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•. ;rmZ. o guL Gois MODteiro:) ni�d{}s, que não querem reconhecer um aconte- peusamento. Pois se tra',i de um desr-espelto a IRIO� t<CB) -:- A «ordem 'do Q.hv do gene- oimento hislorJeo dos mais promissores o uteís von'aüe expresse da Na.çiio e ás suas forças ar
f&LGóis Mo-ntelro El, dirigida� especHilmente. ao á comnuídade brasileira. Objurgatorias tão tor- madas, responsavels P;�!" movimento de 29 deRiu Gr.aDde'�do Sul. W.8 sua, respó.sta ao artigo pes

_

e .Impatrlctleas só merecem desprezo. O outubro, que trouxe tri·· qullidade para todos edo ?fgãQ dQ;. PSD gauçho. (.COrfelo.da Noite�. fato de lerem .sldo esses ataques nubttcados por o reetabetecímento (1tr.; unínto da lei Natural-

1 contendo ataques aos chefes do movímeuto de '.'

1;..1' tid
.

. '1
.'. .t'

L'I' mente, os' OpOSHO.i.'fS :<',,' suueles que luram29 de
.. outu.b. ro.. Nessa entI'�VistB,' exclush,ij da e

um JGrn� ..
lia par

..

' o que. o e eg�u; o presl.'Je�te '-i

«Folha OàrÍDC61' o ministro d... Guerra diz o D,utra,. a� pode revetsr contradíção, despeíro, prejudicados DO regtme 'k c vld� parasitaria que
senriiDt�:

'

.. ;,'.Dc:: .]; ..

'

'. ......•. htpocrunü, Irrespcnsablltdade e anarquia men. levavam ti custa da ex: «rsção do povo. subme ..
. Õ

€Essás �lfifribe8 isolâdllrol e de$toent(l� no tal e politica além de falta de. controle ãos di- tido ao arbltrlo e á 'H':Jcitlade. Nilo é diflclI
eoasenso gSf:81 são, deturpadoras de mautresta- rlgentas .dessa .agremIação admitindo, mesmo, ídentttlcã-Ios entre ague '·s que €ó tem dUElar-
)Iões de interesse fêtidl) especiosa explicação qu&nto '. à liberdade do vldo e desscnrado o Bp '.::d,»

Náutico
CO�JV�

America
T E

A Diretorill do Clube N'lUi1i iLu3ffca teem o maxí
mo pr:Jza de convidar os SeHEf > :·:(lci:�dQa e EXlnas. FB

I millas pH!'6 o Grande Baile qU8 ':' realízura em o dia 3
_---__..."._,de agosto, com inicio ás ,2i. hor- '.

I Tocará Ó ffi.IJgnifrco' «URA �r.\ZZ) de Brueque .

.

' ... ' Traje de passelo.
Nã9 terão ingresso ao balle ".� p"7SS0flS extranhas ao

Clube. .Convltes espectais 80 com o sr.' Tesoureiro.
As mezas poderão ser reservadas cem o zelador do

CluBe mediante o pagamento anteclpadc da Cr- $ 20,00
Não serão reservadas illeZ:Hi por telefone.

Blumenau, 25 de Julho de 19�6
A DIRETORIA

CrI 80,00
01'835,00'
Cr' O,4ü'

Tr�nsrtlis�ão dUlllá ao eixo da frente e ii ambos tr'zeÍfos;

Os interessados procurem a gereneía desta folha para as in
formações necessarias.

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



Imobilísado
Irnmoveis
Edifícios

, Moradias
Estavel

Moveis. e utensílios
.Veiculos e Semoventes

.

'

Ferraria
', Maquinismo
'Força e Luz

.j
Instalo -estamparia·

Disponível
.
Caixa

'.

·

Bancos
Realisavel .

Fabricação
Material eletríco
SeIlos
Combustívet
Material de construção
Acessarias
Impressos
Embalagem

· Apólices e Ações
Participações

· Duplicatas á receber
e··· qC. Devedores '"

· Imposto do Consumo
Conta de Compensação

.Açees caucionadas

.
.

Não exigível
..

'

56.2°3,5°
.

I
Capital

1,045.254,10 .Fdo. de Reserva
.

.•.

53:74-0,80 I.I55.198,40 Fdo. de ReservaIegal
.

. Fdo. pa, Deprec. Cts... duvid,
16.046,70 Depreciaçõe,s'
10.000,00 Fdo. .pa. Ccnstração.
22<494.40 Exigível

.

890.298,$.0 Socorros,:.
160:724,80 .

[Duplicatas á pagar
148.583,10 1.248.147,50 I ere Credores

.'

.

.1 Gratificação
46.181,50. I Dividendo. • .

452.g2Sl00 499.1:09,50 ! -, Contace Compensação
I Deposito da Diretoria,

2.361.140,40 I'
,

3�802,7Ô ,.
l�:;f�:�� I
29.II8,C.O !;6�545.oo
4.607,60 i

b i
15'511,2. •

i7-525.00 í
6.000,(,,0 í

992.601,40 i
.

54-668,66 ! .'
'

98°,103.569,337 .ôo i

Passivo

Alterando dispositivo da
legislação de imposto de ren

da, o presldente da Republi.
ca assinou o.seguínte decre-
to-Ieí:

.

"Ari t: - A cobrança do
imposto de rendá de que tra
ta o deerete-Ieí no. 5844 de
23 de setembro de 1943, com
as módítleacões dos decretos
leis ns. fi 340. de 11 . de março
de 1944; de 16 de julho de
1945, 7.7g8 de 30. de jUiho de

11945,
7.885 de 21 de agosto

de T 945;
.

8.430. de 24 de de-
· zembro de 1945. e 9.40.7, de
27 de [cnho de 1946 8eft.

.1 efetua.da ..
com

..•...
as

a.ltera.çõ.8.'.6
..

'.'abaixo indicadas: .....'�
"Art. 96 - 3.0 - Su!:Jstituir

I pelo seguinte: 8) A I'tlzão·l.h!
taxa de 10010 os sorteios.'

2.000.000,00
.

458.152.4° I qu�iqu8r especie e. valor; h)
305.lDS,ÓO I

A I�U!ll ruzal? .08 lu�ro.S SIl·

'''9 10180
-. perrores 8 flui cruzeiros (de-

6;5:;44:20 I cor�ellte8 �e premíos em. dí-
I -0.000 00 � .83S. 10'700

I nhetro obtidas e� lotertas,
J ., J I' concursos esportivos, inclu-

sive os de turfe, nestes 'com-2.450,60 d' > "b t
. .

103.872,00 preen mos os
'.
e ttngs''); d)

1.442.623.60 IA
razão da taxa de 20010 so-

434;739.80
nre os mesmosIueros.. osque

600.00000 2 -S�.686 00 lox.cederem de cem mtl cru-
, . .)" ,.

I zelros.
·

"Art. 2; �. Este decreto-lei
7°·000,00 entrará em vigor na data de

sua pubHcação,revogadasas
disposições em eontrarlo,"

Diretoria ..

Pelos documentos em referencia, que evidenciam os resulta
dos obtidos no exercido decorrido. os snrs, aCÍ0;:;istas tem todos
os dados para. julgar os atos da Diretoria, que permanecera. en

tretanto á vossa disposição paraAiuaesquer esclarecimentos que
forem necessitados.

.Snrs ...
' acionistas.

lt\U confbrmidade com ás prescrições .legaes e. estatutárias,
vimos 'submeter á vossa apreciação o Balanço, demonstração

d?'1conta Lucros e Perdas, Parecer do Conselho fiscal de demais

����mentos referentes ao exercício findo em 30 de Junho deste

Blumeuau em 12 de JU11lO de 19�6
João Karsten-e-Diretor Presidente

B. Scheidemantel-e-Diretor Gerente
Walter Karsten -Diretor Gerente

Balanço encerrado em 30 de Junho de 1946
•

a I i y o

7°.000,00

c. $ 6.541·793,CO

Consumidor
..

Exija ManteiU3 fRIGIR
I Exista Qualidade que Fôr
"as não élRIGÔB

Ci. �,� 6·5�I.793.00

I'

A Obrigações de guerra
Embalagem .'

Iutít. Apos, e Peno Industriarios

Legião br, de Assistencia
Comissões

.

Pensões
Seguros
Combuetivel
Selos
Impostos
Impre!,!sos
Despesas viagem
Cta; Conservação
Despesas' .·geraes
Fréteae Despachos
Serrai
Ordenados
Juros e Descontes'

Despesas bancarias
"',

:rele e Fonogramas
Imposto . do Consumo
Acessoríos

.

Fdo, .de.Reserva
Fdo>de Reserva legal
Fdo.ipa, Depreci...ção de Cts.. duvid,
Depredações

'.

Gratificação .,

Dividendo'

Cr. ' c-.

morte para os expio
.

radares do" povo
RIO, 30 (O B) --,-' o de

putado João Gomes Martins

3.018,80 Filho apresentou recente-

3�39973,So'i.:ue�te a.' cons.tí�uinte uma

Indicação sugerindo ao po-
der executivo penalidades,
até mesmo a pena de mel'.

te contra os açambarcado.
res de generos de primei.
ra necessidade. e explora
dores do "mercad ') negro".
A maioria da bancada. pa,u
lista pediu que, as mes9..

· penas caibam aos crimiü'b·
sos de falsificação de -ne-

dicarnentos. t
Noticia-se que o pre;ft.

sidente da Republíca aguar
da apenas as informações
pedidas a fim de decretar
as medidas plei teadas na

Indicação do deputado pau..

I,. t---�__._ I .JS �a..
Cr$ 3442

992,60/� "_........ ......__

, Rosas de qlmlUlades!

.'

Debito I
!

2.9...8.°°.,.00 liDe. D.iversos4.559,90
.

Fabricação
24·°9°,3° I
2.579.80 I

18.).- 761.,00 [I1.200,00
4

..

.:)

.... 8.11.6.0 I'20.842•20 •

85.69 I ,30
315·118.go I'

8.599.40 I
8.986,30 I

.

J40·936.70 I8·435,20.
. . I

2?-387,lO I
o- 158,40 I704,728.70.
83.ó78,80 I
12.093,00 i
2.802,40 I

327.808,80 I
42.921,30 I
72.830,00 I
72•83°,00 i
72.83°,00 I
205.000,00 t
433.110,90 I Blumenau em 30 de junho de 1946

.

600.000,00 i .... João Karsten. Diretor presidente
Cr$. 3.4.P.992.6ÓI VJal,ter .Karten

.

Direto; gen:<I:te
--'----1 a, Scheídemantel guarda livros dipl. e reg; sob No. 9 l53

Lucros ,.e Perdas

Credito

Demonstracão da conta
.'

'.

� ....

Entrega á Domicilio
Morél &.lrmão

Testo Salto ....;_;, Blumena»
.

.

.

.

".

PareCer do C@�selho fiscal •
.

..... '..

1 encer:ado �m 3D• de Junho do .c�!.rellte ano,_por terem verlfica.do
�'.

:.,.
_ ..... . .

�".
.

.'. . .'1 a mars absoluta ordem em toda documentação bem como a maior

'Os abaixo ,assinados,. Dr. JCilé Ribeiro de Carvalho e Fran- reg-ularidade. Nada: mais havendo a tratar foi encerrada a reu

<:_i.SCú v-.,.7�b
..

e

...r,.
et

....e�i�.?s
....

' B

.....
e

..

�rt
.

..o

..

1

..

d

..

O

.... t.•.,Ycit.. ,Z.el.. '..'

..8.,.u.ple.. 0.. t.
e

.. c.�.nvoc.. ado,.
t

...en-l.�iã.o, .1avr.an�O.�'.lle.,.....<:. par..
<1

c.Ol:.st.a.r,- � presente ata, que depois de
. ao eXijmmado detlQameo�.e �

o baJf'lnço, demonstraçao da conta de hda e conferIda., val por tO.dos Rsswada.

l�;;ros e perdas. '. �nver:tario e coutas, bem Gomo. a, escrit4ração. i Blumenau;em. I� de Juiuo de 194ó,.

�le.m.·
dos es.c1.al"e.�lm.e.. n.�o.s .. que. lhe.s. fc.r.. a.

m pr.esta.d.. o.S.' .· ..P.t"...
l

....o.s ...m.e.m .• /
Dr. Jose R.:belt'O.·�.: .. Carvalho

bras da DlretorIa, sao de parecer que se aprovem, o balanço. FranCISCo WeDer
Of atos da Diretoria e demais documeo.tQ,$ referente ao' exercicio1 Bertoldo Neitzel

Ii!!t bal • niÍ. Ia
_.

:

�.1 ; J 11: $: O!'11 . {� l �
, '1011111 d�vliI falt41

,�

a.?o!•.':••.�t.•�...._n�_••+:tI0

F
. o:, ",.'

aça seu anunCIO, '.
neste Jornal

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



Caixa postal,20
TELEFONE

1078
. . .

.

�

O"··f···· <.... .' .'
,

.

··A····· t .

· .'. 'd"
'. �

� '.' .....•......•.......•.. ;-.. .•.. '.' ...•.. '.' .......•..
'

.'. ®�.��. ..... .. 1:·C:llla 'r. U orlza a��
E®' '" ;:

.' ,..

'. ... .,'
. , .

�,

Peças Legitimas
.

Pecas Hercules Diesel

ti.. En,.·.··.d.·....•.
•

..

·

...
e.··.·

..

·

..•. -.,te.···.•..•.€.('�.•. ',)._.
.' ',

.

I· Telegráfico
'4Ffes�et

BtUMENAU
,Dua 15 de No,.
481

..

Iras
Cia� Lida"
, DO SUL

S. A. I
�

Distribuidora para todo o Brasil dos afamados Pl'odnto� Concentr« rl�8 Ve
getal Refiieler de fabricução da Cia, Progresso Nacional Industría BmG

sileira de BebiQ_us e Conexos S, Paulo,
,,'

"

R Concentrado Vegetal "Rosider" á bas- de Tomate-Sal;'lão�Espi?afre•.
, '.. . ,

A'
O Misturas para sopas "Rosicler" á base de .á.veia�LentIlha-Ervllha soja

t·· .'
.. ..

-d
.

-c,
.. 'I- . .' Feijão Brauco e Feijão Mulatinho.

O.r··lO " _. ·e ..... n�·a:, lses iS Ketchup "Rosieler" em dois, typo�: Pie,lUte e Doce.
,_ ".

.

.....
'

.
'

. '."
, I Extrato de. Malte "Maltcma , .Puroe Extrato de Malte "Maltema com

. Espinafre e Tomate.
r."l

. 1,5" de' N'
'

.. b' . 58·8 _ Fo e 1201 _ 81 I C 'Farinha da Trigo l\Ialtad.o "Jlaltema".,,",UO. . ". '.

OVe!11 '. .' n I
r umenaU.l L Vic "Maltema".-Nutritivo e delictoso com leite qUêute 011 gel...do .

.

E Chomalt Malt�ma:-pMe ser usado como sobremesa - no preparo de do
ces e sorvetes, dissolvido no leito quente frio ou ,gelada.

R Fosfo Maltema: ,. Esta farinha é um alhnnn to Perfeito e com]?leto para
lactentes bebês criancas pessoas débies e convalecentes. RICa em tos-

, , "
'1' d t

. -

fafo e sais, caleio, esta farinha é um poderoso auxiuar a nu rrçao.

F. G. BUSCH JMB. Alameda Rio Brence 1 - Endel'eçt) Telegrof:co
:8 tT S C H - Telefone - 1388 - Caixa postal 33. - BLUMENAU

.

EST. SANTll CAT.Ei.fllINA.
DISTRIBUIDOR. AUTORISADO TODO VALB DO IrAJAI
ZONA DE LAJES.

.

URINA \cOmpl�tCl\� p�rcial com dosagem)-,-fEZES (Amebas, vr rmes, Sl'l,IlU:! oculto-ES·
CARRO (pesquiza d� badl() .do Koch}-SECREÇ"'_O (pesqulza de djp!G�sj etc., espermato
.�nid�s)-SANGUE {SorodiagtlOstico.da Lues {Rea�110 de KHneJ • ..,._ pesquiza de Hematozoario
(mal�tda), Contagem de globulos. tempo de coagulação e de sangria. dos�.e� dá Hemoglobina,
'g'ico f, aeído urlco, reação 'de Vidal (Ti!o).-UQUOR {Exame citobacterlascopioo, reação de
'K?tm, etc.}-MUCO.NASA.L {pesquiza do Bacilo de Hanseri)-ULCERA (pesquiza de Trepcne
��DaHda) -sueco GASTRICO. (exame completo. dosagem da acidez sa�gue oculto. etc.'

'�9
.

.

'

.. LAMiNAS E RECIPIENTES GRATl)ITA�NTE
'.

.: ..... '
.. ,�oderna: esiufa. .auto�lavl! colorfmetros, etc, '

€.......-:iJ. . ..:.JI-....�-���.. :;..... iE�"7 ...•.• ., .....Ilt·,� x� ...�_.1õ;iôWI;q:l!�..........._�......_�

Despacbante da Recebedoria do mstr�tG fedl.!fill (M, da Fazenda)
Escritoric:' TRAVESA [10 ouvmOR W' 21 . 10 andar - ii I O

Encarrega-se com Eficiência e Rapidez da: .

Titulas decíaraeoríos - Naturaiisaçães - Retificação de

Impostos - Registro de Comercio - Patentes - Defesa
.

de Autos _ Certidão de Renda -- Serviços em todos os

Ministeriol:! - Registro de Diplomes - Proeuratoríos -

Serviços na Policia _ Permaneneía de EstrangeIros - B�·
gistros de firmas comerciais e índustriaís n�, D._9,I. - Re·

IIII (.M·.a"",'r··•• ,em" .Ellor·I!i1IIIno�·,·p·,',O..

II·.·S·.. , llll gistro Civil - RF�ificações de nmne e fillaçao - ..
,

.. ri...... I Certidões para emh/H'que,
T'tu'l 'D'cl t·

• N t' raIa",.. ".. Registro da Ci'iauores - S::;�\�[cc::; no D! p,1111 .
l' OS '.. ,e ara ortos -

. a u
. . 1.IóQ,!!<,oes 1111 Recebimenio de C0111illl nn U:i. diâ rí>zsnda.

, Encan'ega_se �e quaisquer aSsunto!! Junto ás r-epal" ""'::=======_==
__�"= _

_......._--..;....;....---....,;;.;,..---.1 ..1111 tit>ões. públioas' de· BllUnenau,. FlorianQT'olis, Rio de 1111 .-..

��=,.c.'c="�=�- _J:QQiro,São Paulo e Porto Alegre,
s: ,

- ��--�-====��·'P"'��..............._---

Oficina RADIO lUllE
...·.··111

Assisteneia téGnica de eonheCído$ advogados ........Uso- IIII E�-�.!iI!l-�--��Ji·�-illi�"·� X �J"
luta.- segurança e rapidez, asseguradas por tres à)J.OS

'hende. todol OI! 4er·de�.' '118, de fun\lÍonamento.

RadIo! receptol'é.· IUI
Pre�ws m6dicôs....,Consultas Bem compromisso,

1111 Aviso aos emi_J,regadoresSGi"Il"-U BilPblM .. e Sar�nt!lffll IIII .

't
� . ',. , .

Y' ALE D'o' ITA'J )f1' III .

b'd C

I
I\t

. II J;:8Crz OrlO para () .
a ....

.

. .n.:
.... De acôrdo com as úHimas inshu(:,ões fl:lce I as, o. oma"-

.. 'rBLRPÔRB 139! ,:
..

lU L Ru(J 15 tie Novembro n' 415---20 andar"sala 1 UlI do ',do B�talbão, de Caçéldores avIsa :':,s empregadoles que a

(III
.

d''I ·C····· ..... ..
. obngafonedade do vagamento dos SU vto de ordenado ou sa-

BilL . .' ..
, os, >IPUIL) - ,lumeDau lII.lado aos empregados continua 'Em v;�;G" durat1�e o tempo em

IH!;
. Endereço teleuxouflco - INTER. IUI que os mesmos permaneeem incorp;' 'dos �s hleíras do Exar-

..�
... .

� cito. em virtude de não haVer, ale a !iH�sel'ne dah� ,nenhum ato
.....

' ..
'.

'

... ' .' .

. .

-- do govêmo sustando a vigência (bs D.3cretos-Lels no. 4,902,.

.

'.....
.

.

. de 31-X�1942 e 5.612, d'" -24-VI-l.9H. I�:sc1arece mais. que o�'II'if ... "'fiJ ��·-.x·� 'ji .� � �� 't: .�..
. ...

.

'. . .....

.. .... .... "-"-. -- -c _-, -- .

pagamentos atrazados df3V8m ser f�i;os, peks empregadores,
l· ..

D"·
dentro do mais curto. prazo caso (H.'ufral'io ficarão os mesmos

.lI..RUnClem nQste lárlO su1eitos ao;qlle �stabel:;ce o paragro L do arligo Ó, do Decrete
LeI 5.12 aCHAJã CItado.

fifi-- c."· .,
..

.. ..
. i1iJ

:: Ellas•• ·Intslmediária del.··M. Araujo :

EL.L1NGER & C IA.
exames.A PEDIDO DOS SNRS. MEDICOS

EXECUTAM-SE OS SEGUINTES

.�
��----����---

Dr ...
DiplomadD &leia Faculdade f�ià;;,;ma-;J «ifl Mal'lI!:IDi'I di1i

UníV5i'sidad!í dv :�Il'ilsil

Médtco por eoncureo do Serviço Nacional de Doenças Menti!.iB,
Ex·interno da Santa Casa e do Hospital Psiquiátrico do Rü.

de Janeiro, Ex·médico assistente do Sanatório Rio do!'
Janeiro da Capital Federal.

CLIR1CA M�DICA - BSPBCHU..ssrli EM !JmmCliíS NERVOSAS,

CORRULrÓiUO. H {l A F Ii L � P 8 S C B 1111 ! 9 ,
;Edificio Amslia NBtO)
Das 15 �s 18 ��ras

fLOBIANÓfOLlfi

Comércio Indüstria S. A.
São Pâ�Jlo

.

IPEROGY

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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""
••+4 ..�... .,....,4�;, .. _

..

I Dr. c:gon A. Krueger
'

"Medicação auxiliar I - Medico Oculista -
. o Tenente Coronel Irapuan Eliseu Xavier Leal, Comandan-

no tra��7fz�:'�O da
I

te do 32' Batalhão de Caçadores e o Dr. Arnaldo Martins Xa- "��.��"""ft 1'1vier, Delegado Regional de Policia, autoridades encarregadas da

execução, vigilancia coordenação e fiscalização das medidas ati- A 'I'.

nentes á nacioaalização, cientes de que, no momento, essas me- rra�car e .de�truir gra ..

didas e determinações superiores, não estão sendo cumpridas, e vatás e contríbuír para o i
isto se passa, infelizmente, com brasileiros, já, em sua maioria, desaparecimento da malária. I,netos, bist;etos e te�anetos de est�angeir.os. ou ain,_da, .de mais em Bluroenau. I! Consultas: 'das 10 ás .12 e das J4 ás 17 �otras, •

a�astada Q.e.cenden�la. que sabem ralar O p.ortu.gues-lmgqa n�� I I f Atende exclusivamente dentro da especialidade _ Icional-« roas que timbram em expressar-se em lmgua

estrangel-I
i!-g:' !II�-�-II-�""""""!f.-. !

,

ra, 'divertir-se e .come.m._orar datas à moda estrange. i�.a. ' afastan- ,

.'

. " ���-iXjf��"'$�X aH��.��ij,·"'1'fr_i!'!rJli�a'l!�.,s
do-se completamente dos Il?SS,OS hábitos e:coatume; numa fla-," ····'"'''';1:·· .. !f���o""""�if � R�
grante demonstração de desinteresse, e _ ate menosprezo, pelas I ! I

I'no�sas cousas-c-resolveram, mais uma vez, 'fazer públicar o se�,
,,. li Pneus e Camaras de Ar

gUlO�eAVISO:. .

t 1# M" :! t .'. sa
..

I t� .�. ·.)-'.Cont!n�lat,nri em vigor. as proíb:çõ.es conti�as' na deter-ll II para otoctcíe as e ICIC e as
minaçac do M!n1steno da justiça e Neg_?clos In tenores: datada" I i .

. de 27 de janeiro de 1942• entre as quaIS ressaltamos a que se!
.

,. R C t B·ci�I.otas I
. refére ao uso do idio�a alemão. em p��lico-cinemas,: bares, clu- j ; l O r re n espa ra I ti � B�. I
bes..

res.
ta

..
u.r.an.te.

s

.• hote.ls; ca.
sas comerciais, teatros, etc . .,- o que; "

je . "D·al ,a·m.O n·d' I'significa que não é proibido o uso do idioma alemão em casas I

particulares. somente; .

.

.I: �
.

2'):-,"As. au�oridadesj çon�orme instruções "eceb!das� vão a�ir I " I F. Domníng. caixa postal, 10 Timuó �
com. mais energia contra _OS Infratores das determinações exis- ,. ; i..

..

.

.
..

.

.. "'-'
.
'.

,.'

Ü
tentes;

.

.

.(
. �-·4"·®m�---�Ji-Ilij·-'�'--fl$->I1--. Oil�Yl-�-� •.--fi-- II !Ji--�-.

.

3 '}-;-Da parte. do Comando do Batalhão e da Delegacia i _

.

Regional, serão colocados observadores nas sociedades recreati- I

vaso .clnemaa, cafés, casas comerciais. etc., com instruções espe�1 . .c -i!ii',' �
.'.

'

: l _

,_

" .. �·:,::,;" .. '�/·
.Ô.

'

CllUS;
.•

'

.

•. • , • " ! . fmprn�tldocomreDlsucéessonos �
4 )-FIca entendido que as, medidas de uacionalização. ado- l fAAQUEOBRONQUIl!S EM ropos 05

tadas, não tem caráter jacobioista; não visam. pois, estrangeiros, I t SEUS (iRAUS t SUAS MIlJIiFESTAÇÕES
!riár; todos áqueles que, embora brasileiros, aqui nascidos e cria- ;�COf'lO SEJAW.TOSSE5,(A�ROs..)
40s, ex�rcendo suas ativi.dades profissionais com todas as gar_auo ,,��{���!�;{:�g���;,J'<;;\"
tias, e liberdade, não se interessam ou não querem - para isto t . �." .' f

.

tO..
.

���o p.,ovas Públicas�:;�:u:n �:::ce;a::::o�.a7stum..
e

I Cidade de BloIllBOaU' I'
ve 01 p � . o I e con In u a _ a Ser

Ten. CeI. Cmt, 32 B. C.
"

O dhor(a) Arnaldo M, Xavier f O Ariluta das lIspirilcôes do Vale
. '\,;..' .'.

'

..

�e.legado Regi�mal de Polída I. tio Uajaf �* [ 'i' 'ihliM5 -_A\1lI4§!44i$%Ill i l
Blumenau, 4 de Julho' de 1946 ! _ FUNDADO EM 1924 - l
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• ii.. ... •

b b"d:í ! Dh'eçúQ 'reI 143íl' 10 99 - Gerenciai rj
i: '. �rvtço uem perfeit,Th e
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em aca a, o :1.1... '10.99. �.'A8�ina,.tura3.1O.99 �.:.1.: forro Paulista, Encantoneiras de Qüalqnel Especte.
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Grande esi�q�E; dt:, Tapetes ' =í
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. i ,Atencão< _ A di:'eção não S6 ras· _<j�

B�Ume';,lQ3i;\'J Ltda. I ponsabiliz� por opiniões emitidas e� r,;.ot.·O Am.A'." (11 R.;:' [(lo C!c.h,o··.fl).·•
'
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< ""'.. .,"" ';lrtigos !l.SSilllldos. ll1�smo que Sf'J.a �. ii .'. U "" .. '\ \ \&�u _

·ft ntss e \f�r�i��e�1... M�terial pftr�

II
c0!ll. in�ciaiil. AUdlverte. :ambem, 9.tue

P ."
.'

iii
.

! üngmals l'eceOI os e. nao aprove� a·
.' irh.ur�·s e�n Gf#���h I ,los não serão devolvldos, Outl'QSlm-

1"' b"
.

- • ;) servi(;o telcgratico Dad� tem a ha·
,lutas em·.. f.snaças Dar� arnst as I "ler corn a orientação QO lol:nal e S�

BiIln_Am,..i!!.,.., ';. �}��-l> �".�íf.., .HBl \ mente é. teproiuzido �t tjttt!o ini:'o�
. !II_lIIi1f�UWl....... <!l!,,,':;lh "1;, � � ,natívo para nossos leI ores,

(Ex.aseIstantc do Instituto Penido Surnlar) de
- Campinall -

Consultcrlo: Rua Candido Lopes, 50 (esq. Rua Dr. Murici)
-' 1" andar
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Ti� Empreza Rvrça e LuzSanta f:atharina SI!.
Levemos ao ecnhecímento de todos os Interessados

qUH por pQllada n. 482, de 8 de julho de 1l}46, do Snr.
�Hoistro da Âgrloo1!ura. publí ce.da no Diário Olic1al da
Urlillo - Secçil.o 1. edJção. n. 159. de 13 do corrente, f('Í
esta Empl'�za a:utol'lzada 8. ecnra» a taxa adiciO:H11 de 10010
(dez pqr cento) . de que trata o art. 1. do Decreto-Iel n.

7.524. :de 5 de maio de 1945. porta ria essa do hOI" seguinte:.

"Partaria n. 482, de 8 de Julho de 1946
o Ministro de Estado, tendo em vista o disposto no

art. 6. do Decreto Lei Q. 7.524, de 5 de urato de 1945, e o

requ�rldo pela interessada, usando da atribuíção que lhe
con1er.0 .0 artigo 5. do Decreto-lei n. 5,764, de 19 da sgôsto
de 194:3, RESOLVE:

1.) - Fica a Empreza Força e Luz S9.Dta Catharlna
Sociedade Allônimil. que explora o serviço de Icruecln.eu
to de energia elétrica aos muaíeíplos de Blumenau, Brus
que, It8jaj, Rio do Sul, .lndaíal, Tlmbé, Rodeio, lbirama e

Gaspar todos no Estado de Santa Catarina. autorizada e

cobrara taxa adíoíonel de que trata o art. 1. do Decreto I
Lei n. 7.524, de 5 de maio de 1945. nos termos do Decretc-:
lei número 19 117.de 6 de jUlhú d� 1945.

.

2} - Fica tlxado em dez (tO) por cento o montante
daquéla taxa adtcíonet, que passarã a vigorar a partir de
1 ue junho de 1946.

B) - Os aumentos de salãrlos dos empregados da
interessada, que passarão a vigorar a partir da mesma

data, obedecendo ás taxas fixadas no art. 4 do reíertuo

.

Edital de Citação Decreto-lei número 7.524. - Netto Campelo [unlor".
O Doutor Oscar Leltão, Juiz de Dtreíto da Co' Blumensu. 31 de Julho de 1916

marca de Blumenau, Estauo de Santa Catarina, na
1I III·IliA_D.,Ií!!\lRiIIlEt!lTII!fj0ii!Rm·I.Aim!ii����3õi1v�1fÓl'llJa da lei. etc.. ; .. !i!JIMW'���FAZ SABER aos que o presente edital.' com o prazo Arteroscletose (O flao<;to d� Y�Gt�i:e) �I�,'...",de trinta (30) dias virem ondeie nótlcía

.

tiverem, que no
,

cartorto do I' Oficio de qrfãos. desta Comarea, se está Quando o sangue se acha impuro, vic, do, dr-
processando 0. Inventa ..

l'
...·.íô..

i.•.<l.o.a bens detxados por Ialseí- cala mal, causando artercsclerose (envelheeimento I
raento de pedro CrfsUano?If�dOers�D. e tendo o ínveutarl- das .artérias). AS artérias perd�� elastecídade,

tÕ�-1
IM',

ante, Augusto Max'· F.edderse.n, ideclaraJo achar-se tOt8 da nam-ss rijas, obrigando o coração a um trabalho for- ..�
Ocmarea e SElD1 procurador ccnsutuldo os herdelroB-ELLA çado, exaustivo e perigoso. As veias em redor do

'.

DIZ e SEm ma�ldl} rft>deric Ahmzo Diz. residentes em .São coração, lambem afetadas, amear= ..... " ..... : ..�I angí-
�

Pauto; RtTAFEDPERSENMIETSCH. rr stdente em RIo de na do pej�o. A respiração se tor.lr;i \�f�gâlJl!e � ie faz '.

Janeiro e EDITH HERTA OLGAFBOOORSEN, reaídenta em com dificuldade; ao menor esíono st'breWi2�1il e.; can-

I
SãoPaulot fllnas.d9 falecido Gustavo Feddersen, cita e çaço.

.

chama as me-rIcioua.das h�rQeil'a.a; para DO prazo de
.'
trinta prepaOra' dSodacdoOnSsegcluitll'uiCOSaprod.exmt.mo.aflr: �:.m.. ...,;._��._.;;Jf h._,�.;_��_� hnut"ms '.1(30) dias; cóntadQ8" da primeira publicação deste. dizer so- OI.. <.1=_ � _ _"

.Ore as pl'imelrgs de.çifire.çi)e$ âqinventarjanf� e descrição resultados obtidos com o uso ct�:�';::�:: �.:: ��pura-
de beus,<riGa�d;i) des�e logo citados para os demais ter- tive-tônico

. c .I.i. ]mos do inventario e .partJlhtl. El.té nual sentença. sob' 88 pe- finas da leh E. para' que eh�gue 80 conhecimento de todss
e de quem. mais. interessar posse, mandou passar o pre-Iaeate .�dHal que será &ffXildo· no legar do costume e

pU-IIblteado peia imprelJsa local e �(J «Diário Oficial do Esta .. 1 i
.......
do», )la forma da lei. Eu. fl'ede,rico KUian, escrivão, o es-! I��:':.VJJr!���bir�i�rJir?;I���O :riel�!�á{::�'�Qr��ca� t�i:

. ��:il�d�;:J�b�!i:!li;;�v��i;r��am:r��Oesda ;d;�!�t:sse!�� .ÓVEiS �_Itço
��nealdGblt1�e�t

....

a

.•......·.d...at.a...
10

..

1

8.1....i.X.ti.dO..
no

.. '.lU.. g. li. f.'.
d

.. O. '. CO.5tume;
'do

I' :�:�:ãtl��J:;áC:er;'et��d��U tratamento hoje ��r�uÓ . Distribuidores'.

Blum�n��c�Fvã�; �������od�i�fa�i 2vI _1miI ----lfIlmj-----����!l!iIiI!B!
I p�J): ,';,trl�cinum & eia .. lida

:t'���._;��-�:-iP' ....:......*-.� X ..�-t!:-..� �-a-Io!-� x�. .-ik-"'#·-�-§J'-�-(!<�-'II'-i I
BhE ; cnau CURITIBA Joinvile

! I'l f' I F;!ial Matriz Filial

I Calx�o UO�ore c
�'_' i�-��'"�--�._8!.-..-��

I
.

�

I Serv;;;:;i:::: � -��i- I h õ e s
I ordena 1(1RU3 Maranhão I

A Ir::' 27.om I
*'\. L,d'à@� I

fuizo Direito
Blumnnau

da Comarca da

..�.

���--���--�-----�
_.

P�J)VOGADO:
D "0 Ayres Gonçalves

I
Ruê'. IS de Novembro, 415

2' andar-Sala 1

__:::
.. (Altos d'A CAPITAL) -=-:.

� iii

�
.......-"'ll!

r� C!fíIE IUÇO DE

,CONfiANÇA

� TODOS OS 'rEPôS
hviolóveis til 1 pro-m d.

togo e de �Midade
Ca�odos • Mater;llI�i
1lL.., gra.liloe re�istênd�

.

Excelente «ab�

'AtHUCAMOI'h

C()wmn� ...- I$�

A!!.� ..�"�
!i'.R� ..MLtO!;'$�

Da pessoas têm usado ct)m
bom resultado o popular

clepmaUvo

914
li sfilis ataca todo o

I I
i· O fígado, o Baço, o Coração.

o Estômago, os Pulmões, e a

Pele Produz lJôres nos Ossos,
Reumatismo, Cegueira. Que
ti:; Jo Cabelo Anemia, e Abor·
té.O. Commite I) médico e tome
o p opu I ti r depurativo

organismo
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