
o
de dizeretn o ��[�:w ��Ê1$:ffimll sobre 9 gSj,�rlo do momento, plr mais

que sejam suas expressões, e mG!smo de- afas�al=i� rá�. p�def s " ." - declara Vliston Churchill

1 ofidai

- ---.------�-------'-----..;..,.....-�--�. ---�

Por motivo de mudança está Hquidando seus artlgos, que so
freram um A8ATfirv1ENTO de 10 a 15 por cento.

""'í;Jill,i1i
�.�

II l
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Os conídbtdnf�S, que 1:,50 �S3.�isf�zt"fe�1 seus
dentro do prazo acima, poderão 3H1oa raze-rcs nos

julho e 3�;:OStO. acrescidos da n.uíta ce 2fjr-'/o.
zos acima, citados, serão extraídas certidões para
branca executiva.

Diretoria da Fasenda de 8im0í?!:2i.l, em 10 de junho' de !M5
! AU:ReDO KAESTNER - Diretor
t .

I !�hi;i&�=-���;;'�fl�m�=;"'��i�i;�[;d-;-i$��i�;ã�
li u

j.i: h
I:
!í'

Precisa-se de trabalhadores para cons

trução de estradas no lugar Alio-Caída.

Informações na

CASA DO AMERiOANO S. A,
Mercado de Automóveis

Rua 15 di; Nov. 487

Expo adura ile
ltoupawa"Sêca

Assernbléia Gerai Extraordinária
São eonvídades. os seahores

Dia

i) Venda de bens Imovaís;
21 ReXnrma· 60S Estatutos;
3) Ih'muncis da atual diretoria
4) RecoHüm.en(o das primitIl,'sg ações e sua

Clio por DOVfi8;
5} Outros assuntos do Inter êsee da sociedade.

1!ódJ�tj nor coucurso '-:'0 �(.·!:vlço 1\(J�!.OiJ:tl J€- D(lenf.��ti3 1\lf:'Itt<:\�,
t�-ill.::eril") da Santa C;1S� B tio I-l()sp!ta� P2lquiát;;'i'�t) 110 Rio

de J._";l(:H·(J� EX-ll}édico a�8i$lc�Dt·,� til) 8.?111li�Ól"iü Hio J�
.J�ln�ir(J da. ;]apiud F2d::'1"�d_

GI�fiN;�1'1 It�É�iC.h� ,_ FlS?E[!Lf�1.��STA Er� nor:nl!C�.:s ��B��lOgAS

BIume:H1U, 5 de JtmllO de t945

p[n,IPI3
A._)J1,:iia � N(·tf_,

RICARDO PAU;:" JUN. - Diretor Presidente

Maranhão
N· 27

. �.'"- �_ ....�)!'-"., ..-.- .. � .. ;>l'-'''}'&:'�''' ��- '�q

l�J� ��!1) C no IJ.{!;
KNOl1

R��r1�üs reeeotores
Servlf,m; Rav!i.!us í;l Garmi!h'l!lt}

TELEFOltE 1395
t: .('-� ",.' ';; � �

af "",�l" .;. .r '

: ..

.� .. -,;'.'.::. ·�·1.'
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71
I

nos fnndas da @��de em coustrução,
P�JulG [Bairro da Itoupava Secca).

l!, Rua São

Chu rrfZSPO, Bebidos, Café e Doces. Rifas,
da Fortuna, Tombola, Frios, Tiro ao

Roda
Alvo'

de Radio
Vítor

ilitar

Alfredo Campos, Presidente da Junta de Alistamento Mi·
i!te, Lz saber cue são obrigsdos LI alistar- se para o serviço
rnilitar, icii]n B�'asilehf} que contar até 31 de julho próximo vin-

; douro, cezencve Ür;05 e oito mezes.
l)�-?-ve!fro. iambem. se apresentar até 3i de julho do corrente

ê.-!10! t�H1;J cid;?.�ião nascido no ano de ln25, afim de ser alistado..
Os que não se apresentarem expontaneamente tIO praso

legai se:-ão, alem de alistados á revelts, considerados inlraíures
d(�� aH;;bmento e ficarão sujeites Ú'> penalidades da Iei..

, P;;,;c: alistarem se, os ddsdãos que moram nos 'distritos,
deverão se apresentar nos Srs. Oficiais do Registro Civil" e os

residentes em Biumenau na Junta de Alistamento Militar, na

Prefeitura.
Blurnenau. 30 de Abril de 1945.

JOÃO DA MATTA -- 2c Tle'- Del.
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dos Destacamentos de Sauâe, Trans-I Essa tropa vini em ires navios transpor» I'
' Enqenharia; Policia e Cavalaria, bem te e constituirá o'primeiro escalão da FEJ3,

do general Masca'renhas d� f1f01Yt_e.s em. �ue (,1
corno de todos os {eridoe e doentes fine atual-

I sendo.que os navios rece_berão adaptação para

Icomandante da FEB participa aquele tzlu,lm'
_.

'

.

'

.: os Ieriâo» e enfermos. O 1°, escalão devera

!á have1" tomado providencias,Pa?Yt', e:nba'l'qu.B {mente e8ta� 'l/JÜe'l''IUZd08, nos hospitais de san-! chegar a esta, capital nos primeiro« dias de

imediato do, 6, R.l, do 2.: o (!:ir1.lpo ae A r'tl- gue na Italza. .
' !jullw. 1

t' I

\

\

r • , ,

GBGHIC ua
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