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Rio 9 (OE) - Referindo-s9 a anunaiada decisão do
Governo, de combater as atividades comunista, de
clarou o sr. Carlos Luz, ministt o da .Iustiça:

«Não podemos cruzar os braços, indiferentes, ante
as atividades que interfiram com a ordem publica e a

segurança do Estado. O Governo denioeratico que se

descuidasse de proteger os princípios básicos do regi
me praticaria suícidío. O atual governo, por todos os

seus ministros, sob a direção do presidente da Itepu
blica e inspirado no patriotismo A Da bravura cívica de
s. ex. não fugirá ao seu dever de preservar ° Brasil
da influencia de ideologias que nã,o· 1:'6 coadunam com

a nossa formação espiritual, nossa educação politica e

III

f
nossos costumes e tradições».
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,� 4!!11> ., "!fi1Ji de" fa1t� T A direção, doüê�;cia e alu-

.' i_',,;� P".. " .. _.'" ç." e Iler.r 111(;1) do GrupG Eílcolar "Luiz
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-----j Dfdfino", dests etdade, multo

n lI1 I agi adECEID a todos Sql e as

E'1 !1l� s � '" ti t II F d uesestmeraro�a que cooperaram para o hri to

iO��I��jas n��� Inls�rA � ·�zan � ;nslrSlIllPÕes
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e b: ID desenvulvimeuto da ree-
�� �,.,-��;,-. I�� � U ii U �'lU� O !!Hil II,\"IU a situação alijlU�nti1§� ta em oen3rício das assocta

�ftf���8t1 �� �!l!Q�����;.p.i.as tafl nUPSfa.lfias l!1:1 f[JJia=�6I'� ÇÕ28 escalares. levada fl ele!
��tli'!f.I t:iJiI 1it�'<W' ��h§�i5H!w!li iilyU5 8.i!!" !fi � UI I l1Ie"" III l211y(1! ta no dia 4 de maio pretéríto .

. RIO,_9 (C B) - O ministro da Fazenda expediu as seguin- Londres, 9 (CB)- O minis-
tes 19.�truÇ02S para o reembolso de irnportancias referentes a Jornalista IUcibiades Outra tro de Estado francês, sr. Viu- 1"1 uito Breve
subscrição compulsori.a de Obrigações de Guerra, de 1946; Erlteve entre nós, dando- cent A uríal. que acaba de

I,) -'- Para. efeito de reembolso das importancias corres- nos O prazer de sua visita o chegar de Parls, declarou á
pondentes .à subscrição compulsoria de Obrigações de Guerra sr. Alcibíades Dutra, ilustre «Reuters· que li crise atual
referente ao exe.rcicio de 1946, ficam as Delegacias Regionais Diretor e Gerente de n0880 na França fi devida á deses- nesta cidade
do Imposto de Renda nos Estados e no Distrito Federal obri- confrade "Correio Lageann» peradora situação alimentar. ZU.M8LICK - Pintor Ca

gad�s a relacionar, em duas vias, os recolhimentos parciais ou que se edita na cidace de Devido fi seca, a colhelta de tarínense.
to.tal� efetuados áquele titulo, com indicação dos nomes dos con- Lages. Ao dlstlnto co'eg3.. trigo foi de apenas 43 milhões
tribuintes, por ordem alfabetíca, dos numeres d0S recibos e das que segue alude lJ1j', P'H'1l

de toneladas. das uuals 15 Vml1d�]á1if�?,Ii�n3 de valo ..

respectivas quantias (modelo 1. Cl
.. nexo], àquela cidade e . nossos '"fU,'P.• _ milhões tiveram de s-el' dei-

ec e a .. ��, 'r�'
<,

�

2) - A primeira daquelas vias será no Distrito Federal decímentos e votos de {eliz xadas para sementes, o que r��� UY�Ctr®t@��iil pelo
reme!i�a à Caixa de Amortização, e nos' Estados. aos Serviço� viagem, �i�nifica que apenas 28 mi- h�l1�Z';\�»dasde O.br1?,ações d� �uerra (S.O G.) respectivos, ficando a segunda Ihõ es de toneladas acham-56 -r

W::''''''''''''� li,; •

arqurvaca n:;_,s_rcrendas Delegacias Regionais. rdSl.UNCíEM I!n�,'iT!; OI Agro dlspcnivels para consumo. A I h. I. - Inft)r�am de1 Am�-
3.) - oo poderão ser aceitas, para os efeitos de reembolso quantldade mínima necessa-

terdarn que o governo holandês

as Qbdgações de Guerra emitida em virtude de recoThiment� --

'-I
ria. mesmo sob o racíonamen- decretou ,que os port,a?o�es ho-

cornpulsorío referente ao atual exercício de 1946. InstfJlar;ies I I to, é d. e 55 e 60 milhões de �2.nd:s:s, d�� _valo'fe�bntaU!�os ou

4.) - A devolução das quantias recolhidas far-se-á: a} cou- I ii Itr r.
. I toneladas. norte ,Hhe,lcal;_,os tem .de vende-

tra a entrega, pelos contribuintes, dos comprovantes (recebidos)
r (iíSS lere ncos "I A França sente azoru falta. 103 ao Banco I....Aõrltral?a Holan�
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) contra a entrega das

Oh.
riga- Inst�hHjen'a d® I de pão, bata.la@,leH;e carne'j' da,lar� que o

go.
verno possa

�ões de
. G.uerra. acompanhadas dos certificados comprobatorios Blln�fm.tn� !I' p�is nilo POdA encontrar-se ut:�:a.��s:;! n�. �ag�mento de

fiOS l":collumentos.
.

Fone: 1477
-

I�! a!lmento em quantidade BUrl. m�H.a(!,.·r".S 1JO e.�te.uor.

",�) - .0 reemboIs_o contra a entre?,a de comprovantes (ali- ��;:::::. _._�--=.;_' CIente para o gado. �',------------

nea a
� do ltem antenor) processar-se-a, ressaIvando o disposto I .&.... ..,. A � � 'W i �; O �.n "'" b r; t et

�:s�b�������:,�om °t mesmos tramites inerentes à reconstituição }�l UíomOvels
.

t?";!'i���sY'�� p�;�
ô.) - 9 reembolso na hipotese da alinea "b", do item 4.

processar-se"a como "Anulação de Emissão".

_7-) - A rec::ll1stituiçã� d?-s contribuições recolhidas só pode
s�r feIta os propnos Gontnbumtes ou a seus orocuradores de-
vIdamente autorizados.

�

: .;.
8) _- �ol1sideram:se �efinitivas as contribuições cuja resti.

tUlçao �ao for fec]amaaa ate 3 I de dezembro do corrente ano.

'.
9·, - Os processos de reconstituição- devem ficar ultimados

. dent,? do exer�icio de 1946,. escriturando-se em "Depositos de
, de D!verss,s Ongens - 13. Para quem de direito" as quantias

porventura não recebidas até o encerramento do nosso exercicio.
10. - Para os fios de escrÍturacão em "Depositas" a que1 1't t

.
�

a�ULe 0, l'e� a�n er1O.r a� Tesourarias à primeira hora do expo-
d.lente C:O á;a lO de pnelW de 1947. encaminharão ás Contado
nas SeelOnalS respectiva os processos cuja restituição não tenha
:;;ido efetivada.

1

1 L) - Os pedidos de reembolso devem obedecer aos modelos
2 .e 3. an:xos segundo os casos previstos, respectivamente nas
al!ne'ls "a"'e ub" '. '. .� f'1

' ...
'

c .

., (lO hem 4. e serao o!'mll adas em tres vias.
. .'

! 2.). --: ?a� três vias a que se refere o item precedente, a

�a. c.onStItUlra uocumento de despeza., a 2a. ficará arquivada no
" SerVIço .de Obrigaçues de Gue!'ra, (S;O.G.) ea. 3. será devolvida,

c�m .eelba da repartição ao contribuinte ou seu procurador de-,
vldamente autorizado". i

" (Continua 1.'10 proximo número) l
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CUNGKING, (CB)' --=- 10.000

estudantes de 150 Faculdades

Rio 9 (C B) - A situação politica do Paraná ao protestal"am contra a viohção so-

d'!
'

b
v'ética do tratado lw3so-chinês,

qUe se lVU.ga, e astante 'c.onfusa, encontrando-se o
� exigindo a im�diata retirada das

interventor federal naquele Estado, sr. Brasil Pinheiro tropas russas da Mandchuria.

Machado, francamente hostilizado pelos partidos noliti· Os estudanteS estão pregando

n.J�
..

�.·�,.�IJ�I�IF'... �.," n
....�.r&llIId�s f'U·nd' IlIIr- cos, inclusive o PSD e o PTB., que haviam apotado a cartazes nas rua:; locais com os

I�_ �d __ �.l!I""t,lhif pq 1,,, II sua nomeação para o referido cargo s�guinte.s dizeres: "Nós não he�

.
..",

P '-!il' P' D "I· Ad' nta··e qne a h t T:3: d d 'p T B h ,sitaremos em comba.ter em ou�

set11lao no � ar�luo . liraSI 81fO tais prol;orçõ�s, que aq�:l�
1

p:r:idoo realizou �o egd�� ti tra guerra" .

.
' Río,9 (80)-0 ST. Pacheco de Oliveira esteve em de maio, em todos os L?unicipiGs do Paraná, comiJ3ios I

i'.

----------

visita a.o prel:iidente J:l..íurico Untra, aparentemente
.

tra- de protestos contra o Interventor Pinheiro Mactado. fJ�i� j@r�;1I,,,,, �!@ �. rill. ft em

tando dos trabalhos de fusão dE> pequenos partidos nu� Diz-se que «graves acontecimentos politicas» são t's-
b�,HaB��ª

O' 'n� 'z'
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P t'd PIB d GOIANIA, o (C. B.) - Cír-
ma oroa· 1 açao que sc Chamara ar 1 o

.

opu ar ra· ,pera
.. 0.8 para esta ssm.a.na, e. m conselluencia do rompi-

-

'1
.

'} culou nesta capital. o jornal "O
sr eu·o. me.nto. entl'e o l'nterventol' D. o PS.D, P .. D... v -ovo, orgão da U. ,N.

II

li v!rUlf!s S ii 1$<Jlüa�
d@ Sii reUriUm qViêmdo
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í:rimé'l O f.l tr�içíilj
são p.emiSdos. LU
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CALDEIRA
Vende-se uma com 14 m2 superfície ftqnecim'anto.

Carnin-d1ÕO G. M .. C ..

Vende-se. lfit com HANS LORENZ - Timbó
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as atividades

Diario
anual
semsstrsJ
avulso

MataUno
Cr$ 6otoo
Or$ 35,00
Cri.! 0.40

Abrirá sua Exposição
PINTURAS

"Kaiser" Dolünês•

Londres. (BNS)- Apesar das
dUiculdadüi'! presentes. parti
CU!I.H'Elt-) e grllpo8 de pessoas
de �to!las HIS partes das Huas

I BrHanicas d?rr.m á UNRRA
grô-Ddes quantidades de rou ..

Ipas
e

8.,c;paIOõ., para. sua taré·
�.'l de L!1xiHo na Polünia. Na

, . .

.

I
senl1H1E. pilssaa:::, o mmH..ro

I pn!opês QO Bem Esfar Social,

I Sã', JHn Stauezyk, e:rpressou
ol';ci8.lmaüte a elpreciaçiio do
gOVI?];'üo e do povo polonês
pGt (;[<,;€0 nuxílío. Disw o Sr.
Sin l�ezli.Y que f:lómente em

ljarEóvIH fül.'3ID áfstribuidas
até fins do fevereiro cerca
de SOG caixas do roupas e

188P010S u6udca, acrescentan
do que lHUfl. bôa qUftlldade de

jl'OUi:HS IeDQois � OUiNJS übje
i tos de Ui,,!). foram distribu!dos
a pü§SOéH, Hlü§frS e !:)n.í'ermas,
e u criéwçils nas €scl}!as, nos

orfanuto5 e nof,J bws.

1941
Tenho a sat!efação de comunIcar que 8. firma

PROSDOCIM�) & elA. LTDA., com Matriz em Cu.
ritiba e filiais em Join vile e Blumenau, foi no
m.eada distribuidora exclusiva dos prodúlos da
Gl'8ham-Paige InternaHonnl Corpol'atíon, de De
troit, ioclusive dos automoveis "KAISER" e "FRA
ZER", 'para o Estado do Paraná e para o E:3t!.iclO
de RsMa Catarina até oe municlpios de Tijucas,
Nova-Trento, Brusqoe, Indaial, Ibirama, Curitiba
nos e Campos-Novos, inclusiveis, ficando o Sul
do Estado, â cargo da firma, O. Ramos 8: Cig" de
florianopoHs,

Rio de Janeiro, 24 de Abril de 1946.
8) \1aurice L. C. RutHdge

Diretor Regional para a
America do Sul

hostilidades
'

do fi S O
contra o interventor P.

ePIB
acllado

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Industria SI A ,M i I h o e s

I
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Oe pessoas têm usado cl)m
. bom resullado o popular

depurativo .

I SifiUs é uma MGh��!!,ll �1!��]&� 6 Exige
Um Tir���,:.:t'.i�.,�.� f\:,�·(;'.ll!'.§il01!'11\ii.... ij,U'�n�J:5\ir;;:;\\19 �i:�(iI;i ... a'iJ

, Dr.- A.C. PACHHCO E SIlVf:\
Este incisivo êonceiío do ilustrado professor

patrlcio é o grilo de alarme ccntra 3;' formas er

roncas de enfrentar o problema d:. Sifi'Jis.
A impureza do Sangue é urna Gtlen.qa rebelde,

tornando-se necessácio um tmi:m:cnl0 enérgico que
deverá ser continuado emhora t:::>í,;nl iliesapOlít'cido os

principais sintomas: Cancro venereo, ��:;l!m11IJ.$m0.
feridas, Erupções da pele. Do;ii!.s di: cabi:ça, Pe�ra
de peso, Fraqueza Falta de vigur etc. O Depurativo
Tonieo.

.

é a mals valioso auxiliar .ie médica ti@

prevantivo e curativo da sllilís o suas

consequenclas. z

�(,Dh.,mel1'lo
gravlBSJ:nas

N' 81 EC

I
I

etc.

._ ·�JlIâl1tf .Ih� '>8Inftl���IIU.
_"r"�:t,· _

.

_ JA__"'IIJOt_ :"'. _-. '.',

Maltema Comercio
Sã9 Pa'�lo

. iDISTRIBUIDQRA PARA TODQ Ó BRASIL DOS AFaMA
J)OS PRODUTOS CONCENTRADOS VEGETAL

"'cRO$ICLi:;RII9 DE FABRICAÇAo Di} eÍA.PROGRESSO
.

NACIONAL «INDUSTRIA BRASILEIRA DE
BEBIDA$ E CONEXOS� S. PAULO

CONCENTRADO VEGETAr. -a O S I C L E 2" ii baso de
rOMAtE • SALSÃO • ESPINAFi1E.

Misturas para Bopas_"ROSICí.ER" á bqsê de AVEIA-LENTILHA
JmVILHA·Bojo·PEIJAO BRP�NCO. e.FEuaO MULAl'INI-IO.

.
.

KETCHUl? "nOSIC!.ERo .

em dois t�'DOS: PICAHTE E DOCE.
_:;, ,-' '.

914

Aceitando encomendas de Ves�ldüs., Ma�ÜOOllSt, T�yps
Fétio sob meôidas.-Serv1ço E,!e�·::l!.1ir. � Pt;n(t�!o.
Rua ) I) de Nov., ao lado do I-k tel SEfE Jose.

A sfilis ataca todo o

organhm1o
o fígado. o Baço, o Coração,
o Estômago, os. Pulmões. e a
�le Pro(wz Irôr as nos OS809.
�l'!matismo. Cegueira, Que
da do Cabelo Anemia, e Abol'
tso, Consulte o médico e tome
o p o p I) I a r depurativo

Extrato de M';lte "MAL'i'Et'\IIA PURC� e E�ire;to de Malte I"M1U,;rEMA"çom EspinGliÍre e Too.'lcrts. '.

FARINHA DE TRIGO MALT1WO "MllLTEMA" fE I j' X i r ······914
VIC ç},!.(\LTEMA -: - Null.'Íth)'Q e delici,')j;o, .• com leite quente
ou gelado.
CHOMALi' MALTEMlX:-oode ser usado come !lOhr�mlesa
no preparo de doces e sorveres. �:is50ivldo no leite quente
trio ou gelado. '.

.

FOSFO MALTEMA:�E'sta farinha é um oHmênto Perfeito Si

completo para Ioctentes, bô��s, cria'í.'lc�s, pessoas .. d@,,:is e

con'Vólecelltes. Rteu em fosfato e sais de c(íl�o, estil fa!'l!lha
9 um podaros$ auxiiiar da nut�içao. l....;,--�---------.DI!.?TltIBP'IDOR AUTOBI�HmO PP"RA

. k\3 S��UINr�s PRA· i �iVOreS fmUferas !CAS - BLlJMENAU _. IBIRAMA - lUa DO SuL -

SAgrA.R-\IrArAI TIJI1CAS ·.Brusqtl6 Si.!. W}'1LTEI! W. BE�NER T:t;LJ;'. Entrega á DomicilioFONE·I.19a - CaIxa p"s�.,Q! 3,';!-.BLUM�NAU
- ;;:;�T. SANTA

I
'.

'. CATARINA. '. Morél & Irmão
.

........�=__=_���=,;,,__R I
Testo Salto -., Blumenaú

, -=���T����� � �----------------------_.

R

{nofSDili·vo ao organismo A�
gradavel como um lícôr. Apto
vado como auxiliar n

. ..o tra-·
tamento da. Sifilis e Reuma
mrrtlsmo da mesma orígem,
pelo D. N. S. P.• sob o ar.26,
de U116.

-------_.--�------------_.

AnuncieOl nesta

VE�DE-SE um caniço ame
. rtcano. Informações

nesta redação.

IPER06Y VI�IS§i�410
Despachante da Recebedoria do mSirií:o fedllf@l (M. da Fai!!ellda)
EllcrUõfw: . TRã 'ilESA DO OUVmOI� N' 21 . lo a,m!ãf - R I a

Encarrega-sEI com Efiêiench:;t e Rapidez de :

Titulos declaracoríos - Naturalísaeães - RetWcat;'ão da
Impostos - Registro de Comercio :_ Patentes - Defesa
de. Autos - Certidão de Renda - Servlcos eal! todos os
Ministel'ios - lr'eglstro de Diplomas - l"roeuratorios
Serviços na Policia - Permaneneia de. Estrangé!iros - Re
gistros de fi·rmas comerciais e íudusti-íais 110 D,C.I. - Re

gistro CivH -: Retificações de. nouie e fiJ!:!\)ão -

Certidões para embarque,
Registro de' Criadores - S'enri;;Gs no D I P. j
Recebimento de .centas ao iii. dii faze:r.rltt. I

,-.:�.-.�_"'"-.-�.--.-_.....,;:=::�:Ç=;=--�.

{Ex:'assistentc do Instituto Pen�d<!} Bnruisl') de
-,-'

.
Caíi�.pin.ai'iil -

Consultorlo: Rua Candido Lopes, 50 {esq, Rua Dr, Murici}. .

- 1° andar

CURITYBA PARANA

Consultas: das 10 ás ii e das 14 ás 17 horas.
Atende exclusivamente dentro da especialidade

.&U2

CAfr
I
.�

"Medicação aueusa»
no tratamento' da

sifllis"

,Ce todos 03 tipos f; IEn!3nl"H:.s 01\

(!a5il'.! do Am�w'l\':;z.gil'TI(i, ��, A.
Mercado de Jhlh)mú�eiii'

Ra8 15 JJ' .,tm I• ,til �.,i ;;;;i�i�®�.t�2I�!i_Z"'.."L.��_,

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