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'Infundados ·os boatos de renun·
eía do Sr.. Getulio Vargas
RIO, 14 (S. K) ...,... A noticia de Porto Alegre, aqui divul

gada, de que o Sr. Getulio Vargas decidira renunciar á' sua ca

deira no Senado, agitou a reportagem. politica, que correu a re-

� ,' colher informações entre próceres do P5 D;, e do P.T.B. grêmios'
do qual faz parte o ex-Presidente da Ropublica.

As interpelações do repórter determinaram surprêsa, mas
foram desmentidas por todos.

"E' um boato e de mau gosto de algum derrotista" afirmou
° Sr. Batista Luzardo, que Jogo acrescentou "Pode garantir aos

seus leitores, que o Presidente não desistiu nem desistirá. O Sr.
Getúlio Vargas virá Senador pelo seu Partido o PS,D .

E como ° repórter quisesse saber quando, respondeu:
"Brevemente. "

anual
semeatraí
avulso

Cr$ 60,00
01'$ 35,00
Cr$ 0,30

A virtude e fi leaida
de se retiram qm:mdo
o ci"im9 e fi traição

são i.mimiados.
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Vinl ii técnico strangeiros Missão da DiRRI no Rio
}(
't'

RIO (S.E) - Procedente de Miami, pelo "clípper" da
"Pan-Arnerican Aírways", chegou uma missão da UNR!{A sob

1'1'para ,� BraSlal
a chefia do Sr. Francis B_ Sayre, representante do Diretor-GeroJ

. lU daquela organização. devendo, durante sua permanência de 3

I Rio, 14 (�.E.)-O Sr. Euval
semanas no Rio, tr.it.ir com ° Governo Brasileiro do programa

do Lodl, Presidente da Con-
e atividades da U \J RRA no Brasil. A delegação do importante

federação Naclnnal da. In- organismo que desta Capital seguirá para Montevidéu, de onde
.. t' retornará ao Rio, a fim de seguir para o México, via Relem, foi
uUS rra em entrevista que
concedeu, revela nue o Bra-

recebida no Aero-porto "Santos Dumont" por altas autoridades
'i brasileiras.sll precisa, no minimo de 20

mil técnicos estran eíros em •

- O Em�aixador João Neves da Fontou,ra, Min�stro. d�sAcaba de ser baixado, finalmente, o esperado decreto-lei Química. Metalurgi�, M�OA Relações Exteriores mandou apr�sentar cum l?r�mentos a missao

ddispol1?o ,sôbre as operações de câmbio e regulando o retorno nica, Carpintaria AUai t f· �a UNRRA chegada a esta Capital, pelo Ministro Carlos Mar
e capitais estrangeiros aplicados no Brasil. E' sem embarr-o de ,fi ar 8 tins Thompson Flores.

ser a lei um modelo de imperfeição, no que diz respeito à °siste_ et� Sr. Euvaldo Lodi admitematica jurídica, o sentido econornico e bancário que ela consubs Sera' II�berado el�n Il!lul'ho Ot
. ê

d a vinda de técnicos alemães "

ancia e o� .que mais poderiam recomendar o inicio da gestão .

. ..

do novo Ministro da Fazenda. para o Brasil desde que fi- ....

d'DNão importa que a lei abranja ao mesmo tempo dois assun- que provado que não sao ra- cO'merpio ·a�il.j"llarcista pau-germanistas, n�iaJ uil! VllPbtos que melhor se definiriam ern estatutos separados. Nem vale tas etc. Ouanto aos [a De-I RIO 14 (S •.E.) - Divulga um vespertino que deverá faltarlembrar que ela titubeia aqui e ali, imprecisa e elástica, entre- '

d
' � SBS, porém, é absolutamente açucar amanhã nesta Capital, se não forem f:esembarca ias 110

gan ° a Superintendencia da Moeda e do Crédito um largo carn, 1
po para arbítrio. O que realmente é necessário proclamar é que

contrario a sua importação mi sacas desse produtos chegadas pelo navio ·'Mugi".
a lei :;"bre, o caminho para nova etapa, não sórnente porque resta-

ainda mesmo que se trate de Por outro lado, o Sr. Barbosa Lima Sobrinho Presidente

belece a liberdade dos bancos operarem no mercado cambial.
técnicos industriais. de Instituto do Açúcar e do Alcool revelou que o comércio do

Concluindo, acrescenta o açucar será liberado a partir de julho proximo. Para a extinçãocomo as senta as bases para aplicação de capitais estrangeiros em d
.

nosso País, causa que não poucos acreditavam ser imposssível
Presidente d! Confederação ° racionamento, espera-se um aumento de 2 milhões de sacas

antes de um bom ano de espera.
Nacional. da Industr ia: .

na p,rodução nacional, Os dois milhões, para atingir o [disponível
Que desejava o capitalista estrangeiro, antes de estudar

- «ApeB�r OH necessidade .prevlsto para cobrir as necessidades do mercado livre,' devem

qualquer negócio no Brasil. A segurarnça. Ele poder receber no
que tem o' Brasil de receber proceder de São Paulo e Pernamb_u_c_o_. --'" _

Ext:ri_O,r os dividendos do seu dinheiro, quando não também a
a contribuição da mão-de-

Q d d tl iS d IpOSslblhdad� de retornar seu capital. E' isto, precisamente, o que
obra estreugelra pare o de- .na ro emonSlra�IVO' OS va O

a recente lei estabelece, desde que a parcela anual da transfe
senvolvímento de suas Ior-

rencia não exceda de 20 % do capital préviarneute rezistrado ças
.

de . produção, entende- res em circ'!1II-!ip�o em 31 d"ena Carteira de Cambio do Banco do Brasíl. Anós dois �nos de mos, como condição prellmí- tl III' ��'!l'
.

ali)

permane ncia no País, o Cal ital estrangeiro aplicado em títulos da uar, que são nacessarías me- • II
'.

,.. ddivida interna ou de cutra renda fixa terá garantida sua trans- didas. prévias de amparo e laDeIrO 10·. o
f

-,

d' t
.

'1\ ". valcrização do trabalhador . II.
.

• ... ,;
. erenc!a une Ia a e mtegrat. aO proprro capital estrangeiro já b ruslleíro, que reputamos me- Do cr$ 17.1!!95.531.1A11f)",10 � IIn\lníl'!lrtt"'illlPI"'-' eXlIs-invertido serão aplicáveis os dispositivos da nova lei, a contar,

{j U m&; .. rcMu gu IlIUIlp'lB l(tlnl' o li

naturalmente, da data do respectivo registro. lhor do que qualquer outros.] tente nessa data - Cota da Caixa de
Outro ponto essencial diz respeito ás remessas de lucros e SI .-

-

dividendos, que poderão ser realizadas agora em parcelas que não Deputado Max lava· Amor Izaçao
ultrapassem de 8 o do valor do capital registrado, consideran- d'B I

RIO, 14 (SE.) - A Caixa de Arnortizacão fez publicar o

do-se transfer�n_cia de c?pit�l. o que exceder a es.sa percentagem.
res Hmara quadro demonstrativo dos valores e irnportancia das notas do

.

As restrições estabelecidas no art. 17 da lei devemserexer- Já regressou para a C'lpi- papel-moeda existente em circulação em 31 de Janeiro de 1:)46.
c:das com ? r�aior discernimento, por isso mesmo que atemo- tal da Hepublíca o sr. Dr. Por esse quadro verifica se que a quantidade de notas, emissão

nza.m o capitalista e podem ser interpretadas como disposições Max Tilvares à'Amaral, De- do Banco do Brasil. era de 25847+249 em valores de Cr$ 1,00

pengosas para a segurança ou para a normalidade das remessas putado eleito pelo Vale do a Cr$ 1.00000, na imoortancia c.e Cr$ 17·695·531.712,oO. Existia
A Superintendencía da Moeda e do Crédito {Ícou com a faculda� UBia! para a Constituinte da em circulação em 31 de dczambi:'O de 1945 Cr$ 17.530.500.19°,00
de de poder dil.atar os ,p�azos de ret?rt1o do capital estrangeiro, 1946. S. Excla. fez-se acom- havendo uma diferenção plra mais de Cr$ 16.5.031.522,00. Após
semp.t"e que aSSIm o eXigIrem as condIções do mercado cambial pauIlaf de sua esposa e po- revelar de onde provem a referida diferença, esclarece o mapa
de modo a cOilc�der prioridade ao pagamento das importações i. d{':rá, agora, traoquilo e di- que exitiam em circulação, em Sr de agosto de 18g8 Cr$ ....
remessa de rendll1Jentos que normalmente representem baixa re- cientemente d (' dlc '!f-se a08 788,364.1) 14,5° e que foi retirada da circulação, até 31 de julho
l1umaraçào de capital, ás í"rrneSSil de imÍ;'Tantes e ás de subsis- trabl!lbos da. Constiminte (l, de 1914, a importancia de Cr$ 188.023 894,0°, ficaudo em circu
tencia de bra�ileirus no Ex.ttrior. S.lo rr!ui�ilS excEI;Oes para uma porque tsmbem não, dos ln' lação em 31 de julho de 1944 Cr$ 600,34°.720.50. Foi emitida,
regra eCOnOnllSl. tere�8es dos seus eleitores de 26 de agGsto de 1914 a 31 de janeiro de 1946 a importancia

Mas, antes isto., do que nat1a, O, capi�alista de fora já pode deste Vale.
, _

de Cr$ 25.845.3007355°, num total de Cr$ 26.445.640456,00.
chegar ,em n_osso P�lS com outras ChSposlçoes, s,lbelldo que en- Por n?sso lntermedlO 0. Dr. Deduzindo desta quantia Cr$ 8,750.10974-4,00 importancia

con�rara aqUI garantias para o reembolso de seu diuheiro e para
Max deiXOU suas despedIdas resgatada em 1. de agosto de 1914 a 31 de janeiro -de 1946,

a dl�tnbuição do� lucf?s e div�d�ndos por ele produzido. A rJor-j e seus presti�os a todos seus verifica-se que existia em circulação em 3l de janeiro de 1946,
porçao das transfereuclas e sufiCIentemente ele\'uda para animar dmlgos e. admiradores, da�a Cr$ 17.695 53 1·7 12,00. Para a Caixa de Estabilizacão ficou a im-
mversões de vulto, sobretudo nos serviços de maior interesse oú- a urgenCla com que se faZia portancia de Cr$ 4.769.19°.00

..

blico, que em regra não operam com dividendos de usura.
L

precisa sua presença JUDto á Na zRn� OI "R
A cota de 3 % wbre o valor das vendas de cambio efe- Bancada da U. D. N. ti ii JII�emã ue

tuadas pelos Ban,cos. é s�m ?ú vidas elevada, mesmo quando se
sabe que ela sera vlnculaaa a Importantes compromissos finaocei
�os ·do Gov,er,no, inch_1sive ao :'lano de Obras e Equipamento, que
e uma especle de c!'lança enferma do orçamento aacional, á qual
nada se nega.

Eu tenho para mim que dentro em pouco o recente decreto
lei .será revisto, para que �ele se ,i.ntroduzam disposições ainda
m�ls. ampl�s, e

. dele. se retirem eva�lvsa; ou falsas posições, inú
teis a sua IrIteligencla e desneCEssanas a sua finalidade,

De qualquer maneira, entretar,to, o Brasil acaba de tomar
uma providencia acertada para. atr,air r:.a�itais estrangeiros. E não
era sem tempo. � Escreve OhmplO G!ldherme para "Folha da
Manhã",

e Capitais� Estrangeiros
c;:::w;m

------

Reaberto ti alislamen ..

Fone: 1477

ocupação sovielica i to eleitoral no Pais
As autoridades SOVíéti-1 RIO: 14 (S.E.) - Iteiui

cas na Alemanha estabele-' ciou-se em todo o Braail,
cel'am que todas as crian- o alistamento eJeitoral de
ças alemãs em idade escolar vendo todos os eleitores
terão de aprender o inglesl alistados "ex.oficioH,

..

para
OU O russo. Mais de 3 mi- o ultimo pleito atender ás
lhões de lí vr08 escolares novas disposições da léi
foram im pressos para su· requerendo nova qnaJífica
bstituir os antigos, figuran· ção, Todos os títulos expe�
do entre eles compendias elidas "ex-oficio" . estão
de historia da lroglaterra e nulos.
grarnhticas elem(mtarea da Os que ainda não pOSaU·
lingua ·l'UEsa. Essa medida em documento eleit<Jra], de
faz 'parte do chamado plano verão ig.ualmente requerer
de ge.soazific.ação do en;sino. lo seu .allstamento. '�

I

ou troil inseto.!!.

Brasileiros e portu
gueses "0 exército
norle-americano

WASHINGTON, 14 (S.E.)
Foi revelado que entre os . _ .

400.000 soldados estrangeiros
que serviram LO exército norte
americano durante a gerra, ha

E' via 624 brasileiros e 1.905 por-
, tugueses,

'.

Inslalacões
D rligo s Elétricos

Instaladora de
Blumenau

ub�ÍJlutamente inofenflivo para
pele Eficiente proteção contra
PICADAS DE MOSQUITOS

.•..

;Jt._

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



(Ex-assistente do Instituto PE,x:ddo Burnier) de
Canapinas

Consultaria: Rua Candido LOpes, .50 (esq, Rua Dr. Mudci)
-

- la andar

RlICam .<_:r .que
.
.tvd�J 4fJ.i'uz;

(J MElHOR VEllMiFVGC

;-;N.�-O EXJGE PURGANTE, NeM r::nÊ-:.�
.:

fi13;'�'!�.:'-������..J �,I:.fJ."__'. ttt"c"'�����7i:';:f:2:Z;l
Ruo 15 ríe Novernb .. 588 "" Fone. 1201

ELLINGER & CI
Bturneno u

iÓ..
A PEDIDO DOS SNRS, MEDICOS EX cm;t;,;;; (-ExaUTAM os SEGUINTES ii\g h'

,

C:J:
URINA (comnleto e pardal com dos��em)-�EZES (Amebas, vermes, sangue üCUItO�ES··llCi�RRO (pesq.,Ulfa (1

..

8 baC.IIO do .K0C�)-SI!CREÇA_0 (pesQ[!iza de diplococas. etc., cf>permat?zJldes)-SA.NG U E (Sorodiagnostico o;:; Lues (Reacâo de Kline), - pesquiza de Hemalozoano)(malar ia). Contagem de globuloso tempo de conzulação e de sangria, dosagem da Hemoglobina,
grico e, acido U[�CO, rea5,ão_ de Vida.' (Ti.!'o). -:-�[QUO R CExameT> citobacterioscopico, reação de) $0-""
Kahn, etc)-MUCO NA;-,AL (nesquiza do Bacilo de Hansen)--ULCERA (pssquiza de Trepone-
ma palida)-SUCCO G,ASTRICO (exs

..

me completo. d,osagem da, ac.idez
. ,S,'a.. l1güe,

oculto. etc.í l'FORNECEMOS LAMiNAS E RECIPIENTES GaATUlTAMENTE
Instalação moderna: estufa. autoclavz, colortmetros, etc.

Espe ctattznda em concertos
Ih) Maquinas de escrever,

RADIaS e

Aparelhos elétricos.
Rua 15 - 770 - Blumenau

Mo. b:!.Ül e U'::I i.tu
KNQT;

nmrt ®w faJtp

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



Para os males grandes medidas.

},,1 restando as àr�as limpas impediremos a
,

d d
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1'. Malfema Comercin Inôustria S. A
Df. 6UJMINAU
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IUltimas Novidades- Vestidos, Blus�,s,
.

Prj srnas, C( mb'rwçõos, etc

�l
�j

,
;.

{.,

).

S i,\.. li) Pau I o
DISTRIBUIDORA PARA TODO O BRASIL DOS APl\lV[A

DOS PRODUTOS COSCENTRADOS VEGETA L

uRQS�eLlí.ê,RJlI DE FABRICAÇAo DA eIA.PROGRESSO
NACIONAL "INDUSTRIA BRASILEIRA DE

BEBIDAS E CONEXOS� S. PAULO

� CONCENTRADO_VEGETA.L "R O S I C L E n" á base de
� TOMP..TE -SALSAO • ESPINAFRE.

� Misturas para sopas_"ROSICl BR
U

á baR€> de 14,VEIA-LENTILHA
"tJ E!'{VILH'�'EojaFaH:"O IHiANCO e fEHãO MULP"TINHO.

S KETCHUP''''ROSICLElr em dois Iypos: PICANTE.E DOCE.

Numeros

EXPEDIENTE

I

C

Extrcrto de Malta "MALTE[,iA PURe e

e Exlroto de Malte
"MAL'rEMA" com ESpinafre e Tomate.

FABlNHfL DE TRIGO MAL'i"ADC "MALTEMA"

- Colaborações recebidas oih;
serão devolvidas e fica sua pu
btlcação a criterlo da direção.

- "Cidade de Blurnenau' nãr
se responsabiliza por conceitos
=nltidos em arHgo:. assinados.

o-s
VIC "MALTEMA·: Nutritivo a delicioso com leite quente
ou gehda.
CHOMALT MALTEMA:-poda Bel' usado como s obrsmescr+
no prepara de doces e sorvetes. dissolvido no leite quente
frio ou gelado.
FOSFO MALTEMA:-E'sia<rarinha é um alimento Períeíto e

completo para Iactedes, bêbês, czicmecs, pessoas .debeis e

convaleccentea, Rico em fosfato G sais de cclcío, esta brinha
é um' poderoso auxiliar da nutrição•.
DISTRIBUIDOR AUTORISADO PARA AS SEGUINTES PRA
CASe- BlUMENAU �- IBIRAMA - RIO Da SUL -GASPAR
rrM'i..I

.

TIJUCAl.:i 811r. 'WALTER W. BERNER - TE i.s
FONE 1.193 - Caixa Postal !h - BLUMENAU - EST. SANTA

CAT1�..RINA.
��.-1§,�,4;t ......",_... -.?--�--� ...+-"{, O· i}--�-�"-"·-.-:6__"'--1I-.

L

E

Dr. A.C. PACHECO E SILVA
Este incisivo conc-ito do ilustrado professor

patricio é d grilO de alarme contra as formas el-

foneaAs �e er.ff(::nta�· °Sprob!en;a ela Sdifilis. b J.J

.1'
.

Impureza co angue e urna oença re e oe,
tornando-se necessálo um tratamento enérgico que
deverá ser continuado embora hajam desapa- ecido !JS

principais sintomas: Cancro venéreo, ReumatIsmo.
Feridas. Erupções da pele, Dore:; de cabeça, Pedra
de peso. Fraqueza falta de vigor etc. O Depurativo
Tónico.

I e a mais valioso auxiliar de médico no tratamento

I preventivo e curativo da sífilis e suas gravisstmas

II
CO!1st:{!U1mci:-ls. N' 81 EC

��=R��J.M��'I!!fBW'?'lf:ilili!;1J11ít$11;I�{*,!í'®1i\���

Aiende todos O� 'i!fViçoll d�

Radios receptores
�Qr'lI�.s Rapldos II SaUn!n!llll

TBLEfONB 1i395
8ue ., de Setembro. I iJ

ESCOlha o Livro de sua Preferência
Entr« c s d·_.z (tO) Ehafxo retacicnados. que lhe será

enviado. gl"HH1!hllu·nie. deSfi>' qne V. S. tome ou reforme a

sua essínarura de O JORN,f\L, por um nno. no período cem
nreendído ,1P l' de n: n_,mbto li 31 de dr-zcmbro ce 1945. A
remessa de tívro será feHa 30 (irinta) dias apôs a entrada
do respectjvó podido. O JORNAL, o llder dos «Dlarlos As"
sociados>, apresenta díartsmente além de completo serviço
teiegraIlco do Brasil. e do exreríor, seções especiais sobre
varíos 8SSU�1tüs e artigos aseiuados por colnboradores na
etonaíe e estrangeíros universalmente conhectdos.

O JORNAL, o mututtuo carioca mais lido no Brasil
Analise, confronte e passará fi ser um assinante satisfeito
do O JORNtL Façe .o seu pedido, hoje mesmo, ao OOl:;SO

agente local ou diretamente á Gereueia do Ü JORNAL -

Av. Venczucle, 43-4' 811<h'r, Rio de Jélneiro O F por meio
JS cheque, vale postal ou reglstrado com valor declarado.

Os Livros São Os Seguintes:
Invasão-Quentin Reynúldf.; O Grande Ditador -'-. H. 'O
Welle_' A. Estrada de Cliianç=John S. Hurst; Silencio em

Singapura-Jorge Weüe; Serpente lndomavel-Tien OhÜl1,
Traidores da Arnerica-Joltn Roy, Carlson; Os Dez Manda
mentos- Varios Autores; Negros da Atneriea=Red Ottley
Trio=Dorctheu-Baker, O Grande recaao=Ptorence Ber
nard. O JORNAL Assinatura: Cr, /$ 90,00;
.-lif.-.•�",;""'.-!ft�.-�-<» ......1,} I) j<_. -,...�-,!lI>·-.:.u-·_,9,-4l>-"'41_.,'-,�-.JP

TOSSE.
BRONQUITE'

o mELHOR DOS mELi-lORES

�"'@$S�IC.� •._�_u':'t'!:1�

Oficina RAmO fUNKf
.

: foto AffiADOn (G.Schnlz)
Competeucia Pr6f�§.§jouaJ

Rua 15 de Novembro, 596

Derrubando as

transmissão'
matas e reflo--
• J-
da maiana em

Encarrega-se com Eí.idcllda e Hapidez de !

Titulos declaraturi"s - Nnturalisuçães - Hetifieação de

Impostos - Regí:,t.:o de Comercio -, Patentes - D{;:ef!3
de Autos - Oertidâo de Renda - Serviços em todos os

Ministerícs - Regi!::tro de Diplomas - Procurnturícsv-

Serviços na Policia - Pe.!'1?alle�lC�a de. �strangGll'O;; - f;e
gísrros do finn:�s co�nerC!'liS _i3 iudustriais l)�). D._9.I. - I.e·

giStl'O Civü - !,{.l)11IlCa'.'u0s de nome: e flhaçao -

,

Certidões p<u'a embarque.
Registro de Griad€lrm; - Sarvh;:os nu D � P.
Recebimento de cantes no M. da F�z!.md�.

R:�-7-_-'�-l'�"'.'�-_=:-==�:=,�=;=�;=�=�=;:��

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



iF"ó Ir
eRefiei

-=����------������-�
..

�.�����------------------�----------

.Ei!. E.�'%.
uCidade de Bluwenau" I
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lU!' Blumeoau. 15 de Para eonheelmento doe in- r ",.. r
teressados. e bo� marcha .n_a I �.': Banco Ponnlar e Â!Jr!11o�� do Valr de �h�i��i �í·ordem dos serviços da ad- 1 .� b

""" .... " �'J"'"
'@!

ministração deste jornal, eu- r
--- I"""""""��=""'" •

l
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aV11· exigido pelo artigo 180 do Co" te Estado, Dbscido aos 14 àe

uigo civil sob n. 1, 2 e 4 abril de 1924. mecanico,801-
Âchampse á disposição dos senhores Acionistas, na �;Y.;C.:�;':'=-"-;,";-;-.��.7"-;;�;<';';';;';.

Si alguem tiver conhecimerlito de teiro, domic,il�adO�'�h reSiB�el1'
séde sacia!, os documentos a que se refere o artigo 99. t= C1DRDI:' �.

..
.. I:), existir alf,'UID, impedimentlfl legal, te nesta .ci(ili�e, Lll o De cu-

do decf3to·lei n' 2.627 de 26 de setembro de 1940. f� ,I A t. ""Oe;al;{ acuse o para os fins de dtl'>6iro. to Se�enLo e de D. Alberta

Blum"D"u, 5 d.e .·moIOo de 1946. .: -.... . ) I :8, para constar e che�ar ao co S�lbermo. Ela, nataral deste
'" tA

A �IRETORIÂ 3v2 .......-.-,......__,;-
.

•
�""""'--'! ,Ilhecim.ento de todog;� lavt'D {) I Estado, nascida aos 22 de

G):��.�.�".=.I?=�';'1[HO:.�'H:.�e'lx��••1t::...:.:..-_�_.iit.4>-":.tn;.-.......8 Anlversanos 'I presente para ser afixado no JoP Eovemb;-o, de 1927" ,d.ometlti-

Ao Comércio do Vale do Ilaial A�v���a;i:�;t:u:O��ssos, resi-I f:ri�;��!�nle e publicado pe� �:�íd��\\�t��'stad�fd�à'��d�lh;
dente em Brusque. I

Blumenau, 13 Março de 19-:lõ ele M�tias Frgnci�co, Perêl-
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bradores na zona do Vale do ItajaÍ. os srs, José Gall e José Gall Nascimentos ._ I exigidG pelo artigo 180 do Co-

Jor .. Todos os pedidos devem ser dóra em diante encaminhados r digo civil sob no, 1. 2, 3 e 4

d1retameDte á nOssa firma.' Acham-se em festas os se'151 retirada das forças I
Si

-

algaer.1l th'el oonhecbu'iHlío 6€1

ItajaÍ, 13 de Fevereiro de 1946 guintes lares: i ��"��. �.. l _ tJ �d!ltill eJgmn Impedimento lte!i1ial,
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