, domic'ní
ado e residente nesta cidade, á
rna João Pessôa; filhó tlegitimo
de José Neunfeldt e de sua mu

lher Maria Neuafeldt, Ela natu

ral deste Eatado, nascida no dia
16de juuhs de 1926. solteíra.de
pro.fissão doméstica. ilomiciliada
e residente nesta cidade, á rua

jaão Pessoa, filha legitima de
Erwin Bugmá.nn € de sua mu

lher Maria Bugmann.
Apresentaram os doct*Ii.ent:p

. ''!xigidos
.

pelo artigo 180 do Co

illgo Civil, sob o no I, 2 c' 4.
Si alguem tiver conhecimento de
existir algum impedimento legal,
eeuse..O para os fins de 6Ijreit@.
E, para constar e. chegar ao co ..

nheeímeato de todos, lavro o

pl"(lSente para ser afixado: no lu'1
gar do' costarae e publicado pe..
la imprensa.
Blumenau, 30 de 7 de 1947,

Vitotinc. Braga
Oficial do Registro Civil

J I
f!.V",.�i r!:� {::.! D:·;;1_��;!. ri:�.:ir.��!-� ·.1::��·n·} Ht:.�l'':i :�� R�·��t1a.� �.�

�i:;:� r�i'::':i:;:t'HO:;; 7;;�;r�� t;;-0.':; as !i�...:.L;... ���t ". ":::kr�al1�:�:"" e CtL':"i}S V:l--
� l�r(..Ii: t_.t:.l·�U: tid i..l:'� __ • .' o '.' o

• o

\
,

Edll.1
Faço saser que. perante o Sr.

Oficial do Registro Civil da Sé
de da Comarca de Ibirama, ha
bílítam.se para casar:

VICTOR BAHER, e ELEANO
RA KOEHLER
Ele, natural deste Estado, aas

cido aos 29 de dezembro de 1921,
solteiro, 'operárin, domlciliado e

residente ríesta cidade, filho de
OUo Baehr e de D. AonaBaehl'.
Ela; natural deste Estado, aasei
da aos 23 de junho de 1920,
domestica; solteira. domiciliada e

residente em Ibírama, f!lha de

D, .Elsa Koehler.
Apresentaram às' documentos

exigidos pelo artigo 180 do Co ..

digo Civil, sob o nO 1, 2 e 4.
'Si álguem tiver conhecimento de
existir algum impedimento legal,
acuse-o para os fins de direito.
E, para constar e chegar ao co ..

nhecímento de todos,' lavro o

presente para ser aIKado no lu

gar do costume e publicado pe..

la imprensa.
.

.

Blumenau, 2Q de 7 .de 1947.

,

Vitorino Braga
Oficial do Registro Civil

':�i!or df�q . ·f
titul.is c�Hiílo:; oi

l

D,nhi�i�'o ,',ra iianCd e (i.!1 {:�.i;;::._L .•. 4 o

OUíl3S valures,... .. _ " .... ,' ...

SUL

casar-se:

Faço sabe r que pretendem WALTER STODIECK e·'

essar-se' ISOLDE WAHLE

. JOHANNES E R D "IV I G e .

Ele, natural deste Estado, nas
MARIA DE LOURflES-GERN cido ao� lO de agosto de 1919,

Ele, naturi}!.- da Alemõ.n'la.1 co:ne�clante, solteiro: dsrr.ic�liad.o
nascido aos 26 de julho de , .. \ e residente em Florí.anopohs, fi-
1920, marcíneiro solteiro, dorni lhe .ie Em.esto Slodleck e de d.

ciliado e residente nésta cidade, Lucy Stodíeck. Ela, nstural des

filho de Georg Herwig e d. Ca- te Estado, nascida aos 13
.

de

tarina Herwig. Ela, natural das- deze:nbro de. . �927. dom�stlGa,
te Estado nascida. aos 20 de solte ra, domiciliada e reSIÔ@,Ilte

.

novembro de f926, domestica uesta cidade, fil�a de CclHr s

solteira, domiciliada e residente Wahle e de d. Mmny WahTe

nésta cidade, filha de Julio Luiz . .Apresentaram .

os documentos

Gern e de d. Ida· Percr Gem. e�gld�� .uelo artíqo 180 do Co-

.A.presentaram 05 documentos �go CIVIl, �ob o nO I, 2' e 4.

exigidos pelo artigo 180 do Co- SI. a�guem tive! con�eclmento de

digo Civil, sob ns. 1, 2, 3 e 4. existir algum lmp�dlmento .1�al,
Si niquem tiver conhecimento de acuse-o para os fins de direito.

e�sür
.

algum impedimento legal
acuse-o para os fins de direito

1:, para constar e chegar ao co

nhecimento de todos, lavro o

presente para ser afixado no lu

gar do costume e publicado pe-
la imprensa. I ""' _', :. ri!
filumenau, 29 de 7 de 1947·'

/ Vitorino. Braga ....1IIIIIIIIIIII_1IIiIIIIi1lll :il1IIIIIIII_---I!llliBll IlllllliIlllllli _
1�.1 do Registro Civil,

JIIIIii.--,""",,�

....... ;II -;: ..
i,'"

��{>Cl�"l: - n�!�a

I

I .

, ..;. _

=_-:_:::'_--::.
. .0< _

Editar
Editai Faço s a b e r
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FiJi elevado o.

Preciza-so dé TÇlRfiZ que queria aprender a tir(��,c
fo e impl'eSsOl<,Trl\tf;\.r nas oficinas desta folha.

.
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