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o ilustre comauldante da 53" iãill fftilUar deverá visitar hoje

aí ,isün�ul cidade de BrusQue

relat;ões ás r�SIl(:�ct:i\'as oliidu"

des. a que llS 111:f'511103 f�stejam
subord'iuauüs,

r.l1::JS, que S<libamf Ice e escrever 5 .- Esta Agencia pcrman,·;t·{:
e devBrão {onter a:tnda (Js S€"] como sempre !.� mu'is do fjlW

guü1tes dados: .

nunca. ao iilteifi(J dispor de 10";

a) nome completo, por ex- I J,:::lS ÚS srs. segurados e int-erc2s",

Mos"uifol absoluta;n�nte inofensivo para te�)o�aturaJjjdade; sados para ,�lualquer <ínlarnnç.5D.

... pele, EfICIente proteção cOl1tra. c) estado oivil; Blumcnüu, 21 de Jlmho ti,,,, �6.;

O Marechal Montgomery palestra animadamente com We""'el PICADAS DE MOSQUI'l'08 fi ti) rnclade; Joã-o Porto

Gen. Eisenhower em seu Q G. na frente:ocidental H.N.S. ,IL, outros insetos. e} data do nasCÍlllleJlt,o, dia" Gere!1t';� ,_" Telefone 1371

�-il�-�,'i"";���"'_'�-" o· !t;--�-�-""'.ti-jt-�-�-.-,!tO �'"":"'..-�-�-!t-§opi3.,,-,+,_';�.-.• O�-:J:---."'3":"""'.'-�"""","-�"""'.Ii.�ij (j ._•.��-�--�--.t.."...+-e;�!t-. O+-•.��.*-<$'a;;;;;.-.+:�",-,.-'.• """,,1i'

; Procedente de Floriánopolis, I rá visitar hoje a visioh� cidade] Cél. A lfre.do Nogueira, T�e. Cél

chegou ontem em nossa cidade I de Brusque, onde ser-lhe-á ore- Jorge Guimarães, Cap. Geraldo

o Gal. Mario Mi Pires, coman.j recido um lauto banquete: Após Costa e Cap. Nabor ,da Cruz.

danté da õa. Hegiãu Míiitar. esta homenagem S. Excia, re- Congratuhndo'nos .com o sr ,

Com sêde em Curitiba, e ex' Sub tornará a Curitiba. Gal. Ad Pires pelo êxito da ex"

Chefe do Estado Maior do Exér- Acompanharam o distinto co- cursão,. expr,essamos Ih; nos��s
Diario Matutino cito, em cujo põsto se distin- mandante em sua excursão por votos ce feliz retorno a Cap�:.al

anual Cr$ 66,00 guiu por notáveis serviços ores- nosso Estado os seguintes oh- Parana.ense., Estes ,vOIOS I>3._?

::�:tral ��� 3í:s� . tados á causa das Nações Uni' j dais do seu Estasdo M1aior: TCél. extensivos a sua briosa comi-

das. merecendo urna

condecora',
Alcides Amaral arce os, te. tlva.. .

' ',. .

O arGolo i.ias asp�rGç6és do \flUe do Ita:..j-a-j-..;....-----I çãO do Governo das EE; UU. ��,_�-!JI-'I>���� o •._ ...��_.--�--,..-,..!lEe�'-�.•

O ilustre militar, que se fazia

I tal t· d n li. d
s.

BLUMENAU' • Terea'!9ira. 26 da Junho da 1945 - 31.'. AchnIes Balsini Diretor Reaponsavel • ADa XXI-lt UH acompanhar de v�rios oficiais I OS ,1111' I) e nposeUai'l, orla e
dolseu Estado Maior, hospedou-·

. .

OI ..

.

.

f ����r��!elvi�::;i. onde recebeu Pensões dos ComeliClarlOS

Pa' c·a·e·m�U. Ai'.11?8
em cOIJlPa�hi� de sua Seviço EUebnal EX'Oficio

.

.

.' ., com.
tuva, o Gal

..
Ar!

PIres.deveo Remessa das relações a que ines e ano ;

se refere o artigo 23 do Decreto- f} filiação;

O _iscursl do Brigadeiro corresponde exatamente' as aspirações U Desmentido I�O 7.586, de 28 de Maio de
t �j ,�:������; (rua, nO e !�)C"lJ

nac,ian.ais - declara o sr. João Mangabeira � elmo rene.reu4iu em.. Ri-o, 25 (Pr�ss Purga) r-r- A n;I.:s,·-;a� ��e.i�ut� ���o�o�:r��; I hd3",de). Essas relações df)VerÜ',1'

R 9:5PP) O
P «Folha Cartoca» publicou a se:" u

I'
_ ID.,. "'.,.

. res,s a.rga,....." . '8.'r. , pArift I'anre cr-- Reoercutín proíundamente no' Empregadores Comeroíantes de ser cGnf,:;n:i\onadas em treis vim:

J'- ""'- b t d til U m:iJ 1:' guínte nota: «Teu.do'
.

.oé'.A 'lYlznga eira, ln egrante as "

, ,
. ( seio da população daqui. o dis P d P Blumenau, Gaspar, Brusuue , Ihi',... 1 datadas, assinadas, contendo ü.

li .

d
. átícas.

." conquísta da Iiberdade d.omo'l· >O «Correio do .oVO·;;, e JOlr.., .

1

I
es_q eruas emocra iras, mann,

. " .:': � ".: curso tL<O candidato popular na:" to Alegre, divulgado uma <:11. rama, Indaíal, Rodeio,; Tímbó , tarimba da empreza (c, if;utreguBs,

.festo.u,·.�se 80.bre,o discurso d-o Bl,i .�.r�üCd., hbe�d,ad<e sindical
;
.:

'

dI".j
cional Edu.ardo Gomes ..Qu. .8r p·e.. L' C P Itajaí, Camboríú e Riü do Sul,. 11 "8 de Blumenau, na respectiva

d Ed reíto de greve e me lho nas trevista com utz arlos resp· - u -

ga. erro •
uaroo Gomes nas S��

.,
' �_ l�' ,.'

.

113.: lo assunto tratado, quer pela tes, fi qual foi divulgada (.0[11 qu�, em cumpr:m:2nto. ao citado i Ag,encÜi, á nu 15. de NO,�-embm
guínte

..

s
..

termo.. s: � «O discurso condíções ü�e. vída das classes íorma, em que foi escrita, a peça artígu 23 d,a .Lel Ele!lOTa,l,_ (IU?l ] 3l)H. Nas dernaís iocanjacle;;,
nd t

.. pobres e mechas
fI carater de exclusividade, �om()� _J

correspenc e exa amenie as asP1r -
.

.

.•..
1 ,oratvr1à mereceu .os maiores elo regula () a:!J5tamsnto; e elt:'lçues e, eHtl'euá.las aos r:!SIYecllvos c()r�

I•... 00-' h 'o
- 'Mo d

.

.

P ,,,.., AI n- ,
. I· . . .... .'. ·.{)_.�.".tD.riza{\os ...

à
.

:ip,formal' que o '_'

...ç .�s an. !UllS e da ue: fi. TC:' OfW' .'
..

egrei "'0 l;Press l1�ar :g:ios. j;Hjncipalment{� a pal'zy.� dê Chefe Comunista :não' conoed'2U de acol'é:io com as instruçôes bai� l'espol1dent,,�s ciD L A. p, C. ,e

.. , . .

analises do (iôvJCrno d'.l 37. pa� aos Exmos. 51'S. PreteiJtos Mu.n:�

ra cu',
quaisquer dec!a,raçües aquele xadas pelo Super�i(lr Tribcunal

- , ' ·tornal .,.,ff.auchd.:I Ele'·toral l'a' asta' rc."ebpn"l'" di" oipais 'Únde não houver corDes ..

J -
':Ii' -. '. '''8 ,-'�lLO'

�

'de'U', 1';; poudente (:ú L A. P. C., .afim d�
O discurso dO sr..'Al'tur Ber::j rjamenJle, cIp as :e as '-'. waninh"lll Ú ag''''lc;C!,

nardes ;mereceu referencias elJ..;; . ás 18 hortls (sabados de � ás I que
as 'e t· I ."

, �":;
giosas D,elo desaSsolrnbro

.

com
fi "'�I (lflri«&1i\ n!llill!;f� dli':l;;

11')' ln ::..,� d'" _,,," . . "'.' e.m .Blumen::m, todas, 1111pr:et,eu.""
fU . ti Uul1. mi !I�1lI UY�1l U li14iiiiiJ' ... as re tlCO�S '.'� ::;�us empr........ ! ln L .' d' 98 lo CO"

que indbetameni;e iníit:ulou..se w«.:rtr� a plljst� d� �ilIiDllif§"� I aad·)s. omt�l.mil1tes do I, A. P.
Vü I IWl2, !(�e ,,:J . LI.... u· � J",

;::aud"slS'ta e d';"f"'·.ndp,u· "'I" (lo." AO U ü R UIIl! U!lIl'ül 11I!a1
"'.

"

.' rente mêS ee Jur!ly).
� u 'e, ..... - ...,� � C., que prestall1 serV1ç-os ,nas re.-

ataques de que ultimamente tem Rio, 25 (Press Parga) - 1n1 feridas iDeaiidades.
. , ' .

S
fürIDa um vespertinü olicioso lo.. 2 _ Nessas relacõ'es dteverão

5100 NIÍlma, lia �!u�ã(): que em cal que {) Gal. Dutra cleíxarií
.

seu go,:,eroo a e':llis�sao de vaIo:... as funções cle Ministro da Guer:.;
CDnstar:

reIO <l a d'" t�"s milh en" Numero de cadastro, razão so.

, .�.
,�r·

. '�, !,v

" oes., qU�lho, 1'a na segunda quins1ena ao mês
hUJe atma,n m'alS d" vwte Cinco'

I
oLal, lKlme do esíabel"ccim::nto,

,', �� o�' ...
_ '".�. �.

,: {Ie ag.ostD, afim ,.!e (k�simcúp3.tibi
·11 � .. .

..
.. rua, nO, Ioenl:idade. e oolnter os

J1k lO�S, 'CuliSOU sellS;aÇú.{l. lizar:"',"e, de acordo com os disn'o�
,

,. nomes d-os 'cmpJ1egador,es, e to",
Apesar do meetinl! ter se reai. sitivos da lei efeitorai. O Gal.

� c:'Üs os empr'egados brasildIos de"
laado em dia util, grande mas:", GDis M)onte:iro será seu substi-I ambos os sexos mÚ;Jres de 18
sa compareceu aos lugares onde tut{l, l:Jj qual foi indicado pelp

..

havia.m micwfones transmitindO proprio C3nc;idato govern.amen ...

os disCli.rso�, tal.

A virtude a íl lealda
d.e se .retiram Iluando
o crime 8 ii traição
mio premiadas. AV

rCDS �o Comício em

respeçtivus rdaçües, os segura.
dos sujerr;os ao r,egim� deste rn�,

tli:tuiO. Os que pDrventura con�,

trjjbuam pura {llltrüs Instituições
dcv'(�rào tnCBminhar as I'cf,eridrls

4 ,- Só deverão (;Llnst:l.f dii8

to -o r rama o ítico a niN
retrizes propostas pela Comissão Diretora do Partm 8)

,tIDera ICB
.

.Q pr.ograma da U, D. N, acha� I forças criadoras da Naçã.o.
se consubstanciado nas seguint'2s DEMOCRACIA

hases .apf'es�ntad:as pela sua CJM . I - Atingir a realidade demQ�\

illti.sSâ:O :CldretJora, as quais d:;;., cratka: a) pelo ex-erdcio ef�tivo
viam ser lidas no conücio t'ea. das liberdades qu::, lh::: sã;) in::;M

lizado no Pacaembu. rentes .

.:_ de p:8nsamento em to:'

A União Deinocrática Nacio.J das as sUJi:I.S formas de manifesta�

nal prec�)iJíza e apoia um pro� çã::l de reunr,ão, de associação, dB
cess') de democratização do Bra ensÍn-o, de r,eligião ,e de culto

sil de � fjm ,construtivo' e social, e de org3nizaçfu.::l' partidária ,�

capaz de promover .o progI\�SEÜ s'iudical; b) por um regime repte
p::lliüw e econO'luico e o hem,- seutativo ()onsciente e legitimo i .

estar á: todos os brasileiros, mediante () \'i!)tl) universal, clir,e..;

Interp1'ietando as eürr<çoí."$ que to e sB-cret!O, r.eco.nheddo o chl ...

a .oompõem'aUnião D:eniocráliÍ.ca reíto doe repnosentação PWpOl':'
Nacional dellineia a reestrutura;.! dona!.
ção destinada a alcançar eSS2S Esses principias' deverão srer

objetivos, pela açllü {lo Estado assegurad.os por i-eis· que esta:'
e {) desenvohrir.l'ento de todas as Deleçam severas penalidad<es Pat

peça se co põe
equilíbrio politico oe social. dentro d<' um r::gime ele .:mlrJ!1C\-;

A ADMIN'fSTRAÇAO mia di� açã'J e (1::.' rigorosa lieSpDn

1 - DesGentralizar a adminis:"; s:abilidade.

tração pnblica, sem ,exclml,ãü dos III ._. G;JlltTtbr n'Ü iunci(J'iclp

pianos gerai;; de inté'resS<! co� lism·() pubLiw maiores ciir::'itus

mUln e _da interdepC'lltlench que: :; vantag:=l1s, c:msiderando (iu:',

[avor�ça uma roop,"raçí1o utilníl I' heJ!l T,emun ;nlcl(�',_pü�í'�rá S::\' s['�

.soluça0 das problt�lnas, leCLOt1êH10 ,,� ':,.'"ll::cJOnauu produ.;
II --:- Racionalizar e simplifictil' I úrá em UWH,Jl' nUl1lé'rO, unL

a máquina administrativa, t01''I "I' :mel!l'.lr.nandlJ..,a prouuth'a e fJ�xj\l"=I, (Con1inu8 rw Próx'm,) Nl!mew}

ra <os crimes contra as lib'�rda� crimlnaçãD das rendas, atribuin�

des publicas e para os crimes: d'o.,lhe, ainda, uma porcentag2m
eleit::lrais, d,as i.mposfOS arrecadados pela
O progF-esSú el-eitoral, -para sUu União e poeto Estado 11') Muníci

maior garanüa, dever;á ficar a pio.
cargo do poder judiciário. 1\1 - 'Reint2grar nos Esíado-.s
II '-' 'Manter a f'3d'eracão ,;In de qUe fQram ck:snembrado6 -os

bases que, S,�lH' mstringí:l: a au... Territórios que não inter-essarem

tonqrrtia dos Estados, f,ortaleQf.\ direta:m'ente á dtefesa da fl'Ost,,,f"l
a unidade politica nacionaL ru.

III - Reconstituir a vida mtUIÍ V ,.-- Reorganizar o Poder Ju�

cipal, -oGma ponto :dc ap'o�o da cliciario, facultando uma Jus�

organização democrática, 'pelo tü.:a açesslvd e rápida, gratui�
seu contato imediato CO� a ço- te. para os pobres, que assegul'!� .

llmnhão nacional. E beneUCiáM! Todos os direitos que a D-emocra :

la, mais equitattvamente� na di5� da consagra, çmH'o condicüo de !

.��-�-§>'-.Sl-�&-<>""",§t-"'--Sí-4 o '11>-"_",--<1'=-';'..-.., ... ��f)_.�...,...Q>.-�"".

li

�recls
1 oficial Alfaiate corn boa pratica

Alfaiataria LerTike

Por motivo de mu.dança está liquidando seus artigos, que 50-1
.

freram um ABATIMENTO de 10 a 15 por cento. '. I
Aôrov.eitem o <mês de JUNHO II IT I I

r'l'uti.reras é Ornamenta!::

P.;;ç.aJn catalagCi" j,lustl'<'lrlo

LEOPOLDO. SEJDE1�'
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Precisa-se alugar uma, casa
;"rfas pata. esta redação com

·Ereçáo.

�;Tende ...s€ uma motocicleta
.:'·ea ZÜ'úGaDP com 7 H. P .

.." "'i.: �r; .:'!<f�,:' � �-
, o "dlhl €""",,,0 e u.:n Bnn-
.ueon com 142 Vozes. [[_�for,

i'-�;ções nesta redação.
"'�""��J-')� �.. f

��'�,�!'>.�� ,,;�tl Ter!:�?, com I,·.�;ta6 essa ...re morads, na

�;�V�lfrsa E2Jg8nh.eiJ�o O;1t��
'[.'�bt ... G·!J:4.�,f'·�r1 Ilf�T'-"vm�"'Pflr,.�o." ..... _

'
•• s a 1I...,.ll.�.. 1f.:J .... tl" 1. .. 6 ':,:,t...;'e:.::

'IK� (l proprteterío Geraldo
'��bIar,

nas

dtorrretro mínimo: 35 cms. _

comprimento : 2 . metros e acima

fa!am�s OS melhores ,1ireCIS, á vista.

dora de Madeiras$.1. "

de Gazes .edi,
"Cremer S� Â."

Rua Duque de Caxias. 8
Telefone. 1081 -., Caixa Postcds 48

E5P'ecl:a1�da'dll em im.itaçã>rl de Ex�ta�� c.m. presteZlt ti; �r�

Gr!!n!tw Es�darf:al!l Pav�ot(ls. 'feição: Coluna� d� Çf��!Jtrl /i.:r... ,

I
_, mado, Ba:laUlnr-es. Cabr.a, para

S�leil'Ms P:edral pata Pla5. Ba].., Agua, Tai.iql.U!s, Capireb. :TllOO$'

cões. pEirA Armamns) Cantonei.. p�ra Es_gifl-t�!í Bancos �ara, Jan.

_
,'" I;' 1" "'f J díns, Mesas d$ Centro. .Florei..

•e
"

para .. i !rG� e RaoJ.'Í)sa. KQ.o.I r�s. Vaso', Fing1m!!utoO dll ·Ma.

r�s; .G&l!fis d6 Gês!O. etc.
.

"d e 1 a, e Pe dl.'it., c tt'4 .

De um açouguelro e carrocei
. T!a�a? com o Si. Oswaldo
,hreedf�r em LO��j�ras, munici
o do Rio do Sul.

Blumenau

:,IhH)i'ImH;O':8: OT1'O WILLE I �
41'1m"""�'" C":V<' p,r"'�' (lo

I"r·h� e,.!!.ç.'!..!:.",,�:I.4'!i Jfi"Il:..,:;.:'l:."i!.. v�o;,�l!., oo íl
liil,��·��r:}��-�:--�-"'·-, . ./{, -- (; �"

,

�
§ S2;rt'i�;!»!;? f?����"�3 � ��r�i::U�oe

L! 'F!L�l?m�� 13S5

t·; E!i'3 � i�;:; S:;.��E:�fíi'O" 13

i li ._.. -. - .. ,--.

I
,;��,;� f; T !

,0Àt;�nd� t�1d!;� {}:{ �;:�vi�;�1:;j 'ile

�fªh)!t fece�íore3

.

Alfredo Campos, Presidente da Junta de Alistamentc Mi-

O Doutor Oaesr Leitão, Juiz Eleitoral, na zona da litar, faz saber qUÇ! . são obrigados a .alístar-se para o serviço
Comarca de B1umen8u, Estado de Santa Catertna, na for- militar, todo Brasileiro que contar até 31 de julho proxlmo viu-

I ma da lei, etc.
_.

douro, dezenove anos e oito mezes-
'

i fAZ saber aos diretores ou chefes das repartições 'Deverão lambem, se apresentar até 31 dejõllho do corrente

i publicas,
das entidades autarquícas, ou de economia mista ano, .tede cidadão nascido 'no ano de 1925� afim de ser íallstado e

,

.

Os que não se apresentarem expontanearnente no. praso
.

legaLserão,' alem de alistados á revelia, considerados
. infratores·

610 alistamento e ficarão sujeitos ás penalidades da lei.
.

Para alístarem-se, os cidadãos que moram nos distrHosf'

I
para .' t isto deverão se apresentar 30S Srs. Oficiais do Registro Civil. e os

� i é, até o dia 30 do corrente mês relação completa dos tun- residentes em Blumenau na Junta de Alistamento. MíHtar, na
.

i i cíonaríoa e extranumerártos, associados das entidades pa- Prefeifl,t-ra.
'

1'1 raestotaís, advogados, engenheiros e arquitetos com BS

I
respectivas indicações de !l1ução, idade, natú-lalidade e

resídenoía, aílm de serem alistados "ex-oficio" na forma
� da lei. E para que chegue ao conhecimento de todos man

i I dou .0 :MM. Juiz. Eleitoral, passar (I presente, que será

J I publícado pela Imprensa local e outro que será afixado
---- �,,� " -

- ... '.-...

I '1? Iogur do co�tume. pado e passado nesta' cidade de
. Blumenau. BOS treze dlse do mês de Junho do ano de mil

I novecentos e quarenta e cinco. Eu .. {As�,} Luiz" Schramm
e serlvão claítorul, o. escrevi. Ass.) Oscar Leitão .Juiz E!ei�

I' torel. ?erm�co que está cootorme o original qúe foi afixa·
do nesta data, no iogaI' do costume; do que dou' fé.

.

I . Blumenau, ia de Junho de 1945
O Eeerlvão: Luiz Schramm

Junta de' Alistamento Militar
Edital.' de Alistanlento

,': ***,'
Ir"
�'"ornece=se E IT· L

jt:r� iiJ;hH��3 �5�z;gi�1
Dir'{�tc::roR:�sPO;lS5l�""��

A V I,

_'!E!'_ .11 -. s: .... lA.�_�

A Dii'etúr1fi da fabrica de G�zes M:�l.ueif.,;'\es "Cremsr'l
S. A., comuuíca aos Senhores AClQnist,as desta SoCie&&dc,
que autorízou o Banco Induatria H Cnllierciü de 'San� Cs-

.

ta.lua S. A. (INCO), a eíetuer o pagJí.mento das àividando� I

NQ bar e Df! la.r
KNO:T' Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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o Olímpico, enfrentando na tarde de ante-ontem, na Jtoupa.·va.,�JoJte o Guarani
conseguiu uma vitoria' simplesmente expressiva.

Pela elasjica contagem de 7 lentos. conf;.eil_O, venceu o . seu leal compeli

a
"

I ','

'� .

.;
_

-

_

_

_

__
_

. .'

_

_

.

.

V�·O·········.····. :'"" _".

e desta vez lá em lndaial - Não chegou ao seu final, o jogo Palmeiras x Internacional, em virtude
do juiz, Francisco de Assis Koch, ,ter.·sido.<grandeluente agredido. por jogadores e torcedores

indaialeuses - faltavam 17:,' minutos, e,' vencia' o -Palmeiras
.

por 2 x O
Pi'OM3éguiu em il tarde de ante untem fi certame da também d.evid:o a.i\ntervençã(t do Sl,; Se�a8tHif} Cruz, pre-. Se 61e9 achavam que o �l'bitro, esteva.,. r�lblin!lo,

'.Liga. Blumsneuensc de Desportos, com a efetivação de mais sídente da LBD, e dos :POli�UliB que all se' encontravam. fizessem um protesto apos o jogo, e não flzes�em o que.ume rodada. Duas pelt'jas compunham esta inova jornada. �/ta6 meHIDO assim eles ainda tentaram bater no sr. Fran- fizeram, Aliás, nos .Ialando com alguns desportIstas de lã,J,,'A que aos vamos referir abaixo é sobre a partida PaI- cisco. Diante diIiS�, ri juiz' reaotveu dar·
.

per terminada a nos afirmaram que isto ja tinha sloo planejado. ou seja:metres x Internacional. pelejá; V.enee, portanto o Palllieiras por 2 x O. em quak!!ler momento , que o juiz que fosse apitar arrase,
.. na poucas semanas a cobr.a fumou em Itounava-Nor- Já no aso passado, por duas vezes, vôHamos decep- seria ."Unhado",

".

'. > .�te. E na tarde de ante ontem eta voírou a fumar. Màs des- cíonades CPID 8 atítude. antlpatíoe e exaltada da maioria dos 'I'exerinha sslnalou os 2 gow�. .'

,

ta vez lá em lndaial, quando jogavam Palmeiras x Inter. torcedores de Iedalal. E domingo eles' nze�am o pior. Se Os dois quadros IOl'mal'am assrm: ..
.

.

. .' .nacíona), em 44 eles ameaçaram os juizes, domingo eles bateram Palmeiras: Luiz; jucs e Schr�m; Vwo, Emtho e Tmrra;-

Coulorme correu pele cidade em dtas da ultima se a "torto e a dii'e1to". A atitude dos torcedores tndaíaleases, Suai Amorim, Babãozieho, 'I'exerlnhe. Augusto e Doca,
,mana, o Internacional queria pará arbitro dessa contenda, foi Iamentavet. Fui uma' atitude da gentes selvagens. Não Internacional. Attamtro; seba�Hão e. Br8,g:fl; . !3'ai�[iV1um juiz de fora. Ao que parece, de Curitiba. Um absurdo astamQs com isso rereríndo:nfis .aos despcrtíetes em geral, Jorginho e Lollnha: J60Ja11e, Al'turlmg, QrHH1; Mafzmho' e

querer gue uma partida COIDG essa; onde a renda passa spa· maia sim. aqueles que agrediram o juiz, e aqueles que ten· Heíne.
.

.

". .
.

.nas ,de mil cruseíros, e sem ímponsncte. saja. apitada taram agradHo: Francameute, Indaiâl Já esta, MentIco 8.0 A conduta. de Franclsco de ASSiS Koch fOI honesta e
por um arbitro de fora. A Liga Blumenauense de Des- que era Rio do Sul em 1944. Esperamos que iS80 se. IDndi'l imparcial, '. ,... .

.portos, acertadarnerue, não atendeu ao pedido do clube.de Iíque, pois .do eontral'i? jamais àssístírão partidas de tute- Na, p�:rtida prelímínar venceu o Paim0u'8§ por 3x 1Inüaíal, ,o escalou o Sargento Luiz Augusto MaChado .para boI; Pelo menos, em disputa de campeoneto. I FOl ae qr$ 1,21l.00 li renda.jui�. Acontece Que esse não foi, e depois de muito "lero
Iero", I} Internacional concordou que a partida fosse apita.
da pelo sr, Francisco de Assis Koch, que havia apitado a

�-�-�-""'iI1-4�!t_:t:--li:-:J

preliminar, Mal Iniciou-se o jogo, aOB 5 minutos, certos
elementos do lnteruaetonal e torcedores Indalelenses, não.
concordando com. u.ma deci�ão d� arbitro, .quase ag!'e{ii�l i

.

l'!lmo, ten?o os aS,si8t€lltes ínvadtdo ? campo, e a pugna] � � �f,ª<lt�,�lIi * .

Indo paraltzada. [vlmutos apoz forte .díseusão, voltou ti: ser" i �k\Ç;� I"l,ÍJ!>�::,::;:d! li Ireiniciado o embate, Com um amplo domínio do Pelmeíras, � I :·��H:;.y!.�!.� á'�!

IIe o marcador acusando 2 x o, para' os blumenauenses, e ai·' i:�tMi�" I

Ite.rCi.d.a !ocal a
.. to. do instante "poupando" o juiz; termíneu L_ ..._�,.'__'H"",,��"�"�'.' 'Oe .. ,-,

o primerro pendo, ��ri-�."-�"""�--�- •.-!f.'_�.-+ �I� .,;;;;�_;;;;;;;_�_�Apoz {} período de descanço, voHarlUll os quadro&! I'l.0
gramado e inioiam a disputa do

. segundo. tempo. O jogu

H
'.

IAr:�:�a���!Ua:��ui7!!iec����t:i!t�úi �nJ::!�O!�n8!tirnS:::lldO�' .' erasrrlo vem ai • � c
•... Ilrtorcedüres indaialenses e dos SEue jQg8dol'eS para" com, o

•. _juiz. não se mOdífícnra.m, sendo que a todo momento o sr. lia.Iando a nossa reponagem, o sr. Gêrmallo Be- O campeonato dá LHD, óra em sua; fase mais w-
l!ra,nci��co ?e As�i& Koch era ame1i9sdo, tendo o za�ueil'O duschi, diretor 8'lpl'SIDO do Palmeiras, irrformo-no:3 que teressante teJ:á cnrsodia 1. com a realização de mala umaSebashao, J

..
('gad?. i.' �.l1�tante COnheCido.. p.�l.as

..

B

.. U.
as ,S!lt

..

u.üe

..8.'j' o famas� "mela0" Herasmo, de L.ages, ·o.J.ue como é d.o empolgante rodada, qual esta despertando geral entu)jüls-:lute-esportIvas. WSI8Ud(l eDl batel' no JUIZ, o que· naO f'i'z 1 = t d lo.':; -.'" H
-

',I." h . ""0" l'nt'er"f.l.se.
.

, devido a intpfvençào dO(3 jogadQres Baiano e Lolinha, .43. �o connecltne� o
. � ?-o�oe 'VIra p",ra o penqUh:O, c ega- LU "" �""'>-

'que pllrece, maÍs um outro, cujo nome não nos lembramos. ra na. I:roxlma sema�a. Nesta cidade, o forte quadro do Palmeiras enfren�,
Mas fi:!}!; .28'minutos a csisa estourou de verdade� Orion AQiantou-nOB amda o proceai' esmeraldino, que torà o já famoso esqüadrãO do São LolrreÜ<;0. Trata-sedesce o braço DO j ..liz, vem outros e seguem () exemplo, ,deverá chegar com RerusIDo, o medio Adã,ozinho, an- de uma dificil cartada para o vice-líder.enqU!lllt? qn� aut.ras tentíiID acalmai' o movimento, li torci- 'tigo defensor do quadro de asolrantes do Internacional Em Indaial o Internaciouallecebera à visita do.'·da (torCIda 1l1dawlense), que estaVil só desejando isso, í d

•. -

P "t AI CF"
-

tI 1 t d .. l- d' 'G '.-aproveitou o enseja e invadiu o campo, tendo batido DO l e
,

01 .? eore, e ,� la men�e o fi la os.
.

. uara,m, .... __._ .,.
. ...,... ..arbitro; Não mataram o sr. Francisco de A8�iB Koch, por. t .-�-:-•..g.-.-�-.-�- ..-. o .,--,.-..,_�.,._'ti-�......��9.;�-E-&H) •.-I'iIl-.-!f.-.-1f.-�__"....�-. o ....,...+:--.:ti-�-�."",.,:+- .......�-•.

que o mesmo

...
assim que foi agredido por Oriou esefipou, e. ·IT.. ·e·.atro C I' G 11.

ar lOS ornes liDr.. Ag S A NT A E L L A \Sabado,30 de Jonho e Seguoda ..Jeira,2de Julho HOJE - 3.a.-feka ás 8,15 hs.mu!cmarlo tlet�:i;���1a:�eR:iw;�:a f;Jad!c!ui! d�

·B.
.

. 'A''. ..I·.·.L A lJ�' a.. Bob Steele - Tom Tyler e Huie Davis, (iS celehres 3
. U V mOfiqu@teiros em

.

l't'lédico por concurso do Serviço Nacional .ia Doenças Mentais

RISTO'S O'E SllaUE
mx-il1t"ruo da Santa Cusa e do Hospital Psiquiátrico do Ri� clàslCl"IÍ'f.l!i.Q a 4iniiro.n1t:! .' .

'..
.'

.�.:: '.de JftneÜO, Ex.médico assistente do Sanatório Rio de . �. 'l\;.<VO '.ti .itW;J.4'lj,'V'iLJN:II .

'

"

."

.'

.•� �J o .••.JanBil'G da Capital Fi\(1i;1:al. sob a direção da coregrafa Sensacional mm de Aventuras
.

CLmiCA II"iÉ-Df{;'!\ - HSPEC!AbIS1'A EI'Il iJOBNCA.S f'U:tIlVOSAS... LI5ft KLOS'IERMANN '. I ��I'!IlIN�I!l$�!li!E�n�tiZ!ra:&i;díiõ1a�$=:e2�'0ím°wB_alit.iit}l!IZ!ãnll°:2!ilili:l'0il:;02!!·�1lmõf.OtisULTllmO • 11 U A P E L I P Bse H til{ D 1

·1.aCfJmpanhados ..p.. ,ela.· O'l.q'uest'ra., ..
dO .Tea...tro. C.:�1'lOS. G.omes I '�I

IEllilicio Amelia Nd.<); Entradas a venda na TipografIa ti LIVrarIa I G····Das iS as 18 horas
. B. lumenaueuse (,'A. G. Koehlet)

'.'

'. it.... I'LORiANÓPOLiS
110.......__...., •__"""""""..,=00""'...__"""""_..................._......__.........., ..........., .............,_....."".'€_-,..""'.....'.1 Cadei1�a numerada 01'$ 10,00

hiíü_M"'ilj.'?b!itiífllfi!2'®EilSlUllfiM'<l1W!i:WWili#M �_t".4 rm. Galena l 7,00 E,.1!pedições ,.... Despac 0$

...., .....C A f r c o ITlJ,'L ..:::::1;:'; de ':�:iO I 'BRAS1L::;�te$
dos

!àl;��ARE":
.,' da R C A Vítor ! com q-iagens regulares entre Itajai ..- SantosS··e· fil, .0. r0..

fn i P. co,... n t; n U'. � de todos os tipos e tamanhos fUI=
r v ...J' J ..... �',- �. . -

I Cuso do Americano S. A� (�b(a pC$taU 3Ei - Enâ. fe��gr ..HGMh'io.�·

I'. Ih '

Mercado' ,de Autom6�el6

I
ITAJAl', -- Rua Pedro Ferrem:1 nÚB• 68!7�

e: *O! I Rua 15 n 487

__ r----m--c:-�I'��II��� n�s.�.�ri�p_a
Recomenda-se pelo I RA (l· 6LORM Pihtur�s em Ge!tai
E ri'" .! f�n"�'" em' b' ;�n'�o�, "'j'P'":'. ·�·r·tfs�.�';.smera",o :Serviço e'será prontamente atendido .

.
.

� t�b' .�.' l� ....Õd� �.,GLa d .1 � �(.•.

I Rua 15 de NovembiO. 596 I EqU.ipam.e..

'l

..

t.
to

rn.o.d.er.... !".O.'
de

a.lt.
a

.....
pre�.. ·8à.O:.. te.�C'i.âCO "!" B��m�n�ll! .. Sia .. (ii!taf_'i"""lU_a....."",,",,",�""_-

. ' fO'l'7nado é ebpl111nado em, Soo Paulo '

.��-·if"""''';;'-·�···� '''4ji�-y.-.o&�� a ",--",--:::'''_.--lIDn_��'-<W-§1�.� A.lame�a J;.tio SWq:'5!lU;OJ 10
""

i
' ." -

í:'"" ��'U ,��� _:,t .; p"itliib5i'i,.mili8114§gi��lJ!JXi'ltiM',ia'-·..

��e!s R���!k L!ds, ir·Ei�rtãdõfã··dBQ®Má18Tiâs···rI<��
. '9.'iI Sflr' i lliâr��-A-�""" d�n"l.... Ser'Viç.o.' ra.. pAdO. e. perieiSo .� I i.'. .I0CH

. li""'t.P' am.B(:u�li�n�� Ul"t_. fP

l' J i ,"'ladeiras de construção ern ge·

vi..•...• :;���d��O�j::�.•..�,l.:��:·u;>m.ne:��l�� � d���:��O I.'· ral, Ferros, S����OS, M(i)lduras
.

I '.. .

. i�ua Amadeu Luzt li
.

. I i!,<,,�., ... ;Y;;: . ......,.. .o"'" :
. ..i.; """"', ..�,�� ,,"'''.Jt--ê,T,..�.:·.�itlI-_�, ;;.,!ii1.- -"'aza1't. � 72 ! :""*'t"��._,.",:;._,Ii·a;;""�-"1W'Iiíii·�liioIfIilíiliiiíii'iliiilililliiiiliííl"_íííilii_liillííílÍilliílfill _
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lIIumBoaD. 26 d:1 Planejada a Educação �elo Rádio I
para " parlado' de Dpos·Gu�rr.a!

, Washington, ,\S: L H.j '--' A' 84 por oenín da yopulaçao. dO?
educação pelo rádio, que c0l1.s1s':' Estados Unidos. Os planos foJ
te na írraoíacão de cursos .esco, ram feitos na sentido de um\

O nesfi lares e culturais, rerá uma gran; sistema unificado de estações I i .

li .

U f, de' procura nos Estados Unidos transmissoras educaciooaís" ín� O"g"1III!IIIIIl__IIllI!II!!iZ7'MIIi!lII!llIl!l!!i!i_!!IIIiIIi!lllliliilliSiiilmill:$l�--�-�""""'fJ''''''''
n.llaado·

.

f depois da guerra, de acordo.com cl�sive .s.erViço.s doe,ex�ensão das 'Ind" IraS �.;li
. f as expectatívas da «Federal Com� ulllvel'Sldades.: I UI Londres, 25 (BNS) - «Em suas Shimà.iGunto era impedír a fO'l'çu'" municatíons Commission» e fio .

• ,

.

operações que, prepararam, o ca:� aérea japonesa de se utilizar aos.', «S:Hficeo' f .Education»., norte.ame Aumenta a quota de Gasobna I O nroblom� do reenui�am�llto das industrias
?ri�nho para O< ataque ás ilhiãs aeródromoso das ilhas para

en.j
ncanos. A F. C. C. arrendou re,

. para· S. Paulo I" �1Ii,,1 � l!fi�. ..

v

do grupo Sakíshíma-Gunto, a Es víar seus avrões para atacar, as centemente vÍntl e canais de :-<n1::)) São Paulo, 18 �Press Parga) ___: teli:!t®IS
quadra Brtitanica do Pacifico, cu> forças norte�nericanas que 'lu- dulação de írequencía» exclusl- Cqnfirma:"se a notícía de que se-

S. Paulo ;..--' Na séde do Sin- ,
:.._. Deverá ser criado o l)e.j

:->'i>jo comandante €l1f chefe é o t� :em. Okínawa. O objletho vam�ntê para es�e assun:ü. aí I rá conoedído a S�o Paulo um
dicato da índustría e Tecelagem posíto Reg:mml de Maquinas. �t'

almirante Sir Bruce Fraser, esta» fOl alcançado. Cerca de 57 apaü (,<?fflce ,of Ec�ucation 'p:eve qU3 L�nto no fil}rneC1me�to de ga..
em Geral realison.se uma reu- perintendido por uma COll1:j.SSúo

beleceu 'UIIl «reoord. que os relhos foram abatidos pelos ca; pelo menos 500 estações edu,J .;St),hl:laf:�eJ.11l consequencra do au-
níão para tratar do problema do de industríais, que estudará as

.

anais jda Marínha Real não haS ças dos porta.avíões da Marénha cacíonaís estarão em íuncíona, 'n'leg�,��.� exportação, de com�
reequípamcnto da Industría tex- orovldencías cabíveis em cada.

Vli� até agora registrado) -' Real,.e 113 foram destruídos ou mente nos cinco anos próxímos, bustiveis. dos Estados Unidos
til. estudando'",se as sugestões �aso, 'Inclusíve a transíerencía d,e.

escreve John Ridley, corresp��� danificados no sólo. Danos fo:.J ao alcance apwximadamente de parap Brasil. [ .

. apresentadas pela S. A. -votoran; maquinas usadas para outros
dente especíal dó «Daily: Téle� ram ,inflij.gidos em aeródromos, .-.--,;;311+-+-+-"-':-.-. o.'"!:"i'fr-rI>.!ijIIIII.-"':-�-?l---fII-"'_'" timo Em: resumo estas íorarn as países.
graph» junto a grande força na;" embarcações costs íras, aIOjamen_.;, ng; Iill�. de Col'oo-la Prado ·do Rio, 1:a Menor seguintes: �a.mate. r�al que der�iltra.danonal. «O numero de milhas per- tos de tropas e meIOS de trans, II UU e Rapsodia ,...... O dírejto ao re€quipameu:o paíz devera ser examinado por
corrido em dois meses por consí- �ort'le. ie, �m:n�o: ao numl!e�o de

E"Z E L' encontra..-se a venda
..
nas> deverá ser concedido na" base U'Ill,a .�omisstiO, desãgnada p���", In".deraveis forças navais que 1:iO;� �orLdas feitas, iestab;el��v��e um , farmacias 8 Drogaruls dos furos ou das maquinas exiS du;"tua em cada porto de desvm,;.l

(
. ma� parte nas operações atin� nO\'o «record:·) na hlStorW. da ar

.

.

, ;, '..

•

tentes em cada estahelecimento barque.
giu lUl1; tntal de mais de 25'.000, ma aérea {la Esquadra:.) . .,....., t:on� 11t�=€.�:*}i:·Ji]!·jf9.i.§.�t::..:.��.@ e 3l$Í_g;'��•.I�tL�4l�.-*_�iU!� industrial. ;- Criação em cada s-etO'l:' de
e nem um.a só unidade deixou clue

.•

0

.....•....00.; rresP.J'ond.>enteo -.
�

I tWt. t M 'd' •
1'····

A. RVALHO' ",.
"Deve ser f.eito o levantame,n

indus.tl":ba tex.
til d'e uma

.com:is...'de operar pOr desarranjo nos '

..'. � ns i U O e ICO 'fi . to da produpão de cada esta.. sã:') de industr.tais para apurar a

:��� :�·�x:es�e:iClUi��::nt,e� ira�kiti;lirj.+a;;e�l: �! _ Diagnósticos' Clínicos � �

--

� ::�ec!��::;{) o;in!��!���i ����l���� r:�����. real 'de �a��. estabeJí
.
motocres, armamento, equipamen _ ,. .. ..e!. . ..'! •

II ".....A cóta a ser estabelecida na =-' Havendo po-ss'llbllldad.e de
to de ráid:Üo:, tudo foi consêrva... soes do Tribunal � Metal)oi�8mO basal. -. E.le.trp.cRrdIOgrafia

-- Laboras I importaçãiO de novo maquinaria amnwto,. det:ois d'e
.. completado

do e;m'· perfeito: Iundonamlento'. Eleitoral � tórIO de AnálIses .(G�t�K��-féze8,_u.rbra. etc�) . ii não poderá ser infer.ior a 500(0, 00. reequ!pnmwto, d�verá seI: e�e
pelas tripulações, trabalhando e. !i cr

.

p 'ar 'atlã·· fi S II s"· I'
tomnndo\.,se por base o nUIl),;2ro chstrlbmdo PlorOfcwnalmente as

vivendo em deso::mfortávoe<is con I Rio, 18 (S. E.) _ Foi ·aprova...:�· mica e�p ....c! ll.,�:.,�.. � e.ii ora .'.

. de unidades eXiist'cntes. fabricas ex;isttn�es e. á sua çapa�

�,.rlições em navios quoe não ha'� I da a proposta fvrmulada pelDi , (pel'hu!;>açõei menstruais, esterilIdade. alterações 56.. "..._, A licença para a ,�mporta� cidade de produçãp.
.

VIaj11 �ido projetados para ope..-{ desembargador' Edgard Costa, � xuais, incômodos dR ádolf'cênoia e da idade critica, � ção só devérá ser concedida aos I ,-. Nenhuma maqmna .usada
ral' sob!() forte 'calor dos' trópj�J '-permitindo q_ue durante a «Hora! .� inflamações genitais. etc.) .:.; estabelecimEntos já �x�stentes EO poderá entrar nll) paiz, a ni:-o s·er,

cns.! i' . do Brasil» sejam: transmi1idas to. I :;!
.

.

. . , .�. . I· que a <comissão tecnica opine fa
«O 'objetiü) da Esquadra BrU das as decisões do Tribunal Su:� \ e A.ilmsda lHo Bril.neo. a 7' ltJlnmaruul - filaIol16. um2 e pR_IS. De\:em ser revistos imediú-i \üravelment2 p'elo seu emprego

�.
.

tanica ao atacar o grupo SaRis. perioI' Eleilt'Dral.
. ,', l ". t i���B:mt� :1....�:.:tiBie tamente todos os pedidns de im� industr��ll e s,e sua e::trutura nã::l

1:
í í, N� ball te 'm'l la.1l· '- púrtação e examinadas todas as contranar Ú llue €st1\"er estabe:-

,._

i ! L. ;, �Na l' compl'às já efêtl.mdas para se cyi lecido na padrojIliiz;ação.
! 'li.. : jl!(g dew faltu . [

t

l tar ilbusns. Foram ainda acres{)e,utados
dois adendos soóre fi .,questão,
do espa�o disp.onilvel e cap,addal
de da força motriz e sobre a 'crÍlí�

e. çã,) de uma ta...xa sobre o numero:
de fuws de cada !;stabelecimen��
fabril, paga mEnsafmente.i e re�
recolhida pelos sindicatos de ca�
da regi[o.
Para estudar esws sugestõ!es

foi de�tgnadfi uma comissã,o es'1

cia!, dev,e.ndo a questão voHar
á discuSSf,:().

Junho de 1945

Japoneses . sente
do Poderio Naval

pRECISO

I
de grande Urocinio e longa pratica no ramo de teddos1 que já tenha viajado.

Deverá viajar com caminhonete.

Rodolpho Mander

As Linhas Aéreas .Civis Da Grã-Bretanha :Em TempoJ.De Guerra - Na
gravura vemos um aparelho Lodestar da Bdtish Overseas Ahways Cmpora

tion sobrevoando Cairo antes de aferrizar.

BELOS f IlfMim

IlHCÇOES no'
COURO CABELUDO.

Exijam o sabão

Deposíto à disposição
Deposito Popular
C/eta. com aviso de 30 dias

.' .' .f '. 60 dias

2 O/O
5 O/O
4 O/O
5 O/O

fl lf2 O/O
6 O/O

I 512 O/O
e %

Idem lã iI 9f' dhw
Idem 1c1'é'ill ri, as

C/Ct8. Prazo Fiz; o {} mése ..
" Idem íuem 12 �

slilulà de Aposentadoria
Peosõ.es dos Industriarias

ftlislamento Eleitoral ex-oUelo •
f

Remessa das relações
a que se. relere o art .. 23 da Lei Eleitoral

1 ,_ o Instituto dos Industriá.. Os Srs. Empregadores, se a� ..

rios faz saber aos Srs.. Empre sim o. ide:iJejarem, podem entregé ...

'gadores Industriais que, em cum.. las juntamente ÇOl11 as guias de DR. IffOi1S0 BllSIHI
primento ao art. 23 do Decreto:' recolhimento.
Lei nO 7.586 de 28 de maio, de Das relações deV1em çonstar a

1945, 4ue regula O a!:siam€!lto razão da firma, 'Ü nome do. esta ...

eleitoral e as eleições, e de aeo!'"" beledmento. o seu numero, de
do com ás instruções baixadas. inscrição no. L A. P. I., o seu

pelo Sup.ertor Tribunal Eldtoral, ! ender-eço, e devem ser datadas
passará a receber dos Srs, Ein� I e assinadas.
pregadores, a partir de amanhã,

I·
3 .-� Se o Empregador não ti�

as relações dos seus empregados ver nenhum empregado nas cnn C'tu�'IlJ �specia1faadol •contribuintes do L A. P. 1. que dições exigidas para o al�tamHl tire Ãmnentação du Criarl
prestam serviços nesta cidade.

.

to ex-of�iO 'deverá ien!regar urna ctnhas, Pu:erlcuitura. H�
I

2 '----' Nessas rela"ões deverão r dec1araçaú ness.e.sentIdO., ne Infantil, Cltob Méd1o� :
ser incluidos apenas os empre..: _4",...., De posse dessa� �I�", I Infantil, T'�bercllllOO$ Ln.Jan..gado.s que saibam ler e escrever, çoes ,oLA. p,.I. a� enVIara .a�, tU � Doenç,u da E'ãlra dafl
hdmens e �ulheres, e em relação auton�ades eleliortlils; agiJ;m I CrianÇM,

.

a eles idev�m ser declarados os ?ostefl�nnente de.
acomo con: as I Tel�f5: 1101 €i 1099

seguintes dados: lDstruç?es que for�em expedidas """......,""""'''''''_.,.,.,.."".'''''''''''''''._
,

a) Numero da caderneta de pelas (:lta�as at�tor:dades. . leI ,� O f"dcontribuições, ,

5,- NfiS remçoes para, () L �Ili�gramas n8d IS.
b) Nome pior ext-enso, A. P. I. dev'em ser incluídos ape.. Na agencia local dos C:0rr:elOs
c) Função, nas ns 9ue .s�jam seus ass,?ciau c Telégrafos acham�s,e �'et1dos t��
d) Data do nascimento, em

dos obngatorIos e �acultat1vos. legramas para as segUIntes p:es..

dia mes e ano Se o Empregadúr tiver empr,e;'; soas e Urm.as;
, �.,

gados que recolham para outro I Fada, \Veise, José Bateche, Jo.�
e) Nome do ;pai e da-mãe, Instituto, deverão eI'€s figurar na VilJn::l A'lclré, rua Floriano Pei�
f) Estado civil. relação a ser >entregue ao ou.. XQto, Fl'€gica, Dr. Balcomi, La..
g) Lugar do nascimento.' tro Instituto. sau, Tas�o Miranda, Euge'.1h Sil
Deverão rer !em tres _(3) vias I. 6 ,..--, Sobre qualquer duvida veiru (Garcia), Industria Textil

e e�treg;.tJ<3s � este Orgao Local que a respeito tenham os 81'S. I Artefatos, Tigre, Dbetor Grupo
ate o :dla tnnta (30) do corrente Empregadores, pedimns procu�

.

Escolar PedIlQ no, DtPBtOl' Gn.l:"
mês� no .se�ulnte horári?: rar�nos pessoalmente.

.

pn Eswlar Santos Dumo�t, Ne�,
,

DIaS utels, lexcetú sabado"....,. Blumenau. dezoito (18) d,e ju_ bra, Chico Iestavikiz, Lida, Dr.

9,00. fi 11,00 h-oras; nho 'de 1945" Pla·ridJ GDmes para Neid!e, Na�
Rubadüs = 14,00 a 16,00 hO"l

.

TELM:O VIEIRA RIBEIRO talina Guedes. Auxlilial' lnsp.,
ras.. Agente em exercicio Amar0 Joaquim .Quadru .

Diplmn. pela Faculdade
Nacional de Medicina da
Unit1ersidadt do Bt'asil

Medico fspe�fansla em

Doenças das Crianças
e da Péie

• 5'M H§ w
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