
erlimrão J n ão para a
Dilo ..... quilometras ii S separa as 'forças de Koniev e Zukov

largo ,·trecho a ferrovia Berii s Stetlin
m, �::�::tl��:;10ü:,e f:�J��::i:' i;:: �i:i�
...,.

•

Moscou, 22 (A. P.) - A nova

Investida de Koniev, que resul
tou na, tornada de Kustrín, na

confluencía dos níos Oder lê

Neísse, colocou O Praneíro Exer
cito ucraniano a oito quílometros
.

..

informação de fonte alemã. Es

pera-se que logo. tenham f,�ito'

junção, .as forças atravessarão o

rio em Dítreção a Berlim.

apenas das primeiras cabeças de

pontes que as forças de Zukov

estabeleceram sobre o Oder, a

leste de Berlim, segundo uma

Seccionada

.' I

--.� Berlim a Stettín, e continuou
Moscou, 22 (A. P.) - A Nor

deste de Berlim, o Segundo Exer
cito ela Russia Branca ocupou

avançando pelo corredor polo-'
nes, ao sul de 'Da'ntzig.

I qui já pe a e r islici
fIi 'Iut.. d J

"

� I Os Mustanzs 111 da RAF escoltam lOS bombardeiros díur-

"A PO I Ica O apAo consiste em não Ifegeitar a mãoo qüe Ine afere
'I!

nos sobre Berl;:;:n. A fotografia mostra uma formação destes
,

Ih
.

British News Service

eer
,

a paz" - diz ii emissora niponica I
_â.::_pa_re_o_s.

-------------:---Iuzfi
Londres, 22 (A. P.) - Uma Assooíated Pl'êSS, díz o seguin-e: Com referencía aos resultados ISucede Ii:IIse os ataques á

emissora de Toquío, controlada (�A Conferencía de Yalta foi, uma da Conferencia de Yalta sobre o df9 di�
severamente piela governo [apo- obra-prima de força e politica. Japão, a emissora de Tóquio, d� UWJ 11110
nes, anunciou, numa transmís- Estou firmemente convencido de t�ndo o jornal «Asahí Sh�imbun}j,. tU:ngi�.:l a !a!lf�a>a de €3aWrlUeo si�léUco il� Leipzig
são para' 'o mundo, que a ,pOiíti- qua esse plano' não terá qualquer disse que os Estados Unidos es- ll!i!

� 1il
- • �ú .. I!I>v*!!mr.8d!Jr"'llM��p �eá l!Il lIl.m1l!!l8i1'lII inollls.

ca do Japão «consíste em não. re- influancía sobre o povo alemão. I E�S ttlperas;m�$ ae.ea� 1(;§I."\lj�II •• 1;ii �m i:) .. Q!I&'" IIJI �<ii;ilhu lilUI!Il

jdtai a mão que lhe oferecer a O plano americano de domínio
tão man-obrand_o por trás afim I i[ial d® tslurt

paz». O comentarista [apenes, mundial está claramente reconhe
eJ ê levar � Russía a gl1erm �a Ex I Londres 22 (A. P.) - Esqua- I mando de Bombardeio da RAF

., 'lO'
-

'I cível. tre,n1? Onentrêt acr.esc�nt::;�':LoF: {(A rll'l",lla" (l,a' Oitava Forca Aérea atacaram a fabrica de petróleoccnntü , nao se eSlêm eu em v _ d
' _ � v

, proxima conterencra e ao ran

I
.

.

. .. .

L" Houtras considerações 'em torno O único meio "de restabelecer nnrte-amencana vvltaram a ata I síntétíco proxnno a eipzig. :9-

da. paz, exceptuando-se as indí- á paz no mundo é a politica jus cisco, a que ,comparecerão as car a Alemanha em plena luz do ! 1.3 novas esqu.adrilhas VOlt.aram a

cacões de que ,0 .Japão estaria ta delineada por Shígemtsu, mí- Nações Unidas, parece mais uma dia. ! atacar o centro Industrial de Es-

disposto a abandonar a guerra,' nístrc do Exterior do Japão 'e maquinação Í:;ita por washing-I íurt, na Saxónia. Foram visados

caso Iosse possível estabelecer seu principio consiste em não ton afim de tornar o Japão. iní Londres, 20 (A. P.) - O �Mi· também .objetivos. militares 'em:

«uma politica justa>. Esta rápí- rejeitar a mão que lhe oferecer a migo comum de todas as Na:' I nistério do Ar informou o S2- Bremen, por um grande numero

da transmissão, captada. pela paz». Unidas), i guinte: "A noLte passada do Co� I de bombardeiros plesados. .

III

110

Em primeiro lugar. a
�rdem. porque na de
serúem nada se cens
troU

o-s ��,ooCr$ Di),00
Cr$ 0,30

Dia rio MiltuHno
anual
semestral
avulso

Getulio Vargas

- �--��----------�--�----------------�-

BWr.mNAU � Sexta feira, 23 lIe Feveroiro de 1945 - Dr. Achillea Bslsiiii Diretor Respousavel - AnD XXI- N. tO!!

erra
III

ale s
em estado de querra com as potencias do eixo. Ficou, assim definiti

:Zlfontevide'U, 22 (A.P�) - O Presidente da Republica assinou
»amente declarada a guerra do Uruqai contra a Alemanha e Japão

ontem o projeto lei já aprovada pela Gamara, que declara o Uruguai e sua entrada para ° gnr,po das nações 'llnidas.
�------------�--�--------�----�.------------------------------�-

eleições virão ii constituir UIU espetáculo
,

de cultura e civismo" ,

Assegurada a ordem em todo o ierriterio i�acio�l(d - Declarações
.

do sr. [:oriohu�g Góis

EI Homenagem da im� fantástica cidade subterraDea. em Bud�pest
De exlre a ferocidade a lula em prensa ao P�esidente Mascou, 22 (A.-N.) � Uma �:�rdIT:2S�a���'e��n;��I����, �:�

IWftj-;m9J Vargas fantastica ·<cidade subt�rranea:) b�ln: os alemã'es, uma: rede ferro;

U In_lU Porto Alegre, 22 (A. N.) L_ foi descoherta pelas 1'1:ssos no Viana subterral:e�, comp.lOsta de

Trinta mil americanos participam da ação - ft esquadra Dia' 4 de fevereü'o embarcação distrito de Buda, r�a capItal hun- elevadores ele�ncosJ 1'2vando,
,

.

,'. "'TI' .os l'o'''llal'stas d''''sta' rrara. A O'ral1d·� Cidade, q(l� se

'I
trens para as lmhas da frente r

..• I.. I.. oi!' • - •• paI a o rüO L t '. '" '"
. .

ianque uomuarllõera as pos;çoes iUpOmCas Capital qUê irão participar do estende por larga part� do s,u�- üe modo. a,estabeleGer llgação

G'�Uca(l, '2,'.::. (A. P.)' _ A,luta'...?m·'.
.

t- 'd banquete a ser ofereddo 1)lela re- 50:0 ele Budapest, contem faon- com. a CldaQ��.
_� _ nas �s ao procuran o novos pon ---------

Iwojinia chegou ont'em a uma .tos de d,esembarque a.o o:�ste e f€rida classe ao Presidente Getu 23 Divisões na."zistas resistem as forças de
altúra de fero,cidade sem pféC'e� sudo':!ste do litoral. lia Vargas. Iii! td�ntes. ACl'�clita-se terem os alla' 01011 gemery ���r��1chdrados a lOulesta da ci�

dos &'2 exposto a pesadas perdaS! '11 EUt'l'W'RM V �� ft A lula na Birmania
em seu dés,embarqu8. As forçaS .. IUliU O EI� , Paris, 22 (A. P.) - S2gundo -��

, �
. '.

'1 1 d Kandy, 22 (A. P.) - Noüeia- inforn1.açües recei>idas do Q. G.
.

.. Paris, 22 (A. P.) - Toda's as
doe, des'embarque são cu cu a as DISQUE vON'.E 1 'd

'

� .L' sé que em avanço pe o norte a Aliad.o., Rundst9d dispõe presen posições do 10 Exercito cana-

em<niais ue tr.inta mil homéns:
t'5' o. O··. rf'strada da Birmania, as llatl'u- '2

," - . dpns" I''''IJ'']I')'am, fo,·t"s contnr-ata
- temente de . 3 cl!v:lsoes d,,:� tn-

.

� .,� v v (
.'

-

• '

A guarniç,ão, japonesa �stá se!l� lhas chinesas che2:aram ao sul o· 0"1" I qu�s. nestas ultImas 24 hor,as.
-

� Íantariél e tanks, fazendo p'do bombardeada' ininterrupiamC'n de Irrawa'dy e atravessaram a
�

As .fortes 'explosões de minas te

te piÚo's" ria\'i03 de guerra am:;,ri,� S limousines de aluguel localidade de Narotu. A luta aé� ção as trop,as canad2nses 2 bri- mÓl'teir()s estüo fnzendü com qU3
canos. Os japoneses, com

sua. I rea em toda's as aére:ls de <üpêfa�

I
tanicas ele Montgom€ry. A luta a luta se torl12 mais ou menos

Força Aérea, ;estão atacando es� ções, na Birma'nia, t{:II! sUo r�llli continua ckmtr{l .e nos arredo- 'estacionaria. Não hoU\"e c:omba�
sa armada. As trop,as é!,l1!::rka·:.'r.......... "'-= to int'enstl, . ,

. ..:.. r:es de GOtdlf COl!l os l1azisias tes �o !<Jngo di) Reno. -:'
U

\ \

Dasburg e Viaden capturadas 'pelas forças 110 "IsTerceiro Exército
Com {} T�rceiro Exercito Ame�

ricanD, 22 (A. P.) - Na pl1imeí- paris,22 (A. P:) - o. Supr:�1110
ra travessia do Sarre, na área Comando Alia'do informa que os
de ,. Dasburg, as forças aliadas soldados alnericanos do Terc2i-
fizeram sfnsú:veis progressos oe

.
.

.

·em ·s.fnst,;.el avanço chegaram ás

I'
ro Exernto entraram em Stras�

cidades ele Viaden oe Dasbur.g, burg, qUe; f.ica apemls a 18 qU!i-
as quais foram capturadas. }om2tros de Trev,es.

São Paulo, 17 (A; N.) .::. Fa
lando a'um matutino d;�sta capi
tal, o sr. Ooriola'no ele Góis, che
fe do Deportmuento Federal d.o.
SeglÍrança'}>ublica, QU2 aqui s'e

:encontra d>2sde ontem, ref.Briu

se, assim, ás .ele'j'çÕ>es: «Minhia:
impressão é de que elas v:i,rãü a

constituir um espetáculo ele cul

A�·RJI\lI"'4..r�labsQlutamente ínofensivo para
V��U Iv· pele� Eficiente proteção contra

.W.O"zel PICADAS DE MOSQUITOS e

,-,) outros Ínsetofl.

tma e civis1110 bem como umfa:

demonstraçã'D d'e que o Brasil

compr�'ende i() que seja uma d'e

macracia', que é ordem, respeÚoÍo
ás instituicõ'es e não desol'lk�nl
,e !icenciosidad'e>\ Em s·eguida
aludiu ao mom2l1to internarional
e afirmou que a ord�lll publica
'está assegurada em iOclo o terri

tório national, revelando que

cr.a ''Cstão em adiantados estudos
as restrições polidais relativas'
á liberdade de Iocol1loçãp. 'E

adia'ntou mesmo qUe allenas es�,

tão na d'ep'endencia' ele informa
cões dos Minrstédos militares so

bre as zonas que ainda devem,
ser consideradas de guerra e�
desse modo, 'êxig,em vigilancía!
rigorosa. '

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Em uma ·dasmMs futurosas
cidades da .: !'�giã(} •.. eonhecído
Hotel, com lJàxi sorveteria e
salão de Snoóker·.. O motivo

. da v�nc.!a poderá ser dado
aos interessados peío proprle
tarío, Informações nesta .. re-
dação.

.

..

.��"""'�-�-�.�;.;_�....,.,..--�

-s
Guarda-Livros, Diplomado ou

Pratico

lnd. de Chocolate Salvare S.AR
.'�;:_'.'__:+':-:+::_.��.'''_;+-$_; •. o�:-'&--�""""�-�-�;"_�-,-l+:-�-•

Oficina
.

C nserto
Recentemente inaugurada na rua 7 de Setembro,

i:i;g. lado da Fabrica de Moveis de Leopoldo Ehrat, oíe
l'�êe seus serviços, no conserto de louças, trabalhos de
mecanica, solda de alumínio etc,

Prorietario WALTER lIIENDLlVIAYER

'_�"_��J->'-�-'O'_"_
..--"-�-�.'"

Precisa-se uma com reterencla,
.

para ccnsultorto.
Tralar com Dr.. Câmara

das 4. ás 5 !Deras

Co
Sociedade de Dtiradores Dra Amadeu da LUl

Leopoldo' Schmidi, atual Presidente desta Sociedade, con

vaca devidamente autori�do. pelas autoridades competentes um",

reunião, a qual se realizarã dia 3 de março, ás 20,30 horas, na
séde desta Sociedade, para tratar de Interresses da mesma. Pe
de-se o comparecimento de todos os socios.

No caso que não haja numero suficiente de sócios para a
drimeira convocação, será realizada uma segunda, 1 hora mais
tarde, com qualquer numero de sacias.
.-.,-�-'.-.,:-•.._.t'e.:;;:t_-��{; o $-:$.--:"-._;_·oIi-.c..->l»�'E���-�

I.
�

As INDT}STRIAS GlflRAIS OASSIO MEDEIROS

S. A" declaram" ao comercio em geral, que o Snr.

Empregado ctlm real sUO:ê"'..$o ri�
_TRP.OUfOStRlF.Ç:'JJ1i5 EN TODOS DS
S!lIS GlUiUS E SMS MA.�If!STAÇÕêS
tOMO SEJPWI'lS5ES.CATORROS,
eROn9UITES. r COp>JELUCHE.

'7"

Josué Figueiró não é seu funoionario nem está autori

zado a efetuar cobranças.
�-+-+:-.-�-.�� ..-.-;�-� o�-�.�--,'-'+F?*-.-:'--",-.-�

Prefeitura Aiunici11al de Blnmenau
AVI50

De ordem do sr. Prefeito, levo aO conhecimento a quem
interessar, que para melhor regularidade dos serviços da Dir�
toda da Fazenda Municipal, fica estipulado o praso até o dia
5 de cada mez, i mpreíerivelrnente, para a apresentação de todas
as contas do mez anterior,

Blumenau, em 21 de fevereiro de 1945
ALI3'REDO KA.ESTNER - Diretor da Fazenda Municipal.

J,-�-4i'��-�-,*,-"-�--�-<t o '�-�-"'�""�-.fi--�-:�'-�-i>-'"

Ir·êDeia l411�iiciDal de Estatística� f.':l

EDITAL
.

Para o cumprimento do disposto no Decreto-lei federal nó
4.081, de 3·H-42 que reorganizcu a registo obrigatório dos es

tabelecimentos industriais existentes no territêrio nacional, con

voco todos QS proprietários ou responsáveis pelos estabelecirnen-
São convidados os 81'S .• Acionistas ti comparecerem li tos industriais (fabricas de banha, alfaiatarias, ferrarias, selarias,

Assembléia Geral Ordíuaría, a reallsar-se no dia .17 de oficinas de consertos etc. etc.) existentes neste municlpio para
Março de 1945, ás 15 hs, no escritório desta .Emoreza, á as reuniões que serão realizadas nas sedes distritais e prineipais
rua 15 de Novembro D. 552, em Blumenau, para .delíbera. povoados, nas horas e locais constantes do quadro abaixo.

®:i:"+="Iü�.íI(9:'�.l-H.-:••-:-.�� rem sobre B seguinte Nesta ocasião serão dístribuldos, gr(:ltuHamente, 1�s4 r..

li C
.

'.

I·· rnulãrios necessários ao registo de 1�}'!5 dados de .../ 4 e

.. �I······ ..

fl·· ap...··.lt..3 .. =�.._ ....
:

10) _ A�r".se»�ar>ra-d,... ,edml·t:'cudssOa-oDei:'nro'N.. acão do BI�.l."n.
ministrados esclarecimentos pormenorizados acêrca do referido

• . .0;; ...... !' <O ut y v <oi �t' "'y ,.
• ..:.ln registo, bem como instruções relativas ao corretO preenchimento

.
. '.. fj.i. 1)0 Geral, encerado em 31 de Dezembro de 1944 do competente questionário.

'.A casá que tem todos; Relatório da Dlretoriá e Parecer do CODselhó As reuniões obedecerão á seguinte escala:

··I�����s:� =� bt�:. i 2'} � �:���. do Oonselno Fiscal para o exercicio ���:5 7��:� Agên��i�-;;:g��;.;
!.'.G.r...ao.·.€18.... SO

....
rlillleiil&

.... para.l� �2B-:-C:::::r��s �i���;O��PitHIO V dos nossos Estatu- g;� : �I\�!��f�\.. (filial) ��!?o��!�0rte._ 11 f li I I T f S tos, os acionistas presentes á Assembléias geraes, 10/2 » Joao O. Mueller VelhaR .' . deverão,· sempre, legHim&r-se mediante apresen- 13í2 »Salão Zuege Fidelis.� R15a15 de Hovembro,505 � tacão dos seus títulos ou exibirem documento 16/2 »Salão Mud!er Itoupava Central
; fone 1GU

'!!ii que prove terem-nos depositados. na séde soclal, 19/2 »JuHo Glatz Testo Centralm
I Blumenau, em 15 de Pevereíro de 1945. 20/2 » Herbert Graupner Testo Central'fI)1í"�_����.&.JiQi:.�I��,� ,

.

LEOPOLDO COLIN -- DiretoI'MOerente 21/2 J) Intendenoia Distrital Rio do Testo (Vila)

·�Ma.••. ·.p.FeLJa,···.Mrift Is;;F�br;c;-·d�·pa��li;-itb6 �ii] � ����l��;I��ri·!al �Wf�ª��i�)
. TIM B O ' 28/2 l> Wulf Irmãos GuaranÍ-AçúSeçõ.es d.e atacado e varejo �==-=m�_, =m��...

A· mbl
,..

G· I O d·
I'. Aos que se esquivarem aoregisto ou prestarem informaçõesPreços fixos sse· ela. era·.· í'" .nana falsas serão impostas multas variaveís de Cr$ 200,00 a Cr$Rua Carlos Gomes RIO DO SUL, São. convidados ... os. senhores acionistas desta Socíeda- 20.000.00.

.

I ti
. .

à A bléi 1 O
. Blumenau, l' de fe\'t"reiro de 1945 .

.

exa Postal 18 .. Telef. 20 l
e a c?!llpar�eer ssem .18 Gera, rodinária. a realizar-

HERNANI PORTO _ Agente de Estatística." ,. .
.

.

se no. 0l�1 20 de março do. corrente ano, ás quinze (15) no-
+.-:+:_._+_._"._+--:�_._+ o�_�_':.:;.;;;;._ ..•_�._._.�_ .._.,ras, na seda social, à rua Marechal Florlann Peixoto, Bem

:+.-:§.O;"....�--�-�,_�mii�··..<�.-�, numeJ;os com a'seguinte Agência MunicilJal de Estatística
Ordem do' Dia De iRtere$S� para iodos 8s§�!dusi�wais

I 1) - Leitura, exame, discussão.. e deliberação sobre o
A Agê!lCla de E tú:tisticü de Bium�nau

�

esta efet.wmdo,
relatorio da Diretoria; balanço geral e demonstração da durante. o me.s em curSOr para cumpr�melhO dO. dIaposto. conta Lucros e Perdas Parecer do Conselho Fiscal p d"'1 no Decreto-leI federal, U· 4 08': de 3J�r/.42, o. lev�ntame�to
cumentas re!el'entes a� balanço encerra.do em 30· d� d�.! de t?d.o� os estabeleCimentos mdustrw.ls ex!&íem:es neste
zembro de 1944. mUmCl[J1o.

2) -'- Eleição da Diretoria para o pBl'íodo de 1945 Incluem se DO referido ievantameato, alem das que
a 1949. .

.

. Iuncionam no distrito dB sede municipal, as indUlstias es�
.

3) -. Fixacãode remuneração da Diretoria. tabelecidBs nos distritos de Houpava e Rio do Testo.
4) - Eleição do novo Conselho fiscal e fixação da To.dos os propl'ietarios ou respoIlsl1veis por estabele·

sua remuneração. .

cimentos industriais abrangidos pelo regista em apreço
5} -:-. Outros assuntos de interesse social. (padarias, funilarias, aHaiatarias, oficinas, de consertos

Timhó, 1ó de fevere!rc de 1945.
. etc. etc.), dflvem, segundo edital publicado, dhigir.se no

I�=.........._L..ass.·L._OTTO HENNINOS.:-- Diretor· Presidente decurso deste mez, aquela repartição estaUstica, sita a rua

I���;z;;......." 15 de Novembro (Edmcio da Prefeitura), no horaFio com-
I' preendido .6ntre 9 a 12 horas e. 14 li 17 horas,. afim de,

I ·.c·.··o.. A:.;.··· ·f.·.•... · .(
�

··G·.ft.�., ·0•.,.••··· A·. it��f:::;::�fi.�tuJ;����:::m:�r::;,"�.��:p���e��er�O:B;�eJ:�
..� O mencionado registo é obrigütorio e estarão sujeitos

a multas, variaveis eutre Or$ 2oo,àO é Cr$ 20.000,00, quan
tos al ele se esquivarem ou, prestarem informações falsas .

•-"-���-�-"'-:"I!lõS�-:+.-� o 1>;.,-.". .".�_. <1>--- ó;r, ••-.'"-��.e'->iili-!G!i

Sociedade Beneficiadora ue Madeira Ltda.

,j-"-'.;.�-�-�-�-"!I>Bi'3<#>-:•.-:t o .-.-$.-:.:_+:�:.:�.:_'._�_.

Empreza Auto·ViaçãO GatharinensB S.l
A v I S o

Acham-se á disposição dos 81'S. Acionistas, na séde
social á mars novembro no 552, nesta cidade,. todos OIS
documentos a que se I'efél'e o a�tigo 99. do decreto.lei2.6�7,de 26 de' Setembro de 1940, relativos 60 balanço do ano
de 1944.

Assembléia Geral Ordinarla

Sempre foi e continúa a ser

II. elhor
mlil- I

Compra e Venda

I dua 7 de Setembru
de Madeiras para tnd.os os fins

.. J910f086 124i�
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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·fabrica de Ladrilhos ·e·Oficina de 'Escultura

Arnoldo Puelter
BlUMENílu

Rua Duque de Caxias, 8, (Ex-Palmeiras)
Telefone, 1081 .. Caixa Postal, 48

Especialidade em imitação' de Executa-se com: presteza e per-

G

..
�

-.

ranito. ESca.d.R.·riü.s
..

, .pavi.ms:ent.>o...S.' feiç.,50.00IU.Q.a... s. d.e
..

C

.....
ÍI.nento Á. 1.·.�1.

'.
. .. .

..
'.' .' madoI Balanstres, Cabras para

Soleiras, Pedras para Pras. Bal, Agua, Tanques, Capiteis, Tubos.
cões para Armazens, Ca

..

ntoneí; para Esgotos, ,B
.. ancos.para,

Ja1' .. 1 Estabei<lci�ii) com "Escritório tÃtl Advocacia" nesta ci!li:uia. toma
ras para Filtros e Radios FIo. díns, Mesas ,de. Centro, Flor.eiM; a libGr�1!da fie iSÍ<lrecell'-!ha r5V6r&l1ci,"�amellíe os sem; préstimos. Fluer

_ .'
"". Iras, Vaso, Finghnento de M a _I em Caui>t!s CEi!'is, Gmmn·c�i:iis. Penais a Trabalhistas; nuer .�m Preces ..

r.oesl G.'.. ().l.a.. s d,.. I8.. Ges.�so.,.. etc, .' .

d 'e ira e P ed
..r.a , e_!_c,,"., .

__

ses de tnverataria, Ci!.mr na c(l:!lsmuiçi].o da Socimiades Comerciais:
__�" _ ctesf'1'uido.,.de 81lRI'/TI-l5 que!' na feitura de Gcnirat<ls.

Juizo de. Direito da ComaJca na Bluffienau ._� ""'"
'8UjtwtE��IU .. 'NGE.l��� �O�:fi�H�:. fã�

Edital. de Citação de Herdeiros com Oficina RADIO fUtlKE 1lE!��i!i'f'����������·
'o prazo de 30

.

dias.
.

.

A.tende todos os serviços de RIII PAUL f�ET(';) Consigncrc�:issõàs
O Doutor Oscar teitão,juiz de Direito da Comarca de Radios receptores Cania Prop!."ia

Bíumenau, Estado de Santa Catarina, na fôrma da lei, etc .. , Serviços Ri!Pidoll e Garantidos Madeira '-� fumo - Queijo - P..rrcs - Manteiga - Banha

d 'OFf�Z saber que por este Juizo e cartório do 20 Oficio TELEFONE 1395 Compra e vendo: de qualquer produto na praça dei São Paulo
'.'
e r aos corre. o processo d� arrolamento dos bens dei.

xados por taíecímento de jOAO ANACLETO. GARCIA e
Rna ., da Setembro, 13 81\.0 PAULO - ALAMEDA GLETTE N. 1.031

:LUCINDA: Gâ�CIA, e ,-c_o,mo o -inverit�riari_te Antonio Garcla
-�_,.,.. -- �__ 'L. Tel.5.S1o!,! Endereço telegrofico PAULNET

tenha. declarado acbarem.se ausentes, fõra da Comarca em

Iugar ig�orado 08 herdeiros Manoel Garcia, Belmlra Gar
CIa, Anacleto Garcia e Patricia Garcia, pelo presente clta
os, para, dentro do prazo legal, findo o

.

deste edital virem
acompanhar o arrolamento em todos os seus termos' e atos
até partlíha e sentença Iinal, sob as penas da lei. - Dado �
passado nesta oídade de Bfumenan, aos 19 de fevereiro de
1945. EU, João Gomes. da. Nóbrega, escrlvao, o subscrevi.
Blv-mel18.u,. l� da !evereíro de 1945. (ass.) Oscar Leitão.
JUIZ de Dtreíto. (S{Ó}los Iíual)-. "Confere com o

.

original, ati.
xa.d() no lugar do costume, dou fé. Blumenau, 19 de feve.
reiro de 1945.
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. valioso auxiliar no tratamento da Sifil1s, eltmína .

as molestías causadas pelas impurezas do San
gue tais corno: Feridas, Ulceras Boubas, Reu
matismo crônico, rebelde, musc�lal' ou articular
Deforma.ções, e dOres nos ossos dos braços e

pernas. Inchaçõl:}s dolorosas das juntas, Mortifi-
eant6s doresde cabeça noturnas, etc" 60 RDQy
de beneüctos, afirmam a reputação deste Depu
rativo, uníco classíãcado "PREPARADO CIEN·

. TIFICOJ�. Prevína-se a tempo antes que seu mal
se torne irreparável e boje mesmo principie a

'

usa-to. N. 18 EC.

ili1iilíií&W"..t4

k ....R-"""',..-'_o_

O ·Es.crlvão: JOÃO GOMES da NÚBREOA

CAMAflA
.
'..

E Si P E C I A L , Si T A'
TP..AT;\M ENTO. E 9PERAÇOES DAS DOENÇAS DE SENHORAS
Moleslms das mamnas e moc;;as. Dislurbios da idade critica . Psr
turbações neuro-glandulares. OPERAÇÕES do Ultro'" ovarias

Irampas, tumôres, ..apendice. bernias. etc.
� ,

Dialermocoa!Julacão - Ondas Curiás.

I
CLINICA EM GERAL .

.

Coração. pulmões, rins, ilIl. digestivo.
Varlces • Ulceras - Dmmeas 'i'ropicaes.

COHS.: Rua 15 de Novembro, 1186 (ao EmIti do Hotel EUle)
, RESID.: Rua Amadeu Lnz, 23 - Fooe� 1226. - B L U M E N AD

�&_it-'it·t(ri*1fíiM1,,�amf!ií!S@��ii.fiIiij.�&üM'"�

1 Prefeitura J�'unicipal de Blumenau
j EDITAL
I De ordem do sr. Prefeito, tOI no publico, que no mês de
"fEvEREIRO se arrecada nas tesourarias da séde e iulendencias
� distritais o imposto de LICENÇA sobre carros,. canoças, bicicle-

'\'.
tas, êtc. refer.ente ao

.corr.
ente exercido.

OS. contribuintes, qu.e
não

satisfizerem seus pagamentos dentro do prazo acima, podetão
_------------ ainda faze· los nos meses de março e abril, acrescidos da multa

de 20°/0. Terminados Os prazos acima cHadqs, serão exiraidas
certidões pata a devida cobrança executiva.

.

Diretoria da fazenda de Blumel12u, em 1° de Fevereiro de 1M!;!,
ALfREDO KAESTNER - Diretor.

�_�!fmmríl�.._�,��,,�,Lm·.'���.eg�

Apa�elhcs de Radio
da RC A Vitor

de todos os tipos e tamanhos na

Arrancar e destruir gra.. CasQ do Amsl!l'icano S. A ..

vatás é contribuir para. o
Mercado de AutomÓVeis

desaparecimento da malária Rua 15 n' 4.87 Iem Ulmnenau., B II

Df BLUMENAU

EXPEDIENTE
f�I.1099 • c. P�$t�1 57

Dr. AchlUes Salsin!
Oiretor-Responsavel
Or. AfJuDso itamin!
Diretor-?roprietario

Oficina Propr�ã
Rua 4 de fevereiro,

Assinaturas
Anual o.s GO,Oü
Semestral o-s �:5,OO
Colonial 01'$ 20,00

r�umeros
� vulso (,,,� n ':'(i.J:.x. t \. !._�. )�q. .j��_} 1

" t" ..., '7 '-" (f C')' (1 •• ((> t) i!; r\
.t.:t. . .i_v.:l'L1f.f.I_í. __ ./lo<\P \J��Ji.. �
- Colaborações recebidas não

serão devolvldas e fica sua pu'
bBcação a crHerio da direção i

- "Cidade de Bfumenau" lião
se responsabiliza por conceitos
emitidos em artigos assinados

I

frigor é Sabor
Das Manteigas a fina flir

4 .. " ..... •• .. ·,,·· .. • .. • ......... "'··
���

!iii

I
Sabado ás 8,15 e Domingo ás 4,30

I:-iUOO DEL CARRiL e AL�ERTO VILA, no grandioso
filme argeatíno

g"c O n i i s s ii o"
Um hino á amizade 1 - Um prazer para o seu intimo!

Bellíssíme pellculu porteaha enaltecendo o amor' e a amí
zade, emoldurada com maravilhosos tangos!
No Programa: CompL Naetonal • Fox Jornal e o dezen

hfi colorido "O GATO DE FRANKENSTEIN"
7 Platés 3,00 • 1/2 emil. 2,00 - Balcão 2,00 - 1/2 e mil. 1,50

DOMINGO ... ás '2 e ás 8,15 horas
George Montgomery - Ann Rutherford - alenn Miller

Lynn Bart - Carole Landls e Cezar Romero em

"5 re �t zul'
A revista aaetosamente aguardada pelas pessoas que ad ..

miram uma grande produção!
O filme que é um verdadeiro (SO�HO AZUL"!

No Progr.: Complemento nacional.
Domingo ás 2 horas - Mais a contínuação da serte:

CAVALHEIRO A LADO com Tom Mix
Domingo ás 8,15 horas - Dezenho colorido e um interes

sante complemento americano, alem de Fox Jornal.

PREQOS: - DOMINGO ás 2: Platén 3JOO - 1/2 e mil. 1.,Otl
Balcão 2,00· 1/2 e mil. 1,00

DOMINGO ás 8,15: Platéa numerada 4,00
Balcão 2,00 e 1,50

tpilfíi&lllftã:&:!&1ii&.4:;;;:a:aa;;;wg_nnJiSiliZLlli&'''KWJiidiaJ2WWnU'5'S'P!-IQJ 564 wWl

DJ.DVOGADO
A,RNO ODEBRECl"iT

para I
_I
..

com viagens regulares entre Haja! _:_ Santos

Caixa p�$taa 36 -_ Ei'íld. 'fel�gr. "Guido"

I'l'áJAI' - Rua Pedro Ferreira nOS, 68/72

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Aniversarias Funcionamento de Farmacias aos

Domingos
Rio, - Por 'falt<{de amparo h=- ! cobrada j)elo municipio uma li

gal, o presidente ll,a Bepublíra, cenra 'especial para funciona
baseado em parecer da Comissão I menta ele sua íannacía aos elo
de Estados dos Negócios Esta- míngos. A mesma decisão 2S

duais, com o qual tamuzm con- clareei! que :05 'estabel'2cuniel1i0':1
cardou o ministro da Justiça, ne autorisaôoe a íuncíonar nos do

gou provimento ao recurso de míngos não 'estão dispensados
um farmaceutíco estabelecí.lo em do pagamento de licença espe
S. Paulo" contra o fato ele lhe ser cíal».

'Estiveram nesta cidade os
srs. Pedro Prosâôcimo, um
dos Diretores da conceüuaâa Alterado o preço dos' sacos usadostirma João rrosaõctmo & .-

Filhos, com Matriz em CU1'i- i- �tendendo ao �l�posto n� Po�'- Federal que negoceiam em saco"

tiba e José Ferreira Azam. .ar;� n. 73, de 2!:> _de maio ([.e novos '8 usados que, a partir de

buja, inspetor viajante da The I
19'70,), da Coordenação. ,0 Servi- 10 do cerrente 111es, lica altera

Dunlop Pneumaiie Trye 00. i Ç? d� Controle, das Fibras !�a.. do o preço 'dos sacos usados, ti-
___

ClOlEUS e Manufaturas Deriva- po '(café,'), a Cr$ 5,00, passando!
Viajou ontem com destino das avisa ás firmas do Distrito a 5,40 para sacos de la. viagem.

�;�::;��i��e!�:Olro ·-r�·-IC·-ÊSOPÓHi,�---'_'
Deposito à dlsposíção 2 O/O Não mais ,irá dominli3@ o Iml�Ba ..V$�f1Ie
Deposito Po 1 5 0/ Um robusto gm'oto »etu � :;y

C/Cis. com ��i:� da 30 dlas 4 o/g enriquecer, onte.oniem, o lar
A exibição desse time ficou para o dia l: de Março

" II "" 60 dias .

5 %
do 51'. Oonraâ Zençiein e

----- ta ao convite que 111/2 foi diri-

Idem id,,;1Jl gf1 dia9 5 O/ de sua esposa Da. Mina A diretoria do Palmeiras Es- gtdo, esse cotejo que está nu-
112 O Zenqlein, porte Clube estava' trabalhando sande sensação n03 meios espor-Idem idem 180 dias I) O/O -

C/Cts. Prazo Fíxo 6 mêses I
�

2 0/
�--'-- ,. no sentido de' trazer domãngo tívos ele Blumenau, não mais

Idem iaem 12»
. 016 0/8 00111. o nascimento de um próximo ii 'esta cidade o reputa- se realizará domingo próximo,

, menino dia 21 na maternida- do esquadrão paranaense Agua- devendo, entretanto, ser efectua-

_____• !D!I!IIlõIill1!l!:'ilIlI!Me.!I!l1ii!!i!__II!iIIi!Z4íI!lllB\!IIl!!l!!IIIfil.....;s:.....lIJ!llI!�Q!i;I!_rmsm,WWllllililllill!llillillillllilirmijjiiliim' de, aeha.se emrestas o ven- Verde, ex-Savoía, para decidi!' do 110 proximo día 10 de Março,

m
turoso lar do sr. n'illibald í'

à «Taça João Marques Vieira». pois o ragulamento exige 5 dias

corre
A

cia' Iy II � I Kl'ause e de sua esposa Do 'Mas, não tendo até ante-ontem de antecedencia..
.

.'
.

.

.

,II ". II. I � Nely urause,
_� : i ff

•

o clube araucariano dado [-espos- I Vamo's esperar ...

pelal estrada Salto Grande-Cam- Acha se em feitas co�n o Choque de Gigantes!
pos Nervos, conduzindo numero nascimento de urna linda Depois de amanhã, a realizacão do sensasional duelo
sos passageiros sofreu pavoro- criança do sexo feminino o entre Imprensa e Radio contra Mocinhos Bonitos
so desastre, Faltam detalhes EG- lar do sr. André Fernando Conforme vem sendo ampla- meteram a rizorosos treinos,

ia Bil d
�

bre essa ocorrencia'·. I aa uua e e sua consorte mente divulgado, os amantes do estantln 'em excelentes CiDdi-
. . , " Da. ;;'laria da Silva. íuteból de nossa cidade terão fi- ções.
y�l1' pescador, no Rio, fisgou ,----- llalmente 0 ensejo de assistia' pc Os rapazes da cronica escd-

um! aut,:!ntico bacalhau. O fato, Oorn? advento, onlem na la

mal1hã.
de domingo, um g.ran \

ta � falada se upresentar2ío '2lr1

j,esp,ertou viva curiosidadé, des mateTmdade focal de -uma ele duelo futebolístico. Trata-õe campo com 'equipe s'eguinte: Va:
'de

uma. v.
ez que ,essa espeGie ele I �racws� .

'mer.'lna, enconl1'

..

a- do grandioso. choque que tru\:a- ca; DE' Maria e Al'g,emiro; Pipa,
p'eiX.'e é estranho em nossas:se. engtIlan_fldo o la?' da sr. rão os Haveis clubes Im:pn�nsÇ\ Milton ,e Zéca; Gidinll'O, Lazin'to,

..
Segundo not.ida.S..

' proüeüent�s. ág.UEl.s:. A. imprel:s�, IlOtiCI.'OU o

['
Ench e Edzth lJ!1ichelson. lê Radio x Mo�inhos BDnitos. Nino, JaJir e José.

d".� Salto Gra��e, Estado de. sao.1 fato, ms'enndo chches que mo.5-
lO

�rm." ê

I
Esse preiio esiá despertando: Quanto ao tim2 da rapazhda

Paulo, um v,elculo,que tranSitava tram aquele pescado. •

D!t.iffOfISO BlllSINB ��g!���·����e�n����:�s���li��: I �����::' i����v;�:����'� e f�:�����liiill!kWiili. te 4iMiii!iMt�"t,",'*��,�,"�I Dipl::nn. pela Faculdade tes de depois de amanhã pos- t D2.marcke e Nil1on; Borbinha,
Nacional de Medicina da s.n:em elemel.ltos de, valor, esp. e-lO Gude, H.lele110, A.dmir

e Jürginl-..o.
rando-se pIOr isso um transcor- O local d-ess'c 'encontro. Será o

Unive'l'sidade do Brasil rer ?ri!hal:1t<e e sa�isfat()iril[) da
I
campo do Palm'2iras. •

"

Medico EspeCialista em refenda luta. ***

Doenças das Crianças Ambos os contendor:Cs s,e sub- O Marcmo m�§ fi[G2r en ..

e da Péle I
�.-��!,.....- ...-�,-...--:-*-�-.. fnmbu ., PalmeÉias

.

Por mais este acto de religião e amizade, ano �
1 Prorrog�nldo O prazo

teClpadamente agradecem.
.

I:� Rio,19 (A. N.) - Foi assinado
.. .:; decl'eto, prorrogando mais tres

. Bluruenauj 21.2-45. ."..'. anos oip·.,razo 'ronc<'·�l·.il,o a··0" b",a- F
. o

'·1
'

�, _\I _ � L. 'omos m;ormaoos c '': que Q sr. dr.

�ji!IHi%Il!Iij!í!W�;@r.Jii!l!llll'íiJ;I!;;Jfk%'Dtfu!!i!íL��� sileÍros naíuralÍzadós para dei- Ad2rbal Ralllos da Silva, (lei-

e�.!f•.•�..�._._.:#ilt.���.lI.��:,.,.e "

.

'. .. , _,...
" I xatenl 'o eX'E'Dcicrto da's attvida-r. xará a pr2sidoencia da Feden1ção

.

.

...
. e 0,.�._��_......�>t._�,�+_'Í>_;1'_���íi...�.<&.(l!! (�'es remuneradas reservadas aos Catarln211se de Desporto,;, sup:3r

I InsUtu to, A'lédico Dr. CARVALHO �
.

brasi!eiro� l:a�()S pelo art 149,! '. inL:oclf:!ute dos 'esport�s em

I �;, da·Const1t�'IÇL'O , .. ..
.... .

.
. nos�o Estado.

� '.' ."
.

. � .-,.,--- ..�.,=.-.-: -.-+'-........+ .....:.-.-•.-.�.-.-..-� .-,"-.�"�-�-+-.-�-�.'-+
.�.. '.

..

- Di�goósticos Clinicos � �
.' .. ., .. " ... . '

---- _- .

'MetabOl!smo bas�l....... Eletroeardiog.l.'afia
'

- Labora- � I
tórIO de Analises (sangue-fézes-urina, etc.) I

Clínica especializada de S�nhoras �
.' �

(P�.r.tui'�açÁões menstruais,. esterilidade, aHeraQôea se- �
xmus. lllcomodtJs da adolf'cêncIa e da idado critica. �

; inflamações genitais, etc.i :

.� Alameda Rio Branco, 3 qlumenan -' Telefone. 1202 i

.DIO=.�_�:.:.»"D�+:€,.1;I�@ O.���.D:����·Hi:+�.�\'ffi9T"®

-tI
.de

Pela primeira vez
BerschteQUarden, onde o FQehrer leul sua residencia

"

parUcular,· foi· bombardeada
r: �..

:'
.

.

. dencia partdcular de Hitler, Os
.

(1. G. 'dô'Medüerraneo, 22 (AP) aparelhos que atacaram-na ío
� Pela prírneíra vez; foi ontem ram bombardeíros médios '6 ca

bombardeada Berschtengarden, ças bombardeiros da F-orca Aé
cidade em que se acha: a; resí- rea Aliada, do M;edi�erraneo.

.

Prado do Rio, La. Menor
e Rapsodia

encontrasse a ve�nia nas
farlii8cias e Drogarias.

Banco Popular ê Agricola do Vale de' Itajai

Noticias procedentes de Jna
nópolis, estado de São Paulo,
dizem que uma espécía de lagar
ta, desconhecida dos plantado
res está devorand[O as culturas
na região de Bragantina. Dizem
ainda que a praga desconhecida
está pr,ejúdicando espcoiialmente
as culturas de arroz e milho.

Henrique loe.ljes e Werner Toenjes
comunicam a todos parentes e amigos o faleci
mento de sua querida esposa· e mãe

Da. Lily ToenJes
ocorido no dia 16 do cor, no 8anatório Sào José
em São José dos Finhaes - Paraná e convidam
os parentes e amigos para assistirem a missa de
7.0 dia que farão celebrar sexta-feira, dia 23 do
cor. ás 7 horas na Igreja Matriz.

o sabão

üettue hoje a tiata nataü
tia âa sra. Aracy Acari),
esposa do 81'•. A.ry Acary,
atualmente residente em Rio
do Sul.

***

Viajantes

. ",.c'
.

Cursos especial�zados so�
bl'le Alimentação das· Criau
oinhas, Puericultura, Hiig�<e.
ne �nfanti:l, Clinica Médica
Infantil, Tuberculose Jufan ..

til e' Doenças da Péle das
Crianças.

"regei.: 1101 e 1099
MM'*,

"VIRGElVl ESPECIÁLIDADÉ"
da elA. WETZEL INDUSTRiAL JOINVILLf

recomenda-se tanto para roupa fina oomo para roupa comum
..

(Marca Rogistrada)

11 ".&ffit

Est,,:ve ante-ontem em Blu�
menau, mn emlssari:o do Malr
(il:io DiaS" da cidade ele Itaiili.

Essoe enviado do clube i:taíél�2n
se, s'egundo apurou a ,nossa re

portagem, veio negoda'r a r'ea�

lização de duas pelejas 'entre
Palmeiras i! Mateilio Dias,- Ioga
apóz o termino do campeonato
catar.ín211Se de futeból. ,

JIC"i'*

O Dr. Ãhl�fi'b81 Rs da Sihnl doi ..
xará ti I1lresi�e!iciada f.C.D.

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




