
l- I I

DI
I

-

n lei o o a r 81 o e o n I
'

'

Is vanguardas amaricailas encontr31!I<õse a IneDiOS de 12 krds. da i!islórica
Paris/ 28 (A. p.r - Em v'er�

,

amemªi!!s !!TJ� fl'l'om\fio RlAtI!I (!l>!Anl�o&4rnl1Jl
,dad:eiro 'ToJdão de máquínas as

fl Ih., Ill!@ ililj�ll11.u ih;, �íU!�tI �U.5 !l�\lj.i

forças americanas investes rapi, Os norh?",alllericacüs' estão a ],1 foi iniciado. - Seis mil e quinhentos alemães

dainiente 'contra a bacia do Ruhr, menos de 12 qiiilometros de Co. -�----- renderam-se ás tropas aliadas 30

alem de Nícport, lonla, cidade cujo bombardeio Paris, 28 (A. P.) - Urgente longo de toda a frente de Saula ..

cid�ule.... t1elB�h�m ..se em massa os
teme, após uma luta de 4 horas.

Com isso, o total de prísioneí ..

ros f"Ho pelos Primeiro e Nono

Exercitas ascende a uns 40 mil,

Brnnba$: sobre o iBli
migo'

'O'. G. AliadO' no 1\iUed']t'el'ra:n�o"
28 (A. P.) - Formações de COmi
bardeíros nJriados atacaram hoje,
ii luz do dia; übjet'i;v03 militares
'aL:�mães no Adriático, atingindo..
os 'em cheio,

'

�""f:: '.:

Uoyd George grave
IiBente enfermo

a c Jap-o seri um r ode
'·'1 imparlauu:ia de Iwo-Ji1113

.

- II sorte das guarnições nipôlBicas ultrapassadas no Pacifico

,al,erações diurnas
Londres, 27 (A. P.) - O co. ma,ndo da AViaçã,O Norte-Ámen

II
dos Unidos Sê en,contram em,

;

cana anunciou qU? bombardeíros ação sobre a 'Alemanha, á luz, do

Epidenlia ,de tifo em da Oitava Força Aér;�a dos Estg.. dia de boje,

.....
.

bUlante I ��dre" ���i� � A radio

ale ã eu! poder dos russos ��u�ll����lte�����l�:�U d�u�i;�ro���;
,

"

"

"

• J,. , ri �
B:�rll!l1, acresoeutando qu� .esta

:' --',-- ,I perimentacas contra tonas a" epidemi-a 'está causando zrande

. L:,ondres, 2,7, (BNS)
- «O EXêl'

II, portas por onde poderiam Su!�g'.ir num,�ro ele mortes dia,ri�m::,nteotto Russo encontrou uma novar tratalhadores com ou sem JjJen 't '1 1
-

t
, .

'

.

.

'

"

.

' .. na capr a aL�ma que ,em suas

iP,><spe'Cle, d�,' PI,'esa, cl,�escmta. co�o I
ça para t'ntrar. Hav::l um quarto condiçõ".�s arrravl1C,!,as pe:o",' r,cfu ..um, refug:wdo dos ,bombal'dr:�9s da guarda da fabnca dotado I oiados prO:�c�c1ent;':s do lest,e e

da RAF con,1ra o Ruhr:> - escr�•. d'e duas celas ue concreto' uma, "'.
" I "
tI'

'

,

"

.

pnnupa mi�n e pe as pcssmns
vc;de. MlOscoun cOrreSI!ündent-e para sabotIldo,�:��i e a outra PUM c011dicÕ2S hio"icuicas no interior
do: «Tlllles:) «(A presa felrta p,;:liJ3 ra Os r�tardatan'Üs ,'.

b

'. .'
'.'

,� , . de Berlm1'l.
russOs e uma fabnca' mov-eJ, «Durante o ultimo ou os doás

captmada intacta na Polonia Óei ultjll10s anos, a fabrIca tbha Pft�I�1jIiITl""iPli�
dental, destinada á mahrifatura viajado Dor todo Q t'�Trítóri.o ale iAgUIl!��11I1i!!li�1I9

de peças de ((tanks> e, de subma� mão. Fái uma \feZ localizada' na R'�alizu�se hoJe, com lillCIO ás

r.inos, e qUê, feUzlnente, pode proximida(Ú�s de Berlim, s,�ndo 20 horas, !1'i) 'Teátro CarlQs Go�,
"

, ser rapidunrente adaptada ás úe �I,epois transpüitada para a, Aus 111"2S, a cOn'ferencia PH)!fllov.ida p:e

cessidades da industria bélica tda; Estava sempre movendo-.se la dir,eção da :Revista do Vale

so\;iétka:>, - continua o cOri'eE. 'doe úm lugar vara outro. Fina!� do ltajaL, qm� deverá circular

popd:ente. Essa fabrica ulnbulan.., mente, para escapar ás bombas hoje' pela prim:êii:ra vez, para a

,

t'� era intôimmel1te opmada pela britan1cas, Os' nazistas oculta- qual se cOilvi,da >O publico bIu-

'mão d'e obra escravizada e com- rum.na na PQlo:nja ücJd,::nta1i in' m>enaU2nse. , , ;

titUiia. um ,eX'emplo tipko dos

I
do t�r ás 11lãiOS dos russos que Usarão da palavra os srs'. drs.

el11W�8ndime,lltos naLÍi.,stas d,e,S�,a "avaI:,çavam, imp'elJda, peja RAF'>

I ��iz Stotz 1:: O,sias Guim.arã'es,
. espeme. MetralhadQ'l-'!�s eram, ej�- - c'Ündue I) correspondJente. "

'

(lll'etor ela menGtj)n�da reVIsta.

Inicia ho1e a sua trajetória EU
' <Iara €D1 pról do 'estado de San

msís cultural da Imprensa cata- ta Catarina,

rínense, a revista mensal ',,:0 Só aos que se aventuram na

VALE DO ITAJAh' paladina que, audácia conquistadora do futuro"
se apresenta sem maiores cre�, confíados. no PTOpl'�O esíorço e"

d':�llciais G,IU� as do pr-op:l.'.io di-I' na fé ,que. abala montanhas, é

l"dto de p'=l1Sa�r e poàer n:�urar dado avalIar o alcanc� da te·

aO Sól,da PUiria ,çomun.' I n1l...,2! eml1T'�itflda, metida a pei.
Corpo\j izaml0 .o pensam2nio 'e to '2, conduzida a hom:brps por

o id'�al pIOgramado, OSidS Gni. I, O�ÜIS Gt:ti:marã';:,s, que deSElSSOlll

marã;�s, tornou real.i:Jad2 que �'c : hrado semeador da 111êss'e aln12.

f,f'Z manifesta aos olhos mais cé. ! jarra, não pewu nem mediu sa

ticoS d{� cmnpanh':ciro-s, n::st2 em. 1 GUido,; p�s:::oais no remov'er 'en_

pr:.:endimento. '\Ü VALE DO I 1ulhos e pedras da v,elh�1 e calei ....

ITAJAL y",io lambem concr2ti .. i nada m:�ntalidade, para Etat' lo,
Zal" o clespre :n[;,im,:ont,o e o es;f1o'r. I gOl" á !lO\'ü int-eHgencia dos fac.

<,:0 abn.;gado de u.m bravo bata. I tos.
lhador qUe se alisÍ{J'l[ na cam-I ,.() VALE DO ITAJAI:> raiou

panha àa boa {.iauza, 'e se 1:�vanta agora, S��l11 pe:r'i-
Quanta coragem, porém foi

I gos
de (ontrabalanços elo ev,ôn·

preciso manter para enfr,mtar no to, aO. alto da reta' a s'egui!r, qual
momentü, tragicament2 pr2cario I 'estandarl2 de ,confiante, viit6:ri,a"
de meios, crivado de obstacu- i a infuncHr fé e coragem aps,

los, chéios de disilusõ!es, des'eis- i espi.rLtos timoratos. Ela será

pBranças e desenganos ás pT{)� i tambem farl'll guiador, :i!luminan
lH:=ssas mais palpitantes de exi! do concLo.ncias ainda tmbadas

--�"';_�-�,------,------

to, no. t�rr2no elas realizaçÕeS
I pHa anarquia elo, tempo ,e po:r iele

praticas. 1112n1Os interessados no; conti..,

Qu� de ,energias para não se nuar, com proveitos, a confusão

, retroceder aos choqutes d,e eV2u- f':'Ínante.

tualidades centrarias e impreM O seu programa está traçado
vistas! {'111 linhas concisas, rigidamente
Ur.gia, por�mf rea(nimar a iner incesS'ivas, para firmar o. COI1 •.

gia, a timidêz, o pessimlsmo; d o I c:�ito a que deVe faZJeT jús na

calculo, a curta visão da rotina,
I opinif:o 11Opular.'

o �streit(J c'pi'Smo da COl11Qdi� A nov21 revista, compete o.

dac!e. dir3Í1tcl üe vivei', ct:c s'er ouvida
E o alyof2cer p[OmiSSCll', C8. "J propugnar p'el'Üs altos ç eleva ..

lorindo agora horiZont:s, diflu. dos àirertos d� nossa terra.

dindo lúz [Cf) vigor {,lRbotadü p::.. Ao Osias t:O:is, o cordial am'.,

la S0l1o)2nôa da v?sp2ra, ai1tH1� pk�xo do JARBAS '

da o inisiar ela jormúla triutlL\� �.=�_�o<_,�=��,=����_

Washingtoü, 27 (.A. P.) -;-' O
almírante William Halsey, em

inesperada visita a' Washington,
prognostícou Que 'Os remanesceu

tes. da esquadra 'jàpOIi�sa não,

sairão .ao mar para combate!',
"

nas atuais operações no Paciíko ;

,,«Vamos arranca-los da tOCR)
- declarou ü comandante da!
Terceira Frota, em entrevista á

imprensa. --' {(Têm. potica coisa

corn que combater :_ ,e o que, «Um dolar signi'fka tanto paw I

têm não 'está 'em bom estado», I ra eles como para qualquer ou.
A .tomada de Iwo Jíma é de ! 'ira pessoa. Quando tornarem Q

e,110rme va,lo"
r

estrat,(,�glCO', 'fome,�'I'
controle aos, animais encarrega

oendo bases de onde bQl)1:bardear dos do Bxercíto, farão sonda.

o .terrltorio metropolitano [apr» g2l1S ele paz. Esta será a nossa

nês, com avíões médlos e prore- ameaça mais temível, e até que

ção de aviões ele caça, se declare a paz. S'e permítirmos
'Afirmando que o� industriais permitirmos uma paz negociada
niponkos vêm o seu Imperío a agora, ,e não. axigitl"nws rendi.

ponto de ruir, Halsey declarou:
'

E

�',;

UAQq'IlBlo4.nJl absolutamente inofensivo para
lV.lv�

"

UI Ivl pele. Eficiente proteção; contra
.:

'

.. "I,. P�CA�AS DE MOSQTJITOS e

e.lze
" outros Insetos '

.• " .'0. ,- "_

",'
t·

til,"r�';�'

seu gabine te de Guerra: Da -esquerda pm'a
Si,l' John Ander s�n, Mr. Clemcltt AHEB. S. IV\.

Ed€n, MI'. 0111 v<er IJuttJ.eton e M!r. Ernest B24
British News S:ervic:e, "

rrl

cão absoluta e incondicional, co.r

meteremos o maior críma 111 hís
torta do pais»,
O almirante Instou por uma

campanha da .ímprcnsa no sen

tido "de salientar, para pais e I
mães americanos, que "uma me

dlda dessas significmh' senten

dar á morte os seus netos»,

Hally alirrnou que não há pla..!

nos para tratar' das guarnições
níponiras ultrapassadas. a não

ser o de ci-2i'xa-!as morrer, (k� ío

me, e re\"etol1, que os informes'

trazírlos por um piloto abatido

nas Filipinas produziriam a de�

cisão de alterar os planos de in.

vasão da ilha, em setembro pas ..,
sado. '

sóbre
.

ii Ilenlanha

Gago CoutiniuJ virá ao
Brasil

Lisboa, 27 (A. P.) - O almi ..

ra11te Gago Coutinho parte para
, o Braü!, no dá/'! :':8 de foe'v�rei"!

rOI uüi'izando, durant� a viag.em"
1 instl'U111'2!ltos nauth:.os, em pros
seguimento EiOS seus '!"sturjos 50"

br� a rota de Pedro Alvares Ca..

braI, ,

ftUTOMOVEIS ?
DISQUE FONE

1300

1.
6 limousin{;s de aluguel

.

Rod<oUo Kraemer
--� w �t"""""�·gp.,.",.,.

... '.,_"
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OdebrBcht Companhia de GOIDércío fi

Indústria Agro Pecuaria
Assembléia Geral Ordinária

São convidados D5 acionistas desta Sociedade Anonima
à se reunirem em Assemhléia Geral Ordinária,:a realizar
se no dia 31 de Março próximo, às 10 horas, na séde so
cial, à Praça G, Vargas sln. - Rio do Sul - afim de deli- -

berarem sobre a seguinte .,. •

. Ordem do Dia e.��,!Q�.•�Ji��,"��_��!il.$,jt'_'i\@O®"',(>'��••�"_.��_•. '$'�_Ü':'''��-t_�®
1) Aprovaçã.o do l>atánço e contas do exercício de 0 ,.Ex,p'o'rtado·pil de M,arlm_"f':as . 0. i. '�i1",1944, parecer do conselho fiscal e relatorío da Diretoria. �: ti U"", 0.8.. �
2) Eleição dos membros do conselho fiscal e seus su- ::

plantes para o exercício de 1945. .q). Stock eermenente de: ;.3) Assuntos diversos. � r' �
RIo do Sul, 23 de Fevereiro de 1945 � Madeiras de construção em ge- �

OSVALDO OOEBRECHT - Diretor Presidente

I i ral, Forros, Soalhos, Molduras I
Acham-se a 1iSP�iÇ� Jos�r;.'8cionistas, no escrito. i etc. 1

rio da séde social, os documentos de que trata o artigo} 99,1; 'Telefone 1337 �
do decreto lei 2627, de 26-9-1940... . �. o II til! _ IC lã!! ft III Q "I. go 1& a �

Rio do Sul, 23 de Fevereiro de 1945. .. 9 & � �� 1& n M � .. v>SU1hl:i 'Ilo�e.ar���. �

OSVALDO ODEBRECRT - Diretor Presidente ��!!������Ó'�.I\).t»�'•• ''''.lI!>@

I. 1,1Vende-se
--------------------�

e
2 Urdidores e Tecelões

com bôa pratica.
Paga-se bem

Informações a

COMPANHIA FABRIL LEPPER
Caixa Postal, 30 - JOINVILE

•._"-�-:4'-'�-.-.E":...-..-. o .-�-�"'E!.- ...:-:.:-.-�.......- ..

Alto Falarue
Vende-se um, de alto po

tencial, em perfeito estado. -
Tratar com o diretor deste.
Jornal.

,

J:7[
-, i

1 . ..JQ\ t �**

Precisa ..se
D'um bom ENCADERNADOR. Caixeiro com alguns conhecimentos da escrita comer-

Ofertas à Redação deste jornal cíal e t Rapaz com H· anos como Aprendiz e para uma
sob "Encadernador". nova Industría, 1 Guarda Livros Diplomado ou Pratico .

..-�-�-.-:tI!-'.-+lIIIIi«-.�-'iI Ofertas 1l8f8 SIEGFRIED REINER
Edital Nova Bremen - Mun. lbírama

�rfr c�:i�::s�1��Eu:� H-H-*jÜjjO .c+f.r·-·E*-�
deste Estado, nascido aos

I16 de ab.til de. 1913, operarto Precisa-se uma com reterencia,
víuvo domícítíado e residente. ..

ltorinesta (l

..• ià.àd..�.,
filhO

..
legitimo li para consui ano.

de Luiz Manoel Sílvano Oar- Tratar com Drli Câmara J
doso e de sua mulher Maria oi A' 5 I.

Cardoso. Ela, natural deste !Ias "t as ulnas

Estado, nascida 80S 22 de
setembro de 1924, domestica
solteira, domiciliada e resí..
dente nesta cidade, filha le
gítima de Manoel Tristão
Oonçalves e de sua mulher
Rita Maria Conçalves,
Apresentaram os doclllI.lenUl!l

exigido pelo artigo 180 do Co'
digo civi1 sob no. 1. 2,3 e 4.
St áIgtlelD tivell conheclm.ento de
exfstir algam ID!pedimento· le}i1al,
acuse o par« os fins de �direit().
E/para: eonstan e oheganao 00-
éonhecimento de todos, lavro o.
presente para sec aflxacic no l.�
gall do. cestume • llubJicada p,c ..
la impnen8a�
Blumenau, 23de feverE:'iro1945

Víctorfno Br.aga
Oficial do RegiStro Civil.

�-.' ***'.

rocur

Edital
FaçO.. saber que pretendem ca

aar-se: Julita Helena Mueller
e Ezequiel Martins: .Ele, na
tural deste Estado, nascído
aos 10 de abril de 1898,' la·
vrador, solteiro, domiciliado
e residente em Gárcia, deste
Distrito, filho legitimo de
Martim Francisco Pereira e
de Jsua mulher Merenciana
Albina da Silva. Ela, natural
deste Estado, nascido aos 16
de junho de J892, domestica.
víuva, domiclUada.e resí
dente em Garcia, deste Dis
trito, filha. legitima de José
Beznasdíno de :Oliveira e de
sua mulher Helena Cristina
de Oliveira.

Apresentaram os documentos
exigido pelo artigo 180 do COa
digo civil sob n' 1, 2} e 4.
Si· alguem tiver conhecimento de
existir algum impedimento legal,
acuse o para os . fíns

.

de direito.
E, para' constar e chegar ao co..

nhecímento de todos, lavro o

presente para ser afixado no 10-
gar do 'Costume 'e publícado pe..
la imprensa. '

Blumenau,23 de fevereiro 1945
Vktorfno Braga

Oficial do Registro Civil.
.-�-:-.•'-,-+.: -:+:-;+.:-.+'-:"-.+'-"":+

Rio do Sul, 23 de Fevereiro de 1945
OSVALDO ODEBRECH'l' - Diretor Presidente

+'-,,-+-.�.-.-,,-.-.-. o.•-.-:".-.-.•-'-._.��_.•_+.

Assembléia Geral Extraordinária
São convídados os Snrs, acionistas desta Sociedade

a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária a rea
lizar-se no dia 31 de Março próximo às 14 horas. no escrí
todo da séde, a Praça O. Vargas ei». - Rio do Sul - para
deliberarem sobre a seguinte

OROEM DO DIA
1) Aumento do capital social e consequente reforma

dos estatutes,

10) Relatórlo da diretoria do exercíeln findo
2Q) Eleiç:ão da nova diretoria para o períudo de 1945/�16
3°) Aumento do mensalidades e Jóias e díversos as

suntos de interesse social.
o PRESIDENTE

II!

Expedições ... Despachos
Agentes dos iátes:·

"BRASILIttAR"
com viagens regulares entre Itajaí - Santos

Caixa.pcstal 36 - End� Telagr. "Guido"
ITAJAI' Rua Pedro Ferreira nOS. 68/7'2

Fabrica de Ladrilhos e Oficina de Escultura

IIrnoldo Pue11er
BlUMENIU

Rua Duque de Caxias, 8 (Ex-Palmeiras)

Telefone, 1081 � Caixa Postal, 48
Especialidade em imitação

dei
Executasse com presteza e per

Graníto Escadarias, Pavímentos, feição Colunas de Cil�í:mto Ar�
I

mado, Balaustres. Caixas para
Soleiras, Pedras para Pias,

Ba.ID1'· Agua, Tanque.5' Capíteís, Tubos
cões para Armazéns, Cantoueí.. para Esgotos, Bancos para Jar,

, . díns, Mesas de Centro, Floreí;

1'.a8 para FIltros e Radíos, Flo#1 ras, Vaso, Fingimento. de Ma N

rões, Golas de Gesso, etc. I d e i r a e P e d r a , etc.

Dr.. AG SAN Y A E L L A
Dip!cmado peja Faculdade Nacional de r�iedicina da

Univershlade da Brasit

Medico por concurso do Serviço Nacional de Doenças Montuis,
Ex-iuterno ela Santa Casa e do Hospital Psigllátrico do Rio

de Juueíro, Ex-médico assistente do Snnatóric Rio de
Juneiro da Capital Federal.

CLH-UCll MÉDICA - �gp�GiA!.ISrA EM DOENCAS NERVOSAS.
CONSULTÓRIO. H ti A F E I. i P B S G ii M i D T

(Edificio Amelia Neto)
Das 15 ás 18 horas

PLORIANÓPOLIS

Aparelhos· de Radio
da RC A Vitor

de todos os IÍpos e tamanho , na

C�sa do Am;erh::ano S. A.
Mercado de Automóveis

Rua 15 n: 4.87

foto AmADOR (G. Scholz)
Recomenda-se pelo
Esmerado Serviço

I

.":

I

I
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frigor é Sabor

.088 Manteigas a FiDa fmr j
�v�� t

,y-

Dficina RADIO fUNKE
Atende todos os serviços de

RacHos receptores
ssrvteos HIlPillos e 6arauth!o8

TELEFONE 1395
Rua 1 de Setembro, 1 a

28·2·Ht45

......._ porque
São Paulo

Esta p1"c[erência já conseguira a Bralima
(lw.pp: vendida apenas no :mo e em São
P,::\dn, lá era a cc,yeia de maler vemIa
0!:1 tm.1f! o pais. Agura., ela vem conquistar
o país tntetro. É"que, após uma lon!�a sorte
í�{;; eXl1erH�nohts, a Bra]H11a conseguíu a

t�Da fjnn.Hdade: !a-zer CO!!'! .que a Bruhma
C'1np�" possa. ser ar,resentmia, €'ln!' <juat-

quer ponto {lo Brásil" com {li rnes,rr�.a 8,U}_HH"

que a tornou f�,-;ror!ta. de ef�l'�{,���·.a,}� e Fa�.�'"
li�ta.g:: s:;ra.ç�s ;;1.l) matt e, �.O h1In: �o ü [:.n

ie:rn1snto r���r�.:� ;·�·tf.; '�uperh:'r��s {�nÜ k�n""

tra..m �.o seu :'a·_;r!�'0. /�gn����.:!, �_�.�rin�., a frt
bu!n:>:a 11rftInlJ.f.l C;F)FP �:::5 t�3 �.:-d; "�t:.::';'} 'r;.!c :::__ :-: r, .:�

C3,�la �ürT!::Ia .ctB }]r:{�_hlI�;l·ChorF :2��rEj_�.·Dh�
a momeutes -de 'i'2��i�g.j'ê!� � �c.:�t��?

CH{P��))
{-r.I"' 5f'� '!r ,
::;0 �t-it,:;- trem :

..-0=:(".",

l'aODUTO 'DA CI,A,. CERVEJARIA IlRAHMA SOCII'!:lADE ANÔNit·\A BP.!l.S!LF.IR." .- � -.
- _', .-'� �

.

• ;....•.....;.!I:..,_�..;...�:.._."..,.;.-§-$ O .-.-.-..-+::-.�+-.-�..-. O �_.•-.-.=.._�+-.-.-'•._�. ti -6_·.-.-*-tl-+.;_·.-·,,-'Il-'I

Sociedade Beneficiadora da Madeira Ltda.. .. i
..

.

....
... .

. ÇOnlpr.â e, Venda de Mageiras para tOdü8 os fins HOJE - 4a.-feira,· ás 8,15 - HOJE
gua 1 de: Setembro '" Telefone 12t� Allao [onea - Kitty Carllsle - Leo Carrtl a e outros -;;

em

"A Mulher Sempre Vence
Uma chistosa comedia repleta de "boníssímas" garotas,

"apimentado" Idllío amoroso e um diluvio de gargalhadas! ...
No Programa: Compl. Nacional - Universal Jornal e o

complemento especial "Preludíos da Vitoria"
Platéa 2}OO - 1/2 e mil. 1,00 - Balcão 1,00

1 ..1ffli/lIlIl1!/!--1I!!IIilIIII!lI-------
'1' Dr. C A M A R A

II· ESPECIALISTA
TRATAMENTO E OPERAÇOES DAS DOENÇAS DE SENHORAS

, Mo!estias lias meninas e meeas, Disturbios da idade critica. Per
turbações n6Ui'IHrtandulares. OPERAÇOES do utere. ílVllriOS.

trompas. tumêres•.al1endic8, hemías, etc.
Oiatermocoagulação - Ondas Curtas.

I
OLINICA'EM GERAL

Coração, pulmões, rins, ap. digestivo.
VarÍces - Ulceras - Doenças TroPlcaas.

CONS.: Rua 15 de NGvembra. 1186 (ao lado do Haiei EUle)
RESID.: R�a Amadeu Luz. 23 a Fone: 1Z26. - B L ti M B N AO

en ri ffittt6éií$M_S d.� - !"t'l'llEa�:miEiliãlí!lÍii'_l!l!Ii. iIIIIlIIIlIi!J

_ O InimiCJo N- 1
Ha doenças que evoluem e se curam sem trata

mento, "a Sifills", nunca lll Abandonada, ela se apo
dera do organismo, ocasionando o aparecimento de
afecções graves, incuraveis, de crueis e torturantes
sofrimentos e de funesto desenlace

valioso auxiliar no tratamento da Sifilis, é a medica
ção depurativa mais Eficaz e mais bem tolerada em
todos os casos de impurez-a do sangue. Ha portanto,
toda vantagem em se fazer um tratamento especifico
capaz de prevenir os efeitos perniciosos desta devas-
tadora moléstia. N.lg·EC

� "" {>�a(l.1l3'b9lii1�,••"�".4t1Dle

� "Antena SaUi" 11.�. ..�. 1_�__!lIIIE_"I__II!IIiiiIIIIIII__iIIIIIIIIII_m
; E' a ante�.a preferida ;para i ll....

�---IIIIIIIIIIIIIIIIII---------_IISI-----II o seu rsoro, com esta ano i! O seu RADIO está falhando?� tena o s.cu radio teyá uma: L.·eva-o '·me .... ;ata·m·e_tOe.....8- o,.-",-nsj.!( recepção perfeita.· l" Ua lU l1li ........

� Peça hoje mesmo uma de- � RADIO 'S"LO'nu� monstração em sua casa: � .•.
.

. ". .•. .

LV.!
ítl lnformaçijes' com II sr. Jose .. e será lI,rautamente atendido

! . RUi! ���I��UI!). 9 5
. Eq1.dpanwnto moderno de alta precisão, técnico

: .' BlumenilU
.

i$ I Iormado e dipiomado em São Paulo

w.�<UlUÜUiitlü.ü-.,...ü:t::tlM.II ._IiIIIAlIIIl.lllla.m_e_dll1a_R_ii.O_B_I".a.nlllcilllllll!l0.,.1.° 1

'K"UML®AIg;p ti t ii

PUBLICIDADE
Revísíô de propaganda e llegócios

I
I

1 . Pesquisas de opinião púb lica;
2·· Inquéritos de mercado;
ii . Infonna,:.õBll e comentarios

sobre indústrias, bancos e

agencias de publicidade; e

4 . Seções de: Imprensa, Radio;
Negócio e mercado de livros.

Faça. UIlJE mesmo e
.

seu vedido '

de ASSINATURA. llilmuido pela
.

Heembol.o;o·Postal' ao receber
O Primeiro. Exemplar.

Preço - Cr$ 50,00 IInuais

SUCURSAL DE SÃO PAULO - Hlla Libero Badaró� 488 - 7u andar
I>i!TRlZ: - PresidenteWUson, 298, - Apl. 1M - ex. Postal 3148

a I P Iii 177 7= q II,.. "'!IJI!lI"�JiIl, IR;' .. 1#J
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do Rio�unicipaisdos Empregados
.

desfalque 10
Em Curitiba também ..__ Os funcionarias deshonestos - As lmportancias desviadas

Montepio
...mos, registamos hoje dols vul-, i O primeiro deles verlfírou-se
tosos desfalques, eíetuados, res na 2a. Coletoria Federal ele Cn
pectívamente, em Curitiba e Rio pítal paranaeuse e. 'o seu autor

doe Janeiro. é o escrivão da mesma, de l1Q�

me José de Almeida, f;i:gura mui
to ronnectda no Cassino Ahu,
onde jogava írequentemente, fa�
zcndo paradas até de 25 mil cru,
zeíros l. Sua fama de homem de

sorte no jogo era grande. Apu;
rou ...se, contudo, que faltavam
nos cofres da referida coletoria
cerca de setecentos mil cruzei;
IaS! Desde então a polida anda;
no encalço de José de Almeida,
que se encontra fotagido.
No Montepio dos Empregados

1vf!unicipais do Ri,Q d2 Janeiro,
descobriu-se, agora, ladroeira S2�

melhante, praticada: pelo aimD:"1xarife Jo[:;o Batista de
.
Souza

Lobo.
Segundo notíoía a imprensa da

Capital Federal, o delito vinha
sendo praticad-o de ha murto tem

po, agindo O acusado cautelosa,
mente, retirando pequenas so"-i
11111S de cada vez. O crime faLIdescoberto em 'virtude de uma

denuncia que. o auxlliar do aI.., Jmoxartíe fês ao Prefeito.
No inquérito realizado fkoll Iconstatado o desfalque, que

atinge um milhão de cruzeiros I
®J!'.=t::·o:••·.:.·.·�(i�:.��·..�+·.@ e 0t• .;.��qr<f'.iI!� •.��'Í'.t$>��.9'Í{*'§<il'�G

I _ .. !��ltu��o Dr. CARVALH�� i
v .. �S';I:Om:!!".!::I''':;i..1XII!U..::•••:2,..:.:U'I'';;:�::.:'''=�:.:·�=!$� �

- magl�ósticos Clinicos - �li
��

Metabolismo basal - Eletrueardtogralía - Labora- �
tório de AnáU8Bs (sa3:'1gue- fézes- urina, etc.) �

/l>,
��;
!fí'
!@.:

I (Perturbações menstruais, eílterilidade, :::ltel'acões se- �
xuaia, incômüdLlB da adolf'cência e da idade critica, �

� inÍlamaçõe,ij genitais, E·tC.)
,

;;
� Alameda RIo Branco. 3 - �I!lme:mm - Telelone. 1202 �l
Q,.'���.-�"li."�1!P�:.:If.:.5i""&����:0 o ����.���� �§�.�� @��'�'Ii' .�-�!l)

tendo·o autor c,oufessado o eles....

via do rllnhr ítu.
Nas declaraçêes prestadas,

João Batista de Sousa Lobo
adiantou qu:� desde 1042 vinha
retirando dinheiro por rucio (k�

cheques por 'ele tO'rjados;
A policia carioca chegou á

conclusão de que o desfalque
não füi! descoberto ha mais temA
po devido a desorganização em
que se achava a 'escrita daque
Ia ínstitulçào,

A imprensa do país noiticia co síbílídade de se rehaver a Íln'�
tidianamente àesfalques .em

.

fir... portancía 'desviada � mínima..O
mas e rep,al'tJções .1ocaítiliidas em único IDeio de se evitar tais fi-

diferentes püI).w,s do terrítorio roséo eX'2rc:kio de uma fisca�

nacional, levadp.s à efeito por lszaçâo rontínua ,e rigorosa na:
funG�onaríos' di8sh-on'êstos.

,
escrlra das firmas '0 repartíções.

(Jeralp:1.'antie, quando são dssco Infelizmente isso não acontece

bertos; séus autores de ha inU'i"j' e o resultado é o que vemos.

.

tose ençón�l'fu'ni 'evadidos à P;bS
..

'.
Corf!Q'horalldü o ,qU!'� afi!nnu-

Aniversãrias
Anioersnriam. se hoje:
- O sr. Erwin Possamai.
- A sra. Diima Zeredo

Daiesasso, esposa âo ST. Eloy
Dalssasso.

***

Nascimentos

BhDD§e�a", 28 de

fevereiro ·de.· .19�5·Blllmenau
i14Pseae me_"MI

Ilor da teOuro Acham. se em festas os se

guintes lares:
- Do casal W''ilhelm - Oa

rouna Westerhat, com o nas

cimento de um menino ocor

rido dia 24 do mês trnnstüo.
- Do S1'. Josef Kratt e D.

Angela Krafl, C01n o aâiento
de uma menina na mesma

data.
. .

-- Do sr. A.licio Dias e lJ.
Iuanira Dias, com a uituia de
um menino, ainda dia 24.
.- Do casal Joaquim Lis

boa, com o nascimento de
um menino, dia 27 de Ieue
reiro último.

**-* 1

Falecimento

crianças, visto como Os hor\r;�ns
se ocupam) de amanhai' o solo
e críar gado bovino.
Ha poucos dias, o menor

Elk'1S Víeíra, S"0111L usar bateias,
encontrou á flor da terra.. na
gruta. Santana, a pouco mais de
um quílometro 'da cidade, uma

pepita de 77 gramas, que foi
vendida ao preço' de Cr$ <. •

L200jpO.

S-eg'1Uldü .informaçõ,es prece;
dentes de Goíaz,:em São Domiri
gOSI no.medío .norte goiano, no
leito. d!06 rios São Domingos e

São JOIse, proxímos àquela cj ..
dade estão sendo .encontradas,
nos ultimes dias, precíosas pJC�,
pitas de ouro de 51 a 80 gramas.
Revela.se que a garilllpa'g'em

está sendo feita, aIiJ, quasl ex
clúsívamente por mulheres e

Itajai
Deposito à dísposíção
Deposito Popular
ClCis, com aviso de 30. dias

,I " ,'o, 60 dias
Idem fd .:fi 9·fl dias

.
Idem W,2ID 180 dias

C/Cts. Pra�o FiJW 6 mêBes
iuem 12 »

2 0/0
5 O/O
40/0
fi 0;0

5 1!2 0/0
fi O/O

512 0/0
6 O/O.

Em Piçarras, onde residia,
faleceu, dia 20 do mês prozt

I mo findo a sra. Vva. 1JJa1'ia
Figueireio Pinto, esposa do
saudoso sr. Joaquim Pinto
Perreü'a, pe1·tencente a !ra
dicional familia daquela
local'idade.
Portadora de um C01 ação

boníssimo, a extinta desfru
tava de geral estima e apre
ço em Piçarras, onde a noti·
cia do seu falecimento pro
vocou. grande consternaçao.
Etnbou.t tardia'mente, ('Ci-

. dade de Blumenau" apresen.
Ria, 27· (A. N.) ,--'OrInstl�Uúo' (lompre:endidos entre lo de selem: ta á fam'ilia enlutada seus

Nado,nal do Sal resolveu Co�} bro a 30 de abri! de cada ano. sentimentos pela perda irl'e
mo' ill'ediCÍa.exoepc;iiO,oal e até·uI.. ,A l'es.oluçãO qll1e entrará e.In vi.-.I paravet.terior ,deli:beração que

.

.l1Jão sle gOl' a 1 d d? maio próximo vin...
_""...,._""_.,,._�

aplic;ará ás salinas do Estad<o do douro tem por .objetivo intensi""
Rio de Janeicj_,Y:Q ;disposto UeO . ficar a colheita nas referidas sa.

Art 1 c( do :comunicado 45i1.21; linas prolll!Ovendo a formação da
de 10 de janeiro do, ,c:CH'Nmt,e ano,: estoqu'es de sal curado para atel1

segundo, i() quaL só é pernütiid� der as 'exígencias dias centro'S
a colh'2�it3; de sai nüs 8 meses cDnsum.idoi'es do sul elo pais.

------------------

Instituto Nacional do Sal

Em Pernambuco tEambem L ..
Recife, 26 (A. P.) � Af. f,ed'e�

I
duas diferentes secçClBs, qUê são

ração Pernambucana de De�- o futeból amador e o futehúl

por1()s acaba de criar o üejnr.. pl'ofissüonal. Ontem ii noite reu

tamento d'e .A rbítriO S.'
d'cstinad

0i.·.1
nii!-s'"

.em.
assemblé,ia g·,eral

a.
F.

ao combare á falta de juiz'cs nos P. D., que elegeu os membrlO3
desporlos do Estado. O Depan do Tri:mnal de P.cnasJ ontro nO

tamento

.

de
. Despo�·tos. terá eh�.! vo .orgt;o .puni.fí.Vo. introdUZ.idó�nant'el' o futeból d:esdobrado em na organizaçào da 'entkiad/�<

DR.lffONSO BI1SINI
Diplom.. pela Faculdade
Nacional de Medicina' da
Universidade do Brasil

fabricará autornoveis no BrasilFord "'adiee E$paci�.di$;a em
Doenças tias Crianças

e da Pé!e

Casa HA Capital"
Rio, 27 (A� N.)- CrÍ:stam Ho\.

ber�, l'eptes,entante: da Forç, fa
lando á imprensa de São Paulo
u'eclarou que, após a guerra', a

Ford vai fabni:car au(oll1iÓveis
em massa dle tipo popülar, .S2n�

do sabidú .que (} Bras'iL terá ub ..

soluta pr.ioT(idad'3 para os mes ...

mos. Acrescentou que apropria
Ford pl'etenrJe, depois da guerra/.
montar g,rand·es fabricas no Bra
si! af±m d,e produzi/' para os nos.;
sos mercac!íOs e para o l"GistG da
AmérÍGd do Sul.

.

Dt'ntre as casas comerciEtLs' ele figura com grancle destaque.
Blum2nau que s::mpre têm co- Ainda por lOcasiã.o do pr::dio
operado .pelo prDgE:sso L!sporU... Impr2u,m e nadio x Miocinhos
tivo cl,'sta COllil.!l1a, 0,i"er2c:?,i1dQ I Bcni.;os, esse co'lheddo ·2stalji:��
valioEOS hrindes ·em qUJ.i.st]U!:,r lecimento com�rciiJl fez i1 olll'rta

compdi.çt}es e:lj;ortLvas. 11 c�p d;� um valio�ü brinde no melhor
sa <'A Capital>, -dirigida' p210 di::- jogadm, o qual couh,� a um

tinto cavalhc:iro NicGlau Card8so, eI·ement�1 do Impl'é'l1sa e Rat'.io.

Cursos esp'ecializado3 SO ..

bl1e Alirilentação das Cria0

cinhas, Puericultura, HigÜ� ..

De Infantil, Clinica Médica
Infantil, Tuberculose Infan.
til e Doenças da Péle das
Crianças.

Prado do' Rio, La
e Rapsodia

encontra-se a '�Slda nas
'ar.macias e D§'og�a�ri�as����:::::::�""",�_�,,,,�.��",::::"�"",,�..,,,..,.,::::

Extraio
WEIIEl

o sabão

(:IA.
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