
pelo
SÃO FRANCISCO, 26 (Corres-.

pondcncía de Ewaldo M. de Castro
.

,

da Assoeiated Press) - O chanceler
brasileiro, sr. Pedró Leão Veloso,
confirmou as declaracões do embai
xador dos Estadas tinidos no Rio
de Janeíro, sr. Adólf BeI·le,. de que
o pacto de defesa mutua do Remis-

ii livre

Leao

o
II

I
iii

I

Veloso as declarações
fério será assinado na capital do Bra
sil. Disse o chanceler. brasileiro:
('Um dos motivos principais da mi
nha próxíma viagem a Washington
é, precisamente, o de assentar os ulti
mos pormenores com o presidente
'I'ruman, relativos a essa sugestão, a

de idéias

I
do Adolf erle

qual, segnndo espero, será recebida

por ele com grande simpatia", Con

tinuando, O chanceler Vel080 confir
mou. que '�e!etivamente, existe um

desejo geral entre os representantes
das nações americanas, para que a

assinatura do pacto, que eonstítuirá

sr,

a base convencional do sistema co

letivo inter-americano, se realise no

Rio de .Ianeiro. Esse desejo não po
de deixar de ser muito grato ao po
vo e ao govêrno br asileiro, pois cons

titue uma prova do alto conceito

que os países americanos têm da

posição do Brasil no continente".

éric I
paradeiro d9

anilestação
atlvlgados a serviço da U.. D .. N. defenderão aqueles que

forem alvos de violencias
versão sibreOutra

Moscou, 26 (A. P.) � A ser:h:,- I dade C?1:1. qu� os russ

..
ClS .:nCJ.r;:n�

a I}OSSlblhdade ele HmUer ter íu',
----------------------._--�---------.

gido para. a Espanha da fran-co,

e dai para. rJ_Amérka do Sul, se

ref}::te nas 'fi odeias transmi1idas

pel:.> rarlio de Moscou, reprodU'�

zíndo uma narrativa do major
George Fielding EIEot, publica-
da no -Herald Trlbun�" onde su

gere tal �v(.ntualidadê. ·Deve�t;,;:e

J lembrar que .Q (iOmanj::U1t,� do

Exercito V€r�nelho em Berlim!

;. RiO, 213 (S. E.) - Não se.
d.es�Uii:dam: as forças democra'[

.• tilCas das medidas que tOWi:ID.
etilcwnte a vígllancia contra a

fraude. ÁSSiim ao que se noticia,
em: todos os setores da U. D. N.;
no pais inteíra, funcíonarão dê ..

partamen.cs jurãdjeiQs, encarrega
.

tlos de acompanhar as diversas
etapas do voto, desde' a quals
iii:cação até ás umas. Centenas de

. advegados em todo o país fica...
.

rão, de outra parte, mobllizados
para a defesa dos brasíieiros fj
1i:ados a qualquer corrente que
sejam alvo de vioh.'nciàs gover,

n?mentais, �ndus'ive. no interior,
Vtsando evitar o livre prcnun-

BMJMBNAll· Quarta-feira. n de Junho de 19'15 - Dr. AcbWes Balsini DiretorReepousavel � Ano XXI- N. 11::2
.. <l:IÉfilliento ..das -simpatías PiDpl1�i

O;i�8 lIue deixará o
Excluida· da Orgaoizaç-

'cargo .

S. ;Fr_<JiJ.�.isco, 2? (A. _p,) '- iA; ta�eu.a, delegado do México, é em �)po.si)Ção. A exclusão do go',.

. S i
-

n .: i
C'omlSS�0

l
da Ccníerencía �e. vi}'J Im apoiada pelos representantes vemo de FruI1iOOl do organismo

� aha_��:, 20 (P ..P.)
-

An;l�l·l. tar, unan:BU<êll_1enlie, a ,pwI!::nçalQ dos Estados Unidos, Bélgica, internacional deverá durar -en

w:1:';�� 4«'0 .Q_ �X;�feIt(). �1�apIÜ! do governo de Franco de par"'l Ucraríia, Bussía Branca, Austra� quanto estiverem no poder rcgj�
9.�e�wz ,d;'r A�;.�l'�de .p.d·elxar� Q Udp;.!.' 'çlp. futu:�.�rganização! de I IiTi.l, Uruguai, Chile e Guatemala, mes estabelecidos por 'forças mi'..

MX,�? :!f '\dJtkl.U�
.•

"iO s�u apolG a
seo-uranca iniúidlal; A proposta I NDS debates em' torno da aS$un'J I Utar<!:.�s de pais'cs qUe lutm"3m

§,r.çsJ:ça .' 'ti; f!l�fer�nda partiu dá· sr. 'Quitl'.i J .to não. se ouviu nenhuma voz 1 contra Naçõ'es Unh!mn.

A virtnda a ii lealda
de se retiram quando
o crime e a traição
são premiados.

anual
.

:sàmestrá!
avalso

CPUZe i ro I Prefiram a Farinha fa�ricada
...

.. .. pelo MOIHHO JDINVILLE

lliario Matutino

IgUalou melhor que
sim ilar extrangeiro

-_.

fàÕr. ta IMTWfU.EH
Buá '1 da Slietúil.ifo. 100 - Cx.

BLUMENAU

de Segurança·Mundial

base de caça'll1in�s BritrânicoF.
B. N. S.

li
tAl

nl80

cel. gul. Nik;)lay Bezmin, d'i:�laj
rou acreditar QUe:; Hitler se ·en"l.
contra alhures na Europa e acnes

centou que Gtb�e ,...UO;; "l)SS'JS go,-\
\'ernGS apanhá-x» - (ref2rl:lti OJ
se aos .({)rr·ô'spond'ent�s estrangcí
ros). - Depois disSO, não hOUJ

Vê mais rorn=ntários 'e111 Moscou
sobre 'o paracLi:o ele Hitler e d<a

sua esposa, pois D marechal Zhu>
kov anunciou o casamento do

eX"'luehrer com a atriz 1f\'éIí
Braun.

----�-----------------------------------------.--------

Institulo de IIposenladoria
J- Pensões dos Comerciarios
.,1

Seviço Eneto,al�Ex.Oficio . ,

Remessa das relações a que I mes e il110;
.

se refere o urtigo 23 do Decreto- f) nliação;
Lei nO 7.586, de 28 de Maio de g) proHssão;
194.5.. 11) resllidencia (rua, nO e l,oca";

1 - O Instltuto dos Comerciai lidade).
11ÉOS, faz saber a todos os srs·l 3 - Essas relações deverão'

Empregadores Com�roi;ant,es de ser cU1Üe.cci\Onadas em treis vias

BlUlúenau, ?aspar, B�squ,,:, l�'i::-I dat�_das. assún�das, co.nt��ldo.. ·�
rama, Indaial,

i
, RodeI,?; TIrnbó

'. ! :arll!1b.o �la emiwe.za
e '2t1�Iegt:e.:,

Itajei, Cambonu e RiO di) ,Sul, ilS de Bwmenau. na r·esp,ectJiva

que, tem cumprimento aü citado AgenciJa, á rua 15 de Novembro

artigo 23 da Lei Eleitoral, que 136�). Nas demaiis IDealidades;

regula o allistaim<E'ni!Ü, e czleições e, entf'egá�las aos r�spect.ivos cor�

de acordo com as instruções bai� respondent�s do L A. P. C- e

xadas pelQ Sup'êrruor Tribunal G0S EX,,'110S, Srs. Pl'efe.ÍJtos Mllni�.
Eleitora.l, já está It'oehendo, dia cbpais 1ll1de não houver c?rries ..
Iliamente, d� 8 ás 10 te das 12 pondente do L A. P. C., .afim .de
ás 18 horas, (sabados de U. ás que as encaminhem � agcnci.�
12) as relaçõ>es d� seus empre..l em BlumenclU, todas,. mlpr.eten�
garl.')s, contribuintes do L AP. I velment:�, ,qté aIo dia �8 do (;or�

C., que prestam serviçüs nas re� rente mes de Junho.

feridas localidades. 4 - Só dev·erão constar das

2 _ Nessas relações deverãü respectivas fE'lações, os segura:..
constar: dos sujeit�üs ao regime dtesie l!ig

Numel':.J de cadastro, razão SO'- tituto. Os que porventura eDil..,

CiLal, nome dO' ,estabelecinw1to, trtbumn para outras Instituições
rua, nO, lDcaliídade 'e conter os deverão olcanti!nhar as r,eferidas

nomes nOs empregadores, e to", relações ás respecti'l.'as el1jda�

dos os empregados b�asikiros de'l fies a. que :)5 mesmos estejaml
amhos 0S sexos mmGPes d� 18 suhord'l11nclos.

anos. que saibam! l-et' e escrever [) Esta Agencia permanece

e deverão conter a�nda os se;', comO' semprle e mais do que

gu,intes dados:
'

nunca, ao i'ilteiro dispor ele to:"

a} nome COlupleto, por ex- dos os srs. segurados e 'interes....

tens{); sadüs para qualquer informação.
b) natura}i�dade;
ç) estado oisil;
d) wdade;
e) data ciD nascilmel1tro, dia"

Vista Geral d� uma

Blumenau, 21 de Junho de M)'.
João Porto

Gerente � Telefone 1271

Ore Sa,DO
Cr$ a5,oo
Cr$ O,Bo

__________________1

O arCioto das Qspll"aç6és do Vale do itajal

Não haverá expediente
nos Bancos locais
A .agenda local do Banco Ín�

dustr:ia e OOll1F-l1cio de Santa Ca'.,
tarina S. A. (Inca), avisa por nos

56 80 jht'eIDlédiü qUe, doe acôrdo.
(iOm {) que fkou cortv�ndói1ad9

Compieta Ube.rdade de I
�:st,P��;� �i���ú.�.:�cl����a���;�� .��

Imftm;r8n�t!lI !IM!! � n�. i"�
. balanÇo'), ')eo clallào exp,::d-ient�

Ullpi iiflllwU aIIU iir�Ynlil.I�la I
nos dhs 30 de JUl1ibhJ; 2 ide ,Ju�

.

p.orro Alegre, 25 (Press P�r... 1�'Ü, sabado e segund.a·'1f:eira{ fun
ga) - Em sua passagem aqUI .o

I
Clonando, entr:etanfo normalmen

n.
0\

.

.'0 .e'mba.ixador arg·emlino n,lJ te, Diôl 29 do üorr:�nt'êf Sã.::> p,::,::'
Bmsil doclar3u á repOirtagem o dro. ..

seguinte: - A liberdade de im� .-•.- ..- ...-�-;._.--.-.-�
prensa na Al'g:::ntina é compk�
Í<:l e nãnha qualquerr:;sirf<5ãtJ' aos No bar e ml lAr

notidarios !n�m mesmo dos CüT-
K N O T

respondentes lêstrang.ei'ro:s.· não deve faltam

•�+-.�.•='.-..- ...-.-.-. o "-:te-�"S.-.-�-.,-Jl->.-.

o

na.

,Por motivo de mudança está liquidando seus artigos� que so- 1
.

fraram um ABATIMENTO de 10 a 15 por cento. I

t'proveitem o mês de JUNHO II· LInara fazerem suas cornpras na .. I

Fl'uW:1:e!.'as .e Omamlt!ntal:> .I
p."sçam·. cai;at� !lusüad:o : hl

LEorO'i.,DO fiEIDEU :
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



A Diretoria da Fabrica de Gazes Medicinaes "Cremar"
S. A'I comunica jWS Senhores Dabenturistas§ que em reu
nião especial do Conselho Flscal, assistida pelo represen
tanta dos Senhores Debenturtstas, Mutua Catarfnense de
Seguros Gerais, foram sorteadas! antecipadamente, como
resgate as prestações devidas em 1946 e 194:7, todas as
Debentures terminadas com O' numero 6 (seis), no valor

7 total de Cr$ 100.000,CO (Cem Mil Cruzeiros).
Oumpre ainda esclarecer, que os portadores dos tltu

los sorteados, poderão resgata. los, no Banco Industrta e

Comercio de Santa Catarina S. A. (I�CO), a partir de 1.
de Julho p.Inturo, ínelusíve os Juros vencidos pelos mes-

..Silmsnensa em 1911.,5. ,._� .�,nresen.
Colonial Cr$ 20,00 mos g�U\it�I�!és��te�Odo�O�i'��!,rirm�� 1. de julho p.futuro,ii p lilm 'i li CIp mm NumerQs não vencerão mals juros. ,

tação de provR", de IIU
.. ·�' ia co I ��:�;;:do g��; �-;:�g ÁNT�i�we�,�.Uc�ld;0\,J�\ndl� g7r:'���f.H3S1deDt�
1- J

'

WALTER STRAUCH Ditel.or-GerenteO ser'lç;�. .

I I
,

r r serãoCd�:�r:{d��e� rfi��b�u�S ��: <i-�.•-#-il.��-�-�.-� o � ���,�_%> ��_�",�._,�

Para ,arios aios dá "vida civil de acordo I blicação .3 crite:io da direç5o."- Pabrl'ca dO Gazas Medi' ra'f1·nal·s' UP'iHlIDor."8i1 A.,. .

.., ..,".
, '.' - "CIdade oe Blumenau" nao U U u·· uJ. U u fI.cum O .Decreto-lei 1.843 se responsabiliza por conceitos

� emitidos em ártlgús assinados. A- V I S ;i!lde sua publicação, revogadas as '

Vdisposições em contrarto. oI>--�,-:'-'ii;-.-�-�!fl!'-'w.--.-.
- 'A letra P, do referido art. II, No Dali li 00 �diz que nell.

hum brasileiro de

I
K li O 11mais de 18 anos de idade, soem. fi!ão deve f81ilaJa apresentação do certificado de

_� .._� --.quitação com o serviço militar,
poderá praticar qualquer dos se",

guíntes atos: � obter carteira
profissional, matrícula ou inseri..
ção para o exercido de' qualquen
função e licença de índustría e.

Art. 10 :- Ficam' suspensas, profissão; 'e a letra K, diz o se;.,
durante o corrente ano, as exí, guínte: «adquirir, alienar ou 11Í..
gentias constantes do art. 12, potecar ímoveís, assim C{)jIDO fi.. Sua 'I de Sstemilru, UI
letras F e K, do decreto-lei nUJ gurar como outorgado nu ou"; �_,__�_� _

mero 7.343, de 26 de fevereiro torgante em. escrituras de an� t h" 1I.IIIIIIlPft
de 1946'. Art. 2° r-r-: O ;presente' (TeSe, permuta' ou troca de bens ra�a••�ar com 8 UHilí�U

decrete Entra €m vigor na data dessa natureza»,
.

POPUUR f IGRICOUI DO
ValE DE -ITAU!!,: é EHGRiH ..

DEtER o palrimooio de Blu..

menlll�
<t.....!i-.+.:-�..,.,�_,..;.�"""�-�-�-:.

,

1 [0# ....

\/ENDE= E
Maquina fi vapor em conjunto de 75 BP- Ver a mesma
110 lugar Dona Lulza. Mahl informações em Rio do Sui
na "Firma Féculas e Oreos Vegetais Gropp Ltda." ou em
Blumenau na Rua 15 de Novembro, 987, com Snr. AlbertQ
Steln. Bx!casa

cem �_"tI-��-;o.:-�-�-J!€"-�-� o .-4l"-'��-ii!-g:-'i>_:fi-§-O-�

I
-

...�.I
Industria de artefatos de madeira em pleno funciona

mento, precisa de .socíe com t 5 a 20 mil cruzeiros afim
de augmentar a mesma e traduzir díveraos artigos de grau

'-----=-�-=--..,---- des novidades no comercio. Já tem estoque e amostmaríos.

Informações nesta redação

'&11' nota anterior Informamos
aDS leitores os dispositivos do
decreto.leí nO 7.343 de 26�Z�45_�
que impedia a realização de vEÍ_,

rios atos por brasileiros maior de
·18 anos. O decreto abaixo, vem
de suspender 110 corrente ano a

aplicação de taes exígencías:
O chefe do governo assinou o

seguinte decreto.leí:

*** ,�:�

Precisam-se

I

De um açougueiro e carrocei
ro. Tratar com o sr, Oswaldo
Sehreede. .em Lontras, muaicí
pio do Rio do Sul.

Compra-se : I o Doutor Oscar Leitão, JuÍz Eleitoral, na zona da
Comarca de Blumsnau, Estado de Santa Catarina, na for-
ma da lei, etc.

,

FAZ saber aos diretores ou chefes das I'eparfições
publicas, das entldades auíarqutcas, ou de economia mista
os presidentes das seções da ordem dos advogados e os
prestdentes dos Conselhos Regionais de Engenharia e Ar
quitetura, que deverão enviar ao Juiz Eleitoral que tem
sua sede no ediííeío do foro. nesta comarca, dentro de 15
dias antes da data fixada p8lra o inicio do alistamento, isto
ê, até o dia 30 do corrente mês relação completa dos iun
cidnários e extranumerários, associados das entidades pa
raestatais, advogados, engenbeiros e arquitetos, com as
respectivas indicações de função, idade, naturalidade e
resiâéncia, afim de serem alistados "ex-ofioioJJ na forma

Vaporls laueomovel e fixo .

da lei. E para. que �hegue; ao conhecimento _de todos, man-
,

.

d .J·4 P. lo
t dou o MM. JUiZ E!eItoral, passar {) presente, que seráRei�rma os, de�ue ",uva S
publicado pela imprensa local e outro que BSl'à afixadono�mais para tnma
no logar do costume. Dado � passado nesta cidade de[huaIDos Blum�nau, aos treze dias do mês de Junho do afiO de mil<la 500 até.2000 WATT. novecentos e quarenta e c�nco, Eu. (Ase,) Luiz Schramm,Rodas a Bgua de feno escrivão elE'itoraJ, o escrevi. Ass.} OSC6!' Leitão, Juiz Elei-

para capacidade ,de lí4 até tor�L Certifico que está cO:lforme o original que foi afixa.
3 cavalQs eletivos. do nesta data, no Jogar do costume; do que dou fé.
lurliin8S Ffancis Blumenau] t 3 de Junho de 1945

de varlos tIPOS e eapaeltlades O Escrivão: .Luiz Schramm
Informações: OT'l'O 'WIlLE ifiiIi#!?Píf* ri H> giM ;'§'iHW" L'MHi , ......

!:.::� c=�:_:O.=l, :8 • II G. I RA N D
"IA I �-��':�-�ç�:�-�:=

. \i�'Ililil"'!i!!i,,"��_.!'!!!__?!!!iJ.�agll!_�_>!i',!l!�_!!l\1�"
Agente$ d�5

�;:� Compra.se uma essa GOro

gra�t!e quintal - ou ehaeara
(sitip) com boa casa, com
mai,or área de mata, pzoeura,

se em lugar alto
.

e fresco,
mesmo em maior dístaneía
da citiade. ,_ Ofertas eom por-
menores detaUm.dos por es·
crito sob D. F. 1888 á esta
reda,ão. 3xl

,

***:.; -,

Fornece-se

Despachos
létes: ..

C?ID \1'iagens regulares entre Hajai -- SantOS
(@i�� p�!$taa 36, �. End. fe!egr. uGMBdo"
rrAJAr' --- Rua Pedro Ferreira nVB• 68/72

EX.PEDI,ENTE

Dr. AclillJes Balsim
Oiretor-Responsavel
Dr. AnnuD Si'llsúd
Oiretor-Proprietaric

Ofi(:ina Propri�
Rua li de fevereiro,

Assinaturas
-

1 C $' CO r�i'Anua ,1'. o ,ud
Semestral Or$ 35.00

27 6 ��4�
� _''''$r'"'ill!lf'U;t' r!iÍiliií'

fabrica Gazes edi.
"Cremer 8. A.'�

S�rviç6s de I!rim®in
.

;rdem

Aviso im1üortante
Aos Sf8. Industriários. GOffisfniárins fi Particulares
A "EMPRESA lNTERI\!IEDIARIA" de M. L Araójo �m

colodanópolis, tefh.10 em vista o grande número de pedidos para
confecção de processos de Ululos declaratórios e naluralizações.
que vem recebendo últimamente, toma pÚblico, a fim-de evitar
'que terceiros aceitem serviços daquela natureza em seu nome,
sem, todavia, 'estarem devidamente, autorizados, que não possue
agentes ou correspondentes neste município, solicitando, assim,
a todos que fiz.eram qualquer pedi�o, dentro de sua especialida
de, ,comunicarem o fato, porquanto não se responsabiliza apso.
solutamente por trabaíhos que não estejam! até boje, confirma
dOB os seus' recebimentos.
'. Avisa, oulrosim, que, para este munidpio e, visiJ1hos, man

-tem sómenie, um agente comercial � Sm- Ogô Aby Marques .:.:_

que está encarregado de aceitar todo e qualquer serviço concer.
mmte ao seu ramo, bem como. passar recibos de iodas as im
podanciaB e documentos recebidos, a qUem devem sempr� exi·
gir prova de sua identidade.

..'.

"

<,.

Florianópolis, '2 de junho de 1945.
.

.

Oficina RADIO fUHKf
.\tende iodos os serviços de

Radios receptores
Sln"i7icos Ba�Id.lJs fi Garantidoa

TELEFONO 1395

• Empregcdott"''''cl_",,"
tl'AGUEo••m;;UITES EH mM5ps
5.."llS .RA!!S E SU,'5 MMlfi3Tiii;.ll!5
ttlao SEJA.<i: 11!55CS.tATP.RRas.
aROff�t!I'TS E ccpuaw:Ht:

,.-.

��"'�·15��·-i1!--iii-��.....*·-�

T Aos Senhores Proprie-j
� tarios de RADIOS 1+ A instalação de' uma 1
� ANTENA GALLI :f:

t reprezenta as segaintes l
T van tagens :t
f facilidade de instalação. T
I

Economia Segurança �
e melhor recepção. ��j Informações com D sr. José

< ';1
. . Gamam :ti

f flua São Paulo. 9 'f

I ��:�'_"'_5íl81:��:�_9>_=����:
.,

'-": �

5ama e edêelW ?

I
Arrancar e destruir gra ..

vatós é contribuir para o

clesaparecimen to da malária
em Blumerwu.

de

AViSO AOS DEBENTURISTAS

A Díretoria da fabrica de 08zes Medtoínaes "Cremer"
S. A., comunica aos Senhores AcioD�sta€i d.:sta. Sociedade,
que autorizou o Banco Jndustrta e 'l.ümermo ae Santa Ca
tarina S. A� {INCO}, a efetuar o parramento dos dividendos
de 1944 - cupon Dr. 1, a partir de l: de julho vindoura,

Blumenau, 21 de Junho de 1945-
A Díretorla

7 11& :4 "

Dr.. SANTAEtLA
lliPlfunadu Dela facuidade Ntu:!anal da l\fedicina \is

Universidiu:ig do SrasU.
.

Médico por concurso do Serviço Nacional 1€ Doeuçes Mblltais;
Ex-interna da Santa Casa 6 do Hospi tal Psiq uiátJ:íc,) do Rio

de Janeiro, Ex-médico assistente do Sunarório Rio je
Janeiro da Capital Federal.

CLUUCâ MÉD!CA - ESPSCIlH.iSfA EM DOENCAS NERVOSAS.

CONSULfilmo . 8 U A F B !. ! P!l S e 9 M t IJ T
(Edificio Amelia Neto)
Das 15 �s 18 harüs

PLIlHiANÓPllLIS

E O 11�
Febre Aftosa -- Doença gados

Em virtude de estar grassando fi Febre AftOBO nos ga
dos bovinos e suíno em diversos municípios visínhos e em
alaumas localidades de Blnmensu o Prefeito de Blmnenau,
arfm de evitar a propagação do mal e maíores prejuízos no

rebanho coavída os lavradores e criadores em geral a
cooperar na Vactuaeãc Anti AHü�a, que esta sendo feita,
g r a t u i t fi m e fi t e, com oUmes resultadfle.

Os interessados poderão entender se com (.\ sr. Aires
Bento encl:lrrBO's.do do Serviç<J de Defesa SanHsl'ia Anima!,
do Mi�isterio d� Agricultura, diariamente, no edmcio da
Prefeitura Municipal.

.

Blumsmm, 19 de Junho de 1945
ALFREDO CAMPOS
PreieHo Municipa!

Prefeitura �lunicip�d de
EDITAL

Blumenau

De ordem do sr. Prefeito, torno publico, que no mês de
JUNHO se arrecadam na tesouraria da séde e intend�l1cias

'"'

dis�
tritais os impostos de TERRiTORIAL E EXPlORAÇAO AuRI·
COLA E INDUSTRIAL, relativos ao eXErcicio corrente.

Os contribuintes, que não satisfizt�(em seus pagamentos
dentro do prazo acima, poderão ainda faze-ias !l<!s meses de
julho e agosto, acrescidos da ",:uHa de ?O�/o. Termmad�s ?s pra
zos acima citados, serão extraldas cerlldoes para a oevlda co

brança executiva.
Diretoria da fazenda de Blumenau, em 10 de junho de 1945.

ALfREDO KAESTNEE: - Di,etor

a�"""""'-==�--�=---=--=�=,-,��--�';i��!; T�n l!a�
m<=='=---O

li';i_ �!!U.;;::.B�� "M!'V i!. ",,4••d>:.="-""

8iumenau tida.
TIntas e Vernize� ti "Jf�teri�m p�u a

P�nturas emn (';elrai
Tintas em bisnagas Dara artJS�dS

B;um���u .. ��a� (at���l!!i1l
.

;jlI;l;:o!1 'Z1Il'lI'II::= _w- CM? ..=.-r......tJ'D.�����
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o seu RAtt:)�O está raihando?
L�ve�� imedi€Jl�aHrW2����e �� @fi�j�a

RADIO .. BI.?OH�
.

e sari! prcntamsã!ta atendida

I1_- Equipa.mento

.m,oderno,
(te

alta,
- precisâo, ".fécnicoformado e diplmnado em, São Paulo

Aê.�meda !Rso :all��!fl1eO� 10
'
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fieda�ão. &itlst�. i�rftiiDigitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



,� ...:;

N,o próx!mo Oo;mingo, o.Sãe Lourenço q ue roubouum pontinho do alimpico, com o é 58 bido
por todo�, fará SOa primeira exlblçâo no Estadia da Alameda Rio Branco enfrcritando o

.

PalmeIras. Aguarda ..seum bom choque Q;que realizarão o "benjamim" e o "periquito".rt:-!iJJ-"-���-Ji�?i-'§:....,...�_. o.�-.._\it�"""1i-.�.�!I(-. O�_"�-o.;li;-�-<I'-,-�-�-�-...�t·o"-.���,;,;;;;�-'ti-��..��-.-. O'}-��";:;'�-�-JE-_·��-); . ....,..+---iiO�-·���.��-j,-��-�··-.-4õ

.RTl
Direção de I V E LA S I O VIEIRA

li I ;
Município da torcida sBlvag�m 1 , , .

! friDor é Sabor

'. Das','ManteiOáS a fina flâr
t

Há pouco tempo} faz duas ou três semaG�S, fala.ndo
com o Presidente da Liga, fiz-lho ver 11 l'.l.ecessl.d·Hde da se�... .:

.' fazer o campeonato da LBD no campo do Oliropico. EI '" expliquei 03 motivos: . Aqui há mais Iacilidade de um p�.m.
• trulhamento da Policia, o que re':l:X!�'i. em _1.'fl!dor gfH'gn.ti�

O '''ben�amim'' ven... ) dísnosto a .. d'·esbianearo ····v·'ice "'··t··d··er· ... Porem ·0 "pea! ��
..

,1�u�:���t�e��f:r�:�t��·e��ã�rIN!r��8�J;If�)·J� Ê��.·�U:�. .... .'. 'J� IJ

•
.

y !
. 1.1!

.

UI là.I. ." .. ""
. I te, (Haja vlsta o Jogo Ohmpl co x Palm�l:rR�, São os m�lOl'eSrlqultft diZ.· que isto não aeon··têc.·e

..

rã; p·0':".·8'· ···preti:lOn.d.e o. b; ..campeonato .. i rivais do vale. O OHmpico venee.u, .perante uma aSsi�ten".

.,..".
.

..
'.

.

'-' U'iot.. !fi;
' .. U, f ,""uU.II" Uit •

ela, pró e contra, de umas 3 a 4 mil pt'SSORS. O ambientePreve-se UUl bom ,
'. ·d·uele .' 'entre o··' 2· ·e ·0'; .3· · �oto�ad·o· estava 'iêllue_gado", Houve brjga�? �p�Vê encrel1ca� mes-..

. ,,�. "'.. .

.

.. � I \:I� quinhas? - Não, Nada houve) 3. - Chel I) exemplo elo Gua-
I

.

C'" ; 'o cêleraní, quanto ao caso Pa.meH'88. tHH o �x��IhO (1 �
-

'" :-ra�mei,r8r,S. e São Lourenço farão domingo próximo, DowiDS!O vtdouro, o "benjamím" terá que enfrentar, na bre Cóncordta, quando ao C8S0 LBD. CH61. tamnem, rnuítona �iamed� ElO Branco, O> prello principal dà -tereeíraro- Ai{im.eda Rio Branco, o categorlsado time do Paímeíres, onortunarnente, os casos do já não menos célebre IO%13rna·dada: do returno.
que encontra sé com um ponte de desvantagem do primei- cio�&i. �. ressaltei; - E' verdade �Ul:'.. nem _l?díHl,.. o� �h�be�.. . . 0. i'BEJAMIM" VEM DISPOS.TO. , ii 1'0 colocado. Para cumpri_r mais uma destacada pertorman- do Interior são culpados D?as , . . pero . p��a�,o1: paga 1)

H1
O _S111;P�!WO· clube de Rio do Testo, foi em 1944 o ce, o cquadró de' Rio 90: 'I'esto vem treinando com afinco justo o mais vale prevemr do que rememar ... 4Q-lan(�r?}.�ilu .. do f.f.lmpeonato: Porem, eles s'irmaram que esmerado. Com ti arma do entneíasmo, da lé e da confiall - i Citei outras OiJi8aS IDftÍS .. ,em 45 H'IaO at�ar pra cabeça", � .na verdade, se não é ça, o São Lourenço espera desbancar o Palmeiras. I Após tantas citações o Presidente

. r�'8�{l.l.HI�u-my:.. -o Iider, ou o vice Iíder, é o terceíro colocado, posto muito
.

PORéM o "PEREQUITO" DIZ. . I E'. A idéia .. de fazermos ti Op..mpeonii1W somente no campohonros.l'Y. �� n�_ Torne�o lnlci� o São L�ure!lQo teve desta," . .

Q pah:ri�iras or'�ulha.·se de 5€'1 o vice.l.ide.rt e na rea-] do .Olim'p�co, [lã?,� má, Vír�i>1 q�ulldo po�cü! ��aba!.' �O!ll.e�dafjgUdi,.cunse�,Ul,B�O o fltuI? de v1Ce·(lampe�o. Extre- hdade.éum'post�baetante .honroso. E contínua sendo umlillU!WS "abacaxIs . Vou estudaIe e, enquanto isto, esperarsndo DO. certame onerar, consegutu .esperaenlar; retto:
.

em- dos mais eredencíades ao titulo. de campeão; O seu.

com-j
os fatos. , . .

.'pato� P91', um tento. com o úHmpico. Alem de.asas/ bdlban- proruisso de dotilingo 'vàt ser duro, . :por.quanto terã pela Não sei si o Preshle�te. como l!le prOID_eteu, estu�lo:u atas f�çanh_ast teve UltimaraS ou�t'�s, o que bem espelha o frente, (.) .entuzt8.stá e-já poderoso "onze" do São Lourenco. proposta, MHS, 08 fatos vieram. E VHH'um nuo cúmo fatos,SS� lá po.aer.oso... cIl.. l'taz e prestigIO que des1'ruta em nosso O "p
..
e

... l'iqUHO�/. sabe que·Q Oibenj:am.,im" vem d.isp?s!o a

rea-.1IDsE como !�TqS! .,' .
_, P n'.,,� /I ....

me o.
. .. . .

.. Hzar nms grande pi'oesa; qual seja vencer dommgl}. Porem . ii,. premeI o �ogo InternaCIonal x L alme!! as , .. nnte"

�-c·-.c.-.+--�.�::.:::.-.-�-.o ........
-.
"-�-�-•.�+.·.-.•_'_f ele diz que isso não acontecerá, pois quer i) bi"campeona- não o tivesse feito.. .

._. , ,afézinho é profissional do' Lauro to.
. .

Qu�nta S61v�geria ! ", Qu�n!�}h��11 de dISCIplIna! ...
PREVE-SE UM BOM ESPETACULO! Quanta fgnoranClii das regras d.) m.tDI.lI ! .. ,

.f\llueUer ! Com seus quaul'os bem constituidos e em ótimas con� Nem todos, os de lá, foram culpados. Salvam-se 8.1-
� .'

Muita�ente eXtranhou a participação do agi.! dianteiro Ca- dições, Palméiras e São Loar13nço pederáo proporcionar g�ns �ogad��e8 e al�ul1s da assistência. São, porém, Uillatezll.lhC!_ ':0 tIme do Lauro MueHer) na tarde de domingo ultimo, U!D. belo eapetacuIu .. futeholístico domingo próximo' aüs ffimoria,mu!.o redUZIda.
,�

• ,',
.

"",
em lt�;al. f.r7l1te ao MarclHo DiaS, pela dísputa do campeonato d.esportistas. que compal"ecerem ao campo do "mais que

. MU,Atos dos que 8.;g�:a m� :é..em tipr:clhr�m? lO",V. e
d�. ��Vl, pOIS o elemento em apreçu haVia disputado partid'ls rIdo"

.

.

. po�em Julgar quanto ao 8H1Cerld.':Hie do qu .... aqu! eSC.a6VO .' •

OnClalS pelo Palmeiras. Mas. o .caso é que Cafezinho está regis'
.

Vamost portanto, senhores amantes do baHpodo, espe-! E Julguem. . .

..' .' �trad�}lo Lauro MueUer como jogador pro!iss!onal, e dai pOder . rar mais essp sensacional contenda.
. '. Que c,ena bestIal �quela wdos J[lg�?�re8 e da .a8.s�tenpartlclpar. de. partidas de campeonato. ...

. ..

.

1 ,.. ........����-i@;-� o •.-.:-:-.;;;;;;.-·.-:i!i-.-.-�-. I ma correMO atl"a� do lUlZ p.a .. a ma8�':I��á-lo ... .9.�� PilOV�.. '
.. SE.·.g.Ul1d.p ..pa1'ii\'r.as de

UU.l de.sportís!a Hajaiense, a exibição IAugu.sto vo.lt.. OU a ser' o "tal" I de faltR. de l'eSpe.l�o aquela l�le[l�a V:,ld. dada, qUmHiO. o S •.de. Gaf�?lnho foi excepcional. ... _.'
.

,

!

,_"
. Delegado da Regul.o_, �om rume �m o ... ICla! do e)!êrCl�� �e....-.!-.��$:_._.:........_oQ...:.....<I< oi'-II-.--q;.......-§��-.-.-. .

A 8!ua?aO d,� m�ja'canhoto Augusto, por oca�lao do" �O'lmais a patrulha pohC1al .. conduzl�m; para que não rUeiS.eT� .- ·b .
..

.
.. t ""'

-

d'· ,L·· '. .

... .... A '
.. t�lO da rMI�idade t fOI bastanle fraca..D..ommgQ ultimo o

prm-I linchado, o juiz da: parhdti ! .. , íJue,.: mas 0. que �HiYg
. t;,i1m em a. a",lh;�çao ·e 1:no agraaou clpe carecat voltou a ser o 'l'ÁL.• reabllltando'se amplamente do nosso dizer sí, para desm:ever taIlJauhü selvagflfw" ftiltam�..... Como é do conhecimento de todos. o àtacante tpaumaense insucesso do dia 10, A sua eXibição em Indaial foi soberba, S8n-: me .ualavras ? , , .Urw,_ql1e-estevf,ern ex�erlenças no Palmeiras, não cOdseguindo do �ma ,elas principais figuras do "p:riquHo", COl1segui�. ele �NãO. Aqui faço ponto e apelo !Hl::3 5J.ue l) sr. Presf.agradar, exlreando domingo em seu'novo dube; o'Lau!'o Muel_� realIzar jogadas que chamarama a!ençao de todos que ass13fíram dente da LiJ:Ya aceite a sugestãO qu; lh8 I1Z .•.lerj'teçe.excelente atuação, sendo um dos pontos altos da aqui- -o jOgo· e põ:z; em ação toda a sua desenvoltura. .

E' como eu O'os!Q de p!'Gvérbiol'l, aqUI vai um por des-pe.
'

..
.. ..

. . .

It....;.�...:.·)t-��......._.-� o ..�-�-.�.-+.-�"_·+-.:-·.-. pt'dida:. "Deixa �star. J!1caré, que a lagôa há de 86Co.1'.".••CO nrumando ao que correu pela CIdade com refexencla a �-!t-�.-"-:4'.-.-�-.-i'i o �-<$>-oQ:-�-�-�-�"""�-�'-.Uno, temos tl iriformar que o mesmo p,eliou na meia-esquerda, T t' ·C· I
.

Ge não 'na �xtremu-direíta. A ala' direita do Lauro M.ueHer foi .···e····a-·····.·.·.r·.0·....
;

,,·a. r-.· ·'·S
-'

m·eSf?smada {jor Afol1sinho e Cafezinho; e não por Lino e Cafe· __:lIoho� , .

�;""'+'-��-�-:fiES+-.-j;j-�O ........�_.��--��."*'.,.....-.:-. Sabado;31 de Junho e Segunda..Jelr3, 2 de 1111110
I I' B.AILA O
'.HOJE - 4a •.!i&fe·

.

ira �·s ·8,.1·5·· .h:s;�-
.. clássicos e típicosI Q, - sob a dii'eç:il,o da cOi'agrafa.

.

.

Um prog'ra,ma beHíêsimo.!! LISEL KWSIERtofANNO artista no 1; do Cinema Argentino PEDRO LOPES LAGAR
em

.. aOOinpanhados' pela orq1.test'rct do Teat'ro Carlos Gomes

d A'
.. '.. Entradàs li venda na 'ripograna e Ikvraria

...e···.··, . v·en.tu'-f'_�fr··.O··.. ,

Blumei1àueIl8; (A. G. CR0'il�hle!')\;,;1 Cadeira n:UTil6'rai.t.a r.;p 10,00
Gale'ria " 7,00
Garna1'oie " 80,00

e •.···L.

o Guarani não irá a Indaial
Fomos ontem informados que a partida Internacio

nal x Guarani, não mais terá sua. et€tIvuçl:lo. E' que a

Ljaa Blnrnenauem;e de Desportos, diante úos aconteci
m;�tos verificados domingo ultimo. resolveu. não maís
realizar partidas oficiais em Ind!>-Íal.

Entl:etanto, damos eBsa noticia eom as devidas 1'e-

se:r-ras.

. Um lindo mm hlado em Cast-eÍnllno ..
Na: pl'ogra.ma:

.

.

Olhe e' Escufe
Sosinho é Otimo

CGmparado .. � é o Melhor!

. Valióso auxiliar no tratamento das impurezas
do sangue, .depurativo cientifico de real valor 110
tratamento das placas nas mucosas da boca, gar
ganta e vias urinadas; nas inU�mações dos. oUvidos;
no reumatismo porque elimina as dores, modifica as
ddoemações. nodosidades, etc.

..
E' o meip seguro �e combate. capaz de influir

de um modo decisivo nessas enf.ermidades. Com
toda confiança deveis usá-lo.

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



I isenção do I posto de Re
.'
á par base a ·quantia de

Sessen Mil Cruzeiros

o em milh-e lumer de

PARA fERIDAS;
8 c Z tl MAS.
INfLAMAÇOESi
COCEIRA S.
fRIEIRAS.Festejou dia 24 a passagem de

a
sua data natalícía a exrna. Sra,
Da. 'Aída Schmalz Rabe, espo'sa
do sr, Dr, Aíonso Rabe, médico
diretor do Centro de Saúde lo�
cal,' ,

Aniversarias

81um20au, 21 de

Junho de 1945

PRECISO
Na mesma data comemorou o

e,

'Rid, 25' (S. E,) - Um ves., da - os vencimentos ou van- transcurso de seu natalício o sr.

i}értino diz que, rejatívamenre tagens da reníerkía is'ençã,o t:o:" João Farinhas, {I'edicado fiJllcio'-{
�L possihilidade de elevação' da rão por base a _Quantia de ses- narío da Cia, Heríng e geniit,o\'
oas€: dic isenção para o paga:' senta mil e não trinta mil cru:", do sr, .Waldemar Farinhas, chefe de g;i'ande ttroclnío e longâ pratica no ramo de tecidos, que já tenha viajado,
rí1�nto- ido; imposto de renda, de Oficinas de.sta folha. Deverá viajar com caminhonete,

zeiros anuais, corno s'e anuncia- R d I L U d
::lassifkado atualmente no, mi-t --

. 8 (I rlliídl �i�nhd�r
nimo. de dil}ze mil cruzeiros, po-

va, formula que melhor aten':.., 'Deílue hoje a data natalícia P:__ .
_

de ja'diantar' com segurança que,
derá aos que pleítelanr essa me, da srta. 'Olga Koehler, da snci-e'..j

I
II II III

1"1-está prooedendt. sobre a mate-, dida, €1ll' face dos pequenos Ur'':: dade de Jaraguá do Sul.
�

ev C.IO ar m I meo ,I Irià em! apreço, ..._, estudo deter- denados e diante do encarecê, •. *...'*_* i J.i' :
I

minado pelo ministro da Fazen� mente da vida. r ,liNoivado
i
-" d P

OI

-r a
D••..fi_.x.:*-��!t)\.-.�.1i�-..:.K.-..e e 0 •.•,�.:••:.f€�.•,��.��._.A..�..�� Com a prendada srta. Lur- Descaberia em Sao Pa�lo DIva, es�ecle e eOICI IR

�. .•.. ... , ..

. fj !
des Silva, da sociedade floe Rio,,26 (5, E:).., - O vespertí» ! «F{)l1t�s, i<llgnas de credito dao descoberta, em seo P,aulo, uma

li!l.. .

.... Instituto. Nleo:hco Dr a CARVALHO I rianopotüona, ajustou' nup,,-l. no ,:,0 Globo:) adãanta

ü.
seguinte: nus l1,O!ilCla d'e que acaba de ser nD\'D especíe de pcnicílína, que

"'. se p�yela superior á americana,
. ".

'.
-, as o 81', Valmi1' Brasil da

B'" d Ca adas pols, 'enquanto' esta só se conser-

II
.

.'
- Diagnósticos Clínicos - � s

Silva, funcionaria do 1. A. 'P. 81 e os S va em t::mp,eratura ànf·eriOf a z.p:;;,

I.
Labora, IIE. T�0 ..

,. '**"*1 :.,' alcançou plenoêxHoa aDitada de sábado lKl C.H.lmérita, TO grau" a reüe:l1 fa!?ricada se

. tório de Análises (s8ngue-fézes-urina, etc.)' I. Fal ci ,t
1 1".,. Conformê. vínhamos anuncià:h'J I am�nh{;c<::r ,d.e d,Olnlngo, Foran�\! l��mt-em 1:IJ�.'1,�era\-i01 at.e. :em tem-

I
' • ""

� e I�en os .: d-o, reaüzcu-se sábado último', nO batidas varias -e Interessantes f8;:- I>cratu:� l.� �8 �raus. '" _ -., "4

�. Cbmca especiahzada de Senhoras i
.

No Hospttal Stuüa Cata. Club,e Nautico América, o Sai},;} tografias da f.esta. Sabe.J;'� também, qUL a n:)ti!.

�
�
rtna ond l 1 f

' 'I Btaça,') oficial será dada dentro

íti. (Perturbações menstruais, eBterHiõads, alteraeões se, !! < �, �

e se (lO �av€.! e� dos Ca�ad!()!S, 'festividade que já � renc,a, que ,01 apf'ec:a:�c.' em breviê á S;Joiedad'e de Medi:"

m xuaia, incômodus da adolf' cência e da idade crHica. � I b�2{Unenbo. fale«eu.� dWi 22, vem se tornando bastan"te popu� sera destmada a fms ben�fIGH;n:"

�. inflamações genitais, etc.) � �Gm a avançlfda zdade de lar em nos'so meio social. teso '

.

I
cÜn. '

; .

_. I (2 a;n�s, O sr" Carlos, E,laese Com ,ef-eito, sup�rando {) �u� ,;Cldade d,e Blumel13.u', que �e Seg,und? as mesmas, f:.Hlbes, �s
e

.

Alameda RiO BraDCO. 3 'StUW!l!ilUi rei9Joil�, 11.202
� I:Jen:01. O e�tmt{) era· f'lflu;,:a cesso alcançado no ano anterwr, fez repr·-::;senta[<, c8ngratuJa�si2 exp'en'2n�l3.s se revestiram oe

;�;'[_._.J[��é�C:t'�+�t>:nD.:�fI'�lBt:.I�'B$ ! mu.�tD r�lac�onaia. e .benQ:u�s· qUe 1.01 surpl'€!endiCute, a f'esta e,lU com a Oomi.,ssão Organizadnr; I pL2no., ext;'Ü,' peb que a droga, rii::,
.

..' .'. .",,' I ta,em lnàa!a.l, onde ,'resld'W",' a.préço ,akançóu, dia 23 e_?i-ito dJ ball-a p'elo.s f-esultadDS obti-' voluncanra .as classes me(llcas

Ins ItO de Bposentadorla e I�;;:t:,,� ;��:�.:; ;::al��;;:, ::::;"��� ��n=rk� �"'�:;;� :'�"".-H-'-H_! �\O ::':�: i.:�i;�. «

Pensões dos Industriarias t�1;;t;l�O r�oqu;��to:�;��a�:� na�� d��i���Ie::�e t��t�l�I����n�� Prado do Rio, La Menor
S�dl�. faleceu dw 18 do COT- 20,30 horas de sábadO, trnhscor!,;· Loção lTíi

ô Rapsodia
Alistamento EleHoral ex=olicio ..

' Rellllssa dls relações! �t;��·: s:z.�?t�(Ja;e�qa:á���n��n I r>eu �mpl'e. 11um, ambiente d{;

ETIEl em.:tl!!til'�"S9 a venda' nas
.

."lI IIIlJUlI Sl!I relopo flI 'lId. "I<}; d� Lei CIJ!'!lit�"'§; l)·.
-

grand'e cordia.lidade,..e ,anin;ação, !i:
• 1ft! ""-ll

a "ilt!l5 ti 1õUj U {in &ã 1IIl1ll 11 Lhi! ulul que e mew. prolongando.;se, ,aSSim, ate o,
i arm�c�ôs e EJro�anGlls.

1 :--'-i o Instituto düs Ind'ustriá� Os Srs. Empregadüres, se as:'

-:-.�.-.-.".

rios faz saber aos Srs. Empre sUl} o :desejarem, podem entregá� na
.. 6ffOUS� B�uSlliii

(Seção livre)

a'·'ti PO·'�,..
-

O' d.�,�,· .�0�;:'.'i%·... i"lO·'��'�:!ilI".c·�;··'·"·'i,ml filun'al�'gadores Industriais que, em cum� las juntamen.te com as guias de' un ii n U MI. au Carla aberl� "" i!!, ,� f;l ;iLi ���"" � �

r.:
_

t���t�.5:6 a�!. �� ��. �:��et�; re�����:���s devem constar a II fr;:;��:�l�aM:d�::a:: 11 Não era d.ô minha .intenQã:a. �omens de Blum�[1;au .pro'Cimun tabUizu([o-) e f'é'gistradb' com a

1945, (-:lue I1egula '0 al:siam�nto razao da fuma, o nome do esta-I Universidade do Bras>Í[ voltar
.

a re�p•. oeder às �rel1,'tW andar informados dos assuílt:JS 'me�m:issinH faciUdad,e, qU2r !'j

elieitoral e as eleições, e de acor- belet.im€nto, (J seu numem de SI\!�' f
. ,..

h

gas de' A N a ç ã o. que lhes (Üz,em respeita, ass-ociado táiha ou não trocfl_do

do com' as instruções baixadas inscrição IjO L A. P. L, o seu I nliihdCO speCUbi�la em que, gratuitamé'nte, 'euce:ou uma E Üão se vá diz'cf qu:� <'A N.a.; de ·empregador (lU de re::ide!1eía.

pelo' supeôo.r Tribunal Eleitoral, endereço, e dev�n:í ser datadas

I
Doenças das Cruuu;as ·campanha de desprestigio aJ L ção) deS{(jl�heoe a.penas

assuntos

I
Sexta - Afirma qU'e a des�

passará a receber dos Srs. Em'; I e assinadas. e da Péle A, P. I. de 'ól'd.em interna. Não, O que criminDcão de e!�mei1t«1;g lnuteis

'pregadores; a partir de amanhã, 3 ,-- Se o Empregador não ti. A m'iiü mmbem tomu Uma par ela ignora é doO conhccime!1í:o facilita 'j manusei,J! do fichár'ip

.' :as relações dos Sóeus empregados ver nenhum empregado nas con Ourso: ei!!pOOi�Ad<o1.I 1!0.. te, a qual, entr,etanto, não me do <:;dmum dos mortais, São as:' (aqui. já admite a ·exístmcia de

cóntribuintes do L A. P. l. que dições exigidas para o alãstamen I5NI AUmentação du. Cria0. atinge, pois, contra ela, t:enho �utltos do doml,uo publico, a_;� um fkhúrto), EngaEou:'se, Os

pr-estam serviços nesta cidade. to ex�oficio deverá entregar uma cl:rllias, Puericultnm, H1gile.. o juizo dos meus coucldadã:Qs, Ügos de lei, nl'io s�ndo n'ec2ssá... daéos demec€ssárruos Sl)bre rCd

2.� Nessas rela('ões d'everão

I
declaração ness!e sentido. OCie Illfantila CUll1ca iMédk.a No que (Ol1ceme a-o r. A. P. ri,) ser funck�nár-iD da L A, P. !lres2ntJr�m (iieS!x,rdid,() d-e tem'�

ser induidos apenas os empre'.. _4.,_ De posse dessa� :ela.. lnf,f{utll, T'&tberonllQse lQfan.. I., venho, a-oeítan'diO o l"epta I. para conhec{:'���os, pD e fcJi_e mated.al,entl'li'va:nt a 'bof;ll

.galios que o;aibam ler e escrever, çoes.o L A. P',I. �� enVIara .á� til (Ij Dl{)le,llçal! d� �êl� daI qUe .me lançou aquele jornal, Vejamos algmilas amostras: ma::-cha ({,;] sBrviço, Qu.anto ao:

hqlll.f;:rlS >e !ffi'\.dheries, e em relação autofl?aUeS eleIt<oHllls e 8gDiJ"a Cria'l;iCU. nã::J como r€pres�ntal1te daqUele [Primeira = Afir\tâl "A Na� �lstem2 d,c id'.:ntifkaçãc1, no! J.

a �les :dewll1' ser declarados os postenonnoente de acordo com as Telef.: 1101 e 1099
InstitutJ, mas em -J1l8U própriD N(�hp que {} L A. p, Ii niío A. P. L, parece ná::> 8'21" !fI frnui.1

seguintes dados: -' instruÇ?€S que for�m expedidas nome, prestar alguns esclared\J possne cadastro dos seus cQn� 10 falho, Ao que me -consta, até

,

à) Numero da caderneta de pelas ntadas autOrIdades. mentos aiO l}DVO de 'I3lmil',�nau. tribuin:tes. Enganou-�'e, c'Ümo jiÍ hoje nu'O< foram 'cu:contradas duas

,

contribuições, 5 - Nas relações para o L Queixa"'S'8 :'.A Naçã'o,) d,e que foi esclaredd{} anteriormente, pessCllls com D m';;Sll1C1 nome, (la

.

b) N.om·.o. p"'r "'xt".l1·s"', A. P. I. d"\r,Um S.o.1' l'nc1ul'dos "'.p""" �• .f.. ��
.",,�,-. lhe ""'8"""11rl1' "'n1 t·c.n'10� P'l' mesm::l nacbnalidack, nascidas

'" 'V 'V " V
'-' 'V '" • ti .... - .LP A:. '.. -. .

.'. � ,

.. (t.... ;o' ,·c I"'" 'U '-- "".:;, '- p Segunda - Anr-ma qUê cerbs

.
.:r.),' Funça-.,o, nas os qU,e seJ'am' .."us aS"i.oCl'3,'.. {, A/ de"a "lenOj's do "lI" ""la dl'"�''' nJ mesmc, 'dia, portadoras da
'-'

"'... u _
' , Ui p'. '.

'I 'u L" ,�"L.. estrangi:lF)S, 000110 'cmpregaü,>
.

'. ii. Data do nascijll1entQ, em:
dos obrigatóri'Üs e �acuItativos. queixa'..'S!e tamb-em de q'ue não res, são contribuintes obrhrn'-kbs�

mesmil carteira prGfission:;ll, ad�

. Se o Emp"egadort' )J'c'��",' l'
-

I
" � mitidas na industria na mesm.Í1

'dIa, mes e ano, d'"
lver empr>e.J I ...1>",,1 as 'exp lcaçoes que os 'f':l- Se -esse ,cillltribulnws obrig::�-

.

ga os que recolham para outro tores '!Jodjeriam a.es""J'ar Mas S-'" ad'� d' '[
data, çum D mesmo empr�gatdOl'

,

v., u gL ,(..s" quer lZ!êr ' aSEOOâl os ' , ,

_

Instituto, deverão eles figurar na a Ul1lca acusação clOncreta "'ra I ob 'iD'
" , ..', que úenhmn reü2bElo a mesma ca: .

relação a ser ,entregue ao ou:" �" a falta: ele cadastt'O dos contd�! nol rfi�l"l�,S')i ellga21:m-�'c �orqu� l'derneta c[,,,' contr,ibuiçã(l'..

t1'o ·InstÍtut.o.
'.�

l�/' ,}� builltes' A 'essa "'u· r,pspondI�
I
d

" . '

...
,' �nel1l>ll�l ,etl�l�r�gJ-I'

Setima ,- QI.F�I' (Iue o l. A�
.� _.. .� � , 'OI' e assooaoo OOrlO'a onG, " .

.

,: .'

6 ,.,..., Sobre qualquer duvida \'.
.

/; '"", l,�; Invoca a so]idarJedadê de jor Ter ",. _ Ar _

'='
" . r

p, I. tt'11!1 ...1 p,)r ünahdad'e o ah.s
-que a respoeito tenham os Srs. �, -" nais do Rio Tais iornais iá tI A P c'rua lntn� qllL'In,)

,

tamentD ,eleitoral. Engao(}u(.;;:;(!
.

'-... �� ,ii} .�i
. > ! &."", a aposenadO>rH (êp2n� c,'--j ,�' � O '1'-" .

'.,

Empregadores, p-edimQs' pro'Cu- ;;.. �: ver�11l sua respo�ta. Uma delas de c�a idade' do contribuinte. Ed- I ,.lIl:. a C;,�tI voe:" "

a ls�ml1':'.n.t�
rar.uos pessoalmente. "UJ€ C UT;S ..,,�. esta enl' <cO RadIca!;> de 17 do danou s' no' "

..,' .;-" I e.l�ltOral e funç&!O aa Justiça Ele!

Bl
.

A
II! d '. b.

' � e, p' rque U dpOS"-Wa.,_Lr te "aI a 1 \ P I '-' '." flJ"
umenau, dezoito (18) de ju� dl1

f"'A "J corrente.,
'.

na dep€llde, unkâ e exclusfva. ' .J.� '.!.-
A. �

-,
• "a,lK'l,as, .'".

j.<

nho 'de 1945, p
A ".. C R EME'

RenovandO Sif:US. atal'ues a.J} I.'!lnent·." la "d -.
� ,"",' d' chama(,;) a colahowI 110 albtal-

r • ')j.; I, _.

,-,(, re uçao>Ju [Lrda i1 ,- 1, """.' , __ '--"f'
TELMO VIEIRA RIBEiRO II

. '< A, P. I., Q. autor .do. artIgo cte-i capacidade para o trabalho, n:�n�.) c.x-tJ,'ln�, P:ll a mill�l a�

.

Agente <em: exercido

"��'..
' .#".; monstra lastimável ignOl'ancia('ll1!

.

Quarta ,_ Enrpl1dp GU'" o [
ul!(!ade dos s,eus élSSOClados.

7
' , assuntos de previüench social I A P I de" '.'" -'f'l":' I" I� rC" ,: Iss<) e12 '2stá faz.:n.:io, cOm' :toda

�
",

.

' .. \la SLr 1121. ca ·!LI-'

I -r' I
" '

tú'.�." ..

_,

_'.

_"" / o que, -em \.r.el'dad,e, oonstitue sé.; I zacla NacÍ;)n:11 de Educac"'o Ep"
a S'J lCltUC e,. a desp3J10 do' azeal1

:;::---:--. -
-, ---:- ria rtesatenrão paj<a C0111 lII� S"ll'" I u"110U s� :I't·�.

<

b:Cj'.'
.�

me d,e ("_"T,lClS der'l()ti�.'tas,
, :-. ,u .'_ v b'" -_c, A ns.ruçé() pu leI cs· ,,', ,'., .

feLtor'es, .I1<'1S toou nolU")'" quo. "é> , .:, � cal'�r, d' e d" t '. 'J p.-01 ,],I se ljo<h� \'C'l' a qlwI,talil
t-'� , _l_. v �- 1.0 u "'u i::par am2n:.o-s pra . .

'

arvora em ü:ri,entador da opiniãü nrius O"" I A Dl J
"

�'l".'
anJa o cra;tlüJ .do L A. Pi. [.,r o

mir.t!l�II.iI� sr� � pil!ltI!llÓpftil"� publica tem 'obrigação de leI' c 1q'ue tem IJ�l' l·�tl�I"·ll'(.'l�'J� e)n,:l:;a(l�, I m.es.!:1iJ que, [1o$sjv�lmêntBf, ,se
Ir e;;;iilll5"bU� iii? IiU uI. d

-

,. aL. Ir�l.Jpu .•• ""11'1'1"'"'1 "lt"·l-r·;>i'" '1-->"'
-

f', ;estudar os assuntos de qU<0 o segurü social. I '-'�', ,l L·i" 1. '�.l. J � <J \.,u. v!pII1JU;QI

vaI tratar. I punllcil,.

Quint<t - Afirma que li mu�· FieJ pür aqui. Não voltari2i
A este resn.eit,() eu felicito o riaIl 'a I

'

I
'

1(-' L (, ({� rê,,�(,enClU ao associado ;:!n assun;o, pois não POSS�) ma!'...
povo d'(r, Blüm,::-n:lu por nã:) ;;;J a�tera J l"eg'lstrJ das cOn1Tiuui-: b:ll'atar meu temi)") respünJen!lo.
guiar IleIa carHlha de ;A NQ:" Pçoes, U�D 'engana, O r?g13tJo ús impertinê.nchs d:ê qu-em bsi":'.
ção;;, Nesta ddad'e ainda I\GO en� das cOl1tnbuições é fei10 pelo iJU

I
Ué I�;m trat'i!' d;! unJi aSBunt-a do

contrei ningu:em coim' ta:o escas� mpTJ c1
.

I'
.,

c-,.' ,r � CGU.Y0r:-, (�eSia�a;_[:). d.'l til.lU, posltivam€nte, ,nã�): ent,en�
SOs conhecimentos "(la matéria caderll2t.a -e c-o]a'aU] a rrUB dé' r '.., doe.

<?lonn:� {} autor d'-( f'éri.: dmprl2d:" i c�lhin:en10, Esse c:}Up;)�, vill:ia I BlUmeI:�l:, 25,c.l.e junho de 45.
€ da, Disto se inter-e qU2 ,95 I rie qualquer part� áü PàB, c 'cQll � i cimo Il"ira Riócü'p�

I

do Vale de Itajai
Deposito à disposiçilo
Deposito Popular
C/Cts. com aviso de 30 dIas
" o' J>'I 60 dias
Mem ta :;-.D 9" dias
Idem idem ISO {ÜUI

C/Cts,.Prazo Fbw 6 mêses
Idem iuem 12 ,.

2 o/O
fi 0/0
-4 O/o
5 %

Õ '12 0;0
6 %

512 o/O
ti O/O

li!! ....

� 'R:ía, 25 (press Purga) - Anun
I cia..,se qu,"- D sr. 'Luiz Cm'lQ,s Pr"s
tes irá 11;) pwx.imo dia 8 :ci:.:!
julho a Petrópoüs, afim d('. tn:"
car idéias entr·e os líder-es 0pera
rios e represlcntantes .(onserva�
dores, sendo possiv,el S'eU come
paredmento a um gramle comi'J

I cio.

o sabão

..........__

""""_"."""""""'�
GElVl ESPECIÂLID-d.L\�.DE"

CIA. WfTZt:L INDUSTRIJ\t JOINVltLE (Maru� Registrada)

torna a roupa branqlIissima
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