
alemães lanç I Ia t das
Londres, 28 (A. P.) - AnU,i1� "

Ir te C
!li!

't'a" I'cí21-S� Çftj,e Rundsted' mudou sua ,I" '

"

e
'" fi '

tática na f)'<:ntel10f1'2 do Re-no é ,':� , ,. " [I •
'

��;a{e�rad�di�n�i��aI;:�rç�� ,���'. Os alia�os mant!!m mnltã exttiDsãO de 20 �ni��as na maug�i; esste
d2 bat:aih1:L' Os aliados mantéint ''''�ft !p�l!Il� .... IIHMt'II�=1;t;?l ,.,�'.' f;'fl�iH:;t'!'��ImIlllM�ll "ll�15 �TJ� ,f�llln!à,le �e �olomsiana marg:�m oeste do R,mo uma �� íí'hii�nY ahlll!;ilfijf>l��;;:1iI '. I'l �,_tiiíítltll�b:ti� 12�i[íl=1! ij"Q ii �IBI5 � �

írent,cÚi:e20 milhas, de Mi�m�g,en, : Kuckhmn, Deuschenbech .e Er-l I (11).'':'8 aliados estão cortando a'
o', o'

'. 't<> a "I l' I 'l{!"'nz

I frente do Reno, onde ,'�randesn ,::11 r:", (' ,orú'eJc .

-.

_____,'
,

"

cousas» estão sendo encobertas
Supremo A. G; AUádIG, 28 Londres, 28 (A. P.) - Os tan ..

· por uma CQrthi,J, desi.lendo, s�n",!
{A. P.J -:-: As 'forças aliadas avan
,'ç.ar�In ,'até a extremidade 'Ooid'::.n:.,.
tal �e Hordejel, onde ,fui eí1c[)n�
trada furte oposição; E' IÍint�2nsa
a. açêo aérea na zqna de bata
Iha. :08 aliados varreram >:.J Ihai.
lnigü K:,�len\l,ge e avançáraiTI' até
Valcheindeln. Foram tambemrou
quistadas as locaJ!�da(L�s

so

Q. G. ele M!ontgo:m:::ry, 28 (AP)
Quatro .�}Cerc1�os alíados, sub

o comando dos g;,:m.er:üs Siimp'i
son, Hodges e Patton, estão d'2S
envolvendo sua poderosa dÚ2n'�,
siva, Acrescenta-se por outro la-

do que as tropas amerícanas que
operam Imedíatarnente ao oeste
do do Elo'tprt, a ultima barrei
ra Í:luv.ial antas de Colonia. es

tão <:.!](ontrando encarniçada re

sistencía inimiga.
,---------,-------------------------------------------

«""
'.',

Criticaram" a decisão
· ",de

"

ClnlrchiU

Londres, 28 (A, P.) - Notj..
das chegadas da frente Oc,�d'2n",
tal revelam que os alemães estã'::f:
lançando tortas suas reservas na

frente ocidental, com o obj'et<j...
tivo de barrar a lulminant,e iQ\f!e'D�
siva norte ...ameneana sobre Co
Ionia (' Düsselrlorfi

G limousines de al9guel
Rodolfo Kraemer

iU"Ol\'OVEIS?
DISQUE FONE

1300

'.1'5. novas gerações fJ futaaro da Palria
Sensacionais declarações do interrentor IgamemUUD Magalhies

, 1 o jJC!'2, Sr.•�!()herjo Schumann,

n�o�trava-S'f� xadian.te durante a

� I vísíta., pela alegria que nos

visilalll' ���O��;�l�;��va. �iss::"�nos ,cheio
,:-, Tenho O:lt.::) ..fh1hos e em...

bera ;..e1u111' di'ff.ic�iS- lUIS tempos
que correm, sinto ..tcne sailiS\;'l:-ito
com minha prole. Os tres g,e';
msos, apesar das canceiras que:
nos deram para cr:i.d..,lo3, fprallJi
pala nós um verdadeiro presan-
ta do céol»

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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I Caixão fuRobre
J �_ AVISO
I S·ro.tn.......5; ...

"
..

'" nfl'.m"lrll I
Acham-se a disposição dos Srs. acíoutstas, no escrito.

Ih. n..v_ Ib fi! '!I.. 110 da séde social, os documentos de que trata o artigo 99 _"""z__.......""""'......,__.""""',..........._""'_...._""""'m=_""·::D=�L=�_""'=w......."""""'........,,!Ii

.Ir ordem

II
do decreto lei 2627, de 26-9-1940.

J ,

Rio do Sul. 23 de Fevereiro de 1945.-Rtia Maranhão OSVALDO ODEBRECflT - Diretor Presidente

IN'
27

Assembléia Geral ExtraordináriaA . tratar com

I
São convidados os Snrs. acionistas desta Sociedade

A. l.ubcw ,i � se l'eunirel? em Ass8.mbléia Çle!aI. Ex.tr8ord. inária a rea.

"
Ilzar-se no dia 31 de Março prOXlIDO às 14 horas, no esorí

._...-.;;�-.;......;#.'-.-!e!...,:�--4-. todo da séde, a Praça G. Vargas s/n. - Riodo Sul - para

deliberar.em so'" a seguinte
.... .. Sem p re foi tinúa aORDEM DO DIA .. « I . I e eon tnU1.l ser

1)

AU.m.
ento

d.
v capital

S.OCi.al ,.6 con

...
sequente

rero.rm.
a

Idos estatutos, .

Rio do Sul,23 de Fevereiro de 1945
.

OSVALDO ODEBRECHT·_ Diretor Prestdsnte
+--..-+-+,_,.,+-+-.--'+-+-+ o .-.-.-._'�-+-.E::.-�-+ .. ...

�.. , ... - - .
-

- . -' ���B,g;;4f#i#i$a'�fr_«��f&d'Mt &k4

Vende ..se'

Alto falante
Vende-se uni; de alto po

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

�_l Uá.l
'

't �**
.

,

. Precisasse
D'um bom ENCADERNADOR,

Ofertas à. Redação deste jornal
sob "Encadernador''.:

.
.

Procura-se I
'----=-,,_.,,_

MECANICO - TORNEIRO
mCA,m, competente para traba.
lhar em GASPAR:
Informações: Com. e Ind.

GERMANO STEINS.A., RUa i5
de Novembro, 41 " Blumenau.

.���.'__:',,-.-'..-.'-'.-.-.

MAIADIA
I

.. L .
Mm r .I!'

Consumidur
Exija Manteiga fUIGuR
Exista Qualidáde que fôr
Mas não é fRIGÔR

9�+"�".�..�.(i..�.-:-.-...-.-e

iA Capital t
i A �asa que te� t��-;;;l
+ artIgos d o maIs·baIXO ..�

Ipreço ao mais alto. j
.. .

. ti

;.Grande sortimenlo nara i
�c .... .. •

.. .-� Itl FBI I a I f S �
.!.aua15 ��.Mn'lemluo, 505 �
�

••

,

>

•••••• •••• •• .1&
.. ,. fone .10U' �

fl��11JIfJ.[.,.:..:�€�.t:.-t.m..::'<tn��

Od b ht G h' d G'
Pelo presente, são convidados os srs. soctos.quottstas

... B .

f.QC .... ·o··m·. pan la o om611.CIO· B da Metlllurgica ítoupava Ltda, para uma reunião extraordí-
O U U nería. a realizar-se no dia 9 de Março do sno corrente, ás

15 horas. na séde social, á rua. Acre s/n., afim de se delí-

Indu's·tr··l"a Agro pocuarl"a berar sobre a seguinte ordem do dia:.

.

.. H (]
-.

.

lo) 'Pomada de contas da Gereacia anterior;
20) Eventual retorma do contrato soetal;

Assembléia Geral Ordinária 3°) Outros assuntos de interesse da sociedade.

São convidados os acionístss desta Sociedade Anonima Blumenau, 27 de Fevereiro dê 1945.
à Ele reunirem- em Assembléia Geral Ordinária, a realizar- FEUX WILLERDING - Socio.Gerente
se no dia 31 de Março próxtmo, às 10 horas, na séde so-' , """"'''''''''''''''''''''.....,....,..''''''''''.......'''''''''''''''''''.......'''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ........ .....

cíal, à Praça G. Vargas .s!n. - Rio do Sul - afim de deh-] D A Q .&_'. NJ T ..
1a K".L 'ir. A

berarem sobre a seguinte I'co .. v Fi. Hi iaJ .L .A\.

Ordem do Dia I1) Aprovação do balanço e contas do exercício de I

1944, parecer do conselho fiscal e relatorio da Diretorla,
2) Eleição dos membros do conselho fiscal e seus su

plentes para o exercício de 1945.
3) Assuntos diversos.

Rio do Sul, 23 de Fevereiro de 1945
OSVALDO ODEBRECliT -:- Diretor Presidente

�'- ,

r cura
2 Urdidor�$ e Tecelnes

com bõa pratica.
, Paga-se bem

Informações a

COMPANHiA FABRIL LEPPER
Caixa Postal, 30 - JOINVILE

.�:+--�--:.:--.:-:.-:+=<.:-.:...-.• O fi-r6l-�""".+:- '.-:+:-..-�-.:_+

Pr-octrr-a-ae
Caixeiro CDm alguns conhecimentos da escrita comer.

clal e 1 Rapaz com 14 anos como Aprendiz e para uma
nova Industrla, 1 Guarda Livros Diplomado ou Pratico.

Ofertas para SIEGFRIED REINER
Nova Bremen � lV1UfJ. Iblrama

.-.-:t!_,..-�!ti--.:-:+"""'..-:.-. O .•-.--:ol-�-�--._ .•III1!I+-.:_.

JUD
Precisa-se uma com referencla,

para consultorío.
Tralar COOl DrII Câmara

das " ás· 5 horas

Sociedade Recreativa e

Esportiva Ipiranga
Convocação de Issembléia Geral Ordinária

Pelo presente convidamos os Senhores sócíos nara se
reunirem em Assembléia Gerai Ordinária, que ser-ã feuli
zada dia 8 de Março próximo vindouro, ás 20 heras, €Im
um reservado do "Polo Norte", stto em Itoupava Sêca, obe
decendo á seguinte

Ordem do Dia
10). Relstó rio da diretoria do exercícío nado
2°} Elelção da nova diretoria para o pertodo de 1945/46
3°) Aumento de mensalidades e Jóias e níversos as

suntos de interesse socíal.
O PRESIDENTE

A
Expedições ... Despachos

Agentes dei láies: ..

corn viagens regulares entre ItajaL - Santos

Caixa postal 36 - indo Telegr. "Guido"
rrAJAI' Rua Pedro Ferreira noe• 68/72

Indústria do Pécula Cumpanhia Lorenz
Assembléia Geral Ordinária

São convidados 08 Aclor.ístas desta Sociedade Anoni
ma a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, fi rea

lizar-se no dia 6 de março próximo, ás 14 horas, na séde
social, á Rua São Paulo s/no - Itoupava-Seca, Blumenau -
a-Ilm.de deliberarem sobre a seguinte

Ordem do Dia:
l° - Du.eusaão e votação do relatório, balanço e con

tas apresentadas pela Diretoria. bem como do.
parecer do Conselho Fiscal;

2° - Eleição da Diretoria para o novo período adml
nístratívo e bem assim do Conselho fiscal;

30 - Assuntos diversos.

Blumenau, em 19 de Fevereiro de 1945
FRITZ LORENZ
Diretor.Presidente

etalurglca Itoupava Ltda
Reunião Exlraordinaria dos SociOS ..q�uDtistas

Diplcmado pela. Faculdade Nacional de Medicina da
Universidade do Brasil.

Médico por concurso do Serviço Nacional ds Doenças Mentais,
Ex-interno da Santa Casa e do Hospital Psiguátrico do Rio

de Janeiro, Ex-médico assistente do Sanatório Rio da
.Iunsiro da Capital Federal.

CL1NICà Mtmcli - ESPECiALISTA EM DOENCAS NE?VOSAS.

CONSULTÓmO � H li A F E [, i fi E S G FI: f4 I D T
(Edificio Ainelia Neto!

Das 15 ás IS bafas
FLORIANÓPOLIS

CAfr
elhor

fabrica de Ladrõlhos e Oficina de Escultura

Irnoldo Pueller
B l U f.t f N I U.

Rua Duque de Caxias, 8 (Ex-Palmeiras)

Telefone.l081 - Caixa Postais 48
Especialidade em imitação de Executa-se com presteza e per

Granito Escadarias, Pavimentos, feição Colunas de C�entl() Ar..
I mado, Balaústres, Caixas para

Soleiras, Pedras para Pias, Bal .. Agua, Tanques. Capíteís, Tubos
cões para Armazéns Cantones, para Esgotos, Bancos para Jar,

• f.. dlns, Mesas de Centro, Floreí,
ras para Filtros e RadIO.S, FiO-I ras, Vaso, Fingimento de Ma w

Revista de propaganda e negócios

! Faca, H[lJE mesmo. seu pedido
ds ASSINArURA, pagando pelo
Ra�mbíll:!c Postal ao receher

I
c Primeiro Exemplar.

Pt�ÇO - Cr$ 50,00 Inua�s

1 - Pesqtdsas de opinião pública;
2 - Inq t1eritos de mercado;
3 . Informaeões B comentariU9

sobre indústrias, bancos o

ngénilias de publicidade; e

4 - Seções cle; Imprens3, Ratlio,
Negócio e mercl,do de livros .

SUCURSAL !lB SÃO PAULO - Rua Libero Saclaró. 488 - 7" i.mdür
MATRIZ: - Presidente Wilson. 29B, - Apl. 70� - ex. Posta! 3748

,,:..,j

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



32� Batalhão deCacadores
....

TESOURARIA
'"

fr De ordem do Sr, Ten, OeJ�
'José de MíeIlio Alvarenga,· Co'_'
mandante do 320 B. C., façi()\
saber 'aos srs. interessados, que,
na Tesouraria do Batalhão, es�
tarei efetuando, a partir de ama ...

nnã e dentro cio horário abaixo,
os pagamentoa das Ccnslgnações
de Famílias do Pessoal da For
ça Expedícíonãrta Brasileira, re,

Iatívas ao mês de Dezembrouí.
timo.'

.

HORA'RIO: ás 2as.,3as., õas,
e 6aso feiras, das 13,30 ás '1a
horas; ás 4a·s. feiras e aos saba,
dos, das 9 ás lOJO horas.
CONSIGNATA'RIOS: Antonio

Luiz dos Santos, Aloizío lVl1chels,
Augustinho Flores, Alfredo GÜ'e.
de, Ana Thousem, Arno Kuhn,
Arnold-o Gaulke, Ana Maria
Borba Corrêa, Antonio Silva,
Arno Ido Milulto t: Berta Hortaj,
Estevam Pedro Ribeíro;« Emílio
Kruger, EH Graupe, Elza KIi:.
mesch, Egon .Freítas, Francisco
Tiedt, Franctsco Pamplona, Got�
Hgb Huschen, Guilherme Junge,
Guílhermína Goede, Guilherme

Larsen, Guilherme Kruger, Ger
mano Míssfeld, Gustavo Star
ke, Helena Martins, Isabel Dias
Gonçalves, Irene Kuhr, João Mo.
dro I João Wirerg.eves, João An..l
tonío de Bem, José Geraldo de
Souza, José Lsvandowskl, José
Rogeck, João Claríndo, José
Maínclsa, Luiz José Furtado, Ma!
riu Eberhardt, Martins Wroblm�
kí, Manoel Luiz dos Santos, Ma,
tilde Zínke, Maria Ferreira, Ma
ria Bernardína Goulart, Maria
Rosa Zeredo, Matilde \'{/Ieise, Oti
lia Berbaresco, Oswaldo Hínde!..
maisr, .

Relnnldn Siebert, .Reinil'../
des Goebel Piske, Rodolfo Mas
sabeiro, Revarti Bosíelt, Tendo ...

rO Zendrou, Veronka Kammers
Zeredo, Vitorio Mengarda, vt,
FOr Lenchow I \VaUy Korb, \Va!",
Iy Butzke e Wil!rer Bauler,
Eduardo Clemente Ulrirck, Ro:'

berro Schernítz, Rosa Martii!i1S.

Quartel em Blumenau, em 24
.de Janeiro de 1945.

C; Paulo de Campos Btrqo'
2° Tenente L Ex. Tesoureírc

Aparelhos de· Radio
..

da RC A Vitor
de Iodos os tipos e tamanhos na

Ceeso do AmsfJicano $. A.
Mercado de AutomóV'eis

�I
Prefeitura· Pllunicipal

AVI SO
De ordem do sr. Prefeito, levo aO conheCimento a quem

interessar, que para melhor regularidade dos serviçOs da Dire
toria' da fazenda Municipal, fíca estipulado o praso até o dia
5 de cada mez, impreferivelmente. para a apresentacão de todas
as contas do mez anterior.

'.

Blumenauj em 2 i de fevereiro de 1945
ALFREDO KAESTNER - Diretor da Fazenda Municipal

de Blumenau

fabricã" de Tintas -IBiumenau .1Jda.
Tintas e Vernizes ... Material para

PSntur�s em Geral ITintas em bisnagas para artistas
-

Blumenau • Sita., (a,.afina
g---===---�=----- $4 =� __

.....

Agência Municipal de ,Estatística
.. De interesse para todos 9S Industriais
A AgêncIa de E -tatistica de Blumeuau esta efet uando

durant� o mês. em curso, para cumprimento do·· diBP08t�
no Decreto-lei federal U' 4 09l, de 3jH/ii2, 6 levantamento
de todos os estabelecimentos industriais exi&tentes neste
município. .

.

_InCluem se no referido levantamento, alem das que
iunClOrmm no distrito da sede municipal, as industias es
tabelecidas nos distritos de Houpava e Rio do Testo .

. . Todo� os p�oprietarios ou respoDsaveis por estabele
Cimentos HHlustwlis abrangidos pelo reaifito em apreço
(padarias, funHarias, alfaiatarias, oIiCinaG� de consertos,
etc. etc.), devem, segundo edítal publicado, dirigir. se no
decurso deste ID'3Z, aquela repartição estatistica, sita a rua
15 de �ovembro (EdiHcio da Pl'eflütura), 00 horario com.

pr.eendldo entre 9 a \2 horas e 14 a 17 horas, afim de,
alI, l'EHH3ber, gratuHflmt�ntet ·formularios nec6ssarÍos ao re

gisto, bem como esclarecimentos a respeito do respeotivo
preenchimento. .

.

O llt.enciouado registo é obriglltorio e estarão sujeitos
8 multas, variaveis entre Cr$ 200,00 i:1 Cr$ 20.000,00, qUlln
tos a ele se esquivai em ou, prestarem informações Il11sas.

;tOidtl.d� d1.� ehHmm�ll"
�DB�_"�i�.50S� �bWl�l�S_B_���.� sme���IEm �'�MS__...

Faço saber que pretendem
casar-se Mario Ribeiro dos
Santos e Anny Hofrnann: Ele,
natural do Estado do Espirita
Santo. nascido aos 25 de junho
de 1903. Militar, solteirO, do
miciliado e residente nesta ci
dade, filho legitimo de Antonio
José Ribeiro dos Santos e de
sua mulher Idallna de Siqueira
Santos. Ela, natural deste Es
tado, nascído aos 29 de junho
de 19! 7, domestica, sol teira
�omjciliada e residente i1est�
cidade. filha legitima de Bene
dicto Hofmann e de sua mulher
Anny Hofmann.

Apresentaram os documentos
exigido pelo artígo 180 do Co,
digo civil sob n' 1, 2, e 4, Para o cumprimento do disposto 110 Decreto-lei federal L'lll
Si alguém tiver conhecimento de 4.081, de 3-1I-42 que reorganizcu o registo obrigatório dos es

existir algum impedimento lezal tabelecimentos industriais existentes no territõrio nacional, con

acuse o para os fins de direito� voco todos os proprietarios ou responsáveis pelos estabelecirnen
E, para' constar e chegai' ao OOa los industriais (fabricas de banha.. alfaiatarias, ferrarias, selarias,
nhecímento de todos, lavro o oficinas de .consertos etc. etc.) existentes neste município para
presente para ser afixado no 10M as reuniões que serão realiz.adas nas sedes distritais e principais
gar do costume e publicado pe- povoados, nas horas e locais constantes do quadro abaixo.
la imprensa. .

"Nesta ocasião serão distribuídos, gratuttarnente, os for

Blumenau.ãê de fevereiro 19451 m!-ll�rios !1ecessário� ao registo de I�!5 [dados de 1944). e

Víctoríno Brag�
.

mm!strados esclareci.mentos_ porme�orlzados acerca do r�fendo
Oficia! d-o Rezístro Civil registo, bem como instruções relativas ao corretO pi eonchimento

+ '-"
_

_; _�
.

_ _

do competen!.:. questionário., ..- .. .. -.. _. .. .. +"..,..+ A'i reunlOl3S obedecerão a seRUln!e escala:
rz=rt ORW=�$

--

_tulilX-=z&>II:- ,_

DATA HORA LOCAL

EdBtal

Atende todos os serviços de

Radios receptores
Serviços RHPidos e Garantidos

TELEFONB 1395

Roa 1 da Setembro. 13 I

�_.-.------�---_ ..

_·_···IITrabalhar cem o BANCO
POPULaR f llGHiCOln De

!-�--��.-.-� -�-"-:9-.··-·+ a �,--�-�:!ti-a--�---if'-it_<1.!--lt.·-:-e YILE DE UílUU, é fHGRAM.. 1
� C J M·

.

R k L d T DECER O l1atrhnonio de Olua

l 88ft Ue· oveis ·ossmar •. -tua, I meijam. I
1 """'",.''''':=0'''''''''''''''''''

..

................_.... ","",,= ,I
�

.

Ae'�1tnrn novos pedidos na ('Blofada j
. �
! f IIr e t'O OI'1]1fHH moveis p ...·:tofados ""

I
'"'

I SerYiço rallido e perieiSo f-
.. � �

;_ *�.• _. • •.•�:a}���������.�l__*�_ .t I

��<!l><r.(g",.;'��_��'il.*�"��'3.';jli.<!>��
G) •

� "Ântena Ganiu !
� �
� �
it1 E' a antena preferida para !li

: o seu radio. com esta ano �
:� lena o seu radio te!á uma :,
� rehcepçãO perfeita. �
!&l Peça (1Je mesmo uma de· ;..
:: monstraÇ<lo e'n sua casa: �
..; (nformacões com o sr. José �4)' GiilHiani :.: Rua São Paulo. 9 �

� Slumenan it
®.·§��·�···�����·����.a

Oficina RADIO fUNKE

1 3·1945

HOJE - 5aa-feira, ás 8,15 - HOJE
Marlene Dletrlch e James Stswurt na graudiosa produção

por todos aguardada:
�f$f\Sire a Pj_<ijmeira Pedra"

com Mich s Auer - Briail Donlsvy e Una Merkel
Filme Repleto De Emoções... Transbordante De Aventu
ras .. ' Cheio De Sentimentocl... Paixão Selvagem E

Amor Sublime, N'Uma Sensacional Historie. De Abnegação!
No Programa: Compl, Nacíonst - Paramouat Jornal

Platéa 2,00 - 1/2 e mil. 1,00 - Balcão 1,00
I!>-·.-.-�.-";--,.- •....,.-.-.o '" -�-�-.-<lOI--.-<l",....�-lII-·@i

Dgência Municipal de Estalística
EDITAL

LUGAR

4/2/45 7 horas Agência de Estatística BJumenau (Prefeitura
6/2 » Salão Kirsten Salto do Norte
8/2 l> H. Weege S.A. (filial) Testo Salto
10/2 "Joao O. Mue!ler V�lha
13/2 »Salão Zuege fideHs
16/2 l> Salão Mud!er Houpava Central
19/2 » Julio Olatz Testo Central
20/2 »Herbert Oraupner Testo Central
21/2 » Intendencia Distrital Rio do Testo (Vila)
22'/2 l) Haut 8: Cia. Ltda. Tesb Rega
24/2 »Iníendencia Distrital Itoupava (Vila)
2.6/2 »Roberto Donalh Massaranduba
27/2 »Arnoldo Nitz .Massaranduba
28/2 »\Vuif Irmãos Ouaraní-Açú
�J:&l;:3L_::=:Z� __ L'lili'''''''''''''''''''......... �...m....."""'..........;,.",""""""""'."",.,,_,

. Aos que se esquivarem ao regis!o ou prestarem informações
falsas serão impostas multas variavcis de 0$ 200,00 a Cr$
20.000,00.

Blumenau, J' de fevf'Teiro de 1945.
HERNANI PORTO - Agente· de Estatistica.

Prossegue o Registro Industrial
A a1'luencia de proprietários ou responsa,veÍs por esta

belecimentos industriais (iab"ica d_e banha, ierl'arias, oficio
1l8P de consertos, alfaiatarias, serrarias de lenha. os foto·
grafos. as costureira-s, os doceiros, as industrias domesticas
etc. etc.) existentes neste município, à Agencia de Estatis
tica (Prédio da Prel'eitura Municipal), para o cumprimento
do dispo&to no Decreto-lei federai no 4.081, de 3-H-42•. que
reorganizou o registo obrigatório de todos os estabelecimen
tos inà.ustriais, iem sido considera\'el nestes l11timos dias.

Todos os interessadas tem sido atendidos, prontamente,
peh:s funcionarios daquela repartição, que lhes dão, logo,
minuciüsamení-e, com o questiouário, instruções para seu
exato preenchimento.

Os que aiuda não se dirigi;nrn à ESTATISTICA, de
verão IllZêalo o quanto antes, para que. depois do dia 15
de março p. vindouro, não lhes sejam imposMs multas va·
riuveis de Cr$ 200,00 a Cr$ 20.000,00.
.-"-...-.-�._-�.-��-�-:. o .-.:-�-��:.:-�_�-:.«��-�

Sociedade Beneficiadora da Madeira Ltdao
Compra e Venda de Madeiras para todos os fins

dua 1 de Setembro .. Ielefon8124{�

o Inimigo Na 1
Ha doenças que evoluem e se curam sem trata·

mento, "a SiWis", nunca!!! Abandonada, ela se apo·
dera do organismo, ocasionando o aparecimento de
álecções graves, incuravels, de crueis e torturantes
sofrimentos e de fune�to desenl3ce

I
vaiíow auxiliar no tratamento da Sífilis, é a medica
ção depurativa mais tfícaz e mais bem tolerada em

todos os casos de impureza do sangue. Ha portanto,
toda vantagem em se fazer um tralamento especifico

I.
e'p'z de

pre.ve.
nir os efeitos

pernieio.
sos desta. devas-

I
tadora moles tia. N. !9·EC

�'.,'..". mIW,ijh .. '......I•••
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li bistoria de uma, "étensa Cilra i1Ulagrosa .... O que ha d® vel�dade ne caso Erechi!l, §U') Eslado ;i9 riUa Gra�u�2 a�� Siml

Ed'jn1burgo, 27 (R.) _:__ O� pr'2':. Alexander Fleming, em réconhe ..
mío «Câmeroirv>, da Universí; címento pela sua descoberta da!
dade-de.Edtmburgp, para lOS tm'... penicilina, e ao professor ;;sir,)

balhos' d€ poííclíníra terapeutl-, Howard W. Florey, peto.seu tra

ca; e relativo ao ano de W45� balho tornando possível ti aplíca
será, conferido ao professor «sir» ção clínica da penicilina.
t:)li•.:,•••••.•�A�..... 4> .. 9��t� e W���,• .;t<l> ...�.(;;".p.<l!-.<'-QIjt.��·o0'(,',er�
. . �
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Instituto Médico Dr. CARVALHO :
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._- Helio é o n01ne do ro

f busto m_enino que, d·ia 27 de
.

. � fevereiro ultimo veio enrique-
(Pérturbações menstruais, BsteriHdade, aHemçÕé8 813· :: ! cer o vénturoso lar do S1'.

IU1iis, incômod.)s dfl. adolpcêl1cia e da idach:'! c�'iiica,;; Bento Coelho e àe sua espo-
inIlamaçõês gDillbis, NO.,) :' sa D'cEla Coelho.

. � d I�(!tii�ma� d�.· ij���®�II;�f:���wW:';�
AI li ru B a 3 _"�, _ T! I ,.� '''090:&'

- on� o nasm.men�o.e 51;� �ill!óOllu ""..� �'i'JmSlI;W1%���il��tt;,W;i�t�� �éi.�
8 ame ii (;> r nco. u!umenau e.e (loU? �it4

""; fi} um memno, dia 26 do 'ines 04ii"�ii�.(l'{I, S'!ll�� �r>r"'�'i11li�!�f.S�f>\�tl�i�! �
19:.1f-4'::.���.�'.\\'·••�·...':ttn·'lf�'0 o�J'�."Ii<j>�;,'�IP·�--t"�i>*'U�$9�t.�ífI€' lr,ansato, acha se em {estas o � ""11;���s� ���� ������!1iJJi� �l(!lm ti�Y§�
,. ':..,," la.T do ca$al, CatJlos lrabitz-

I'
" ' .

fY.,

I'
!ii l!f ' SJ . �1 R b'

,

I
Da Delegacia d o Instituto d�

I··e U ri ·e"'·; ��1C"�I.. ��,·._.'.r�" llaTt�1 "a ltZ.
','.. Aposen1adúria e Pensões elos b-

.

'

'

.

.

. itUl -- f,0111, o nasctntento de,
dustriarios l"e(1cb{.�m:05 a comu-,.'9 um menüw, OC01'Tido dia, 24 . �., '" ,. " .e..._.

ele le1)ereiro na maternidade mcaçdo .ql •. " a,mlXü t,�pIOJuLI-

para local, e.ncontTa,,�e. em restasl moss:. R ....
"

.

o lar do' sr. Artur Fendrich 'L '�QatOI ela [,Cidade de

e de sua esposa D. Herta BluInenall':'.

Fendrich. 1 - Tenho .o praZ'êr de leVe)."

*** \ ao vosso: conhecimento, püra a

V;�;ante�' ..(üvulgaçãü que tn1'er�02r,O assun-

I...,J v;;;:J to, 'ê:starr.em a ]'i�rtas as insrr:-
Devel;á Ttt01'nar hoje para çõ-es para a pIova de habililtaçi}'J

São Paulo, onde reside, o ja.· de Inspetor Auxiliar di(} S2rviço
vem Nilton Russi. filho do sr. de Fiscal:úz:a(�ão de Cluhes de
Delerio Rllss:i, comerciante Miercadol'ias, pwmovilida .pe}o De
nesta p'raça.

-

partam2nto Administrativo do
",!lU"'"' , ... Serviço 'PubHoo (DASP)..

Local. d,e inscriç/!:![): - Rua F8�

Jipe. Schl1l'idt, 5, 10 andar, em I
FlorianopoltLs, diariam2l1te

,
d'e

Rt' hOras -exceto aos sábadns.
EncerralTl'ento: - As L1scri�

.Provorou viva 'Culr�o�,id'ad� no

v1'sinho- Estado dó 'sul 'as decla..

rações'
.:

de M1onsenhlOlr
.

L�bel;ali',
publicadas ri9 «ClOlf�F.lÍ:o do Po,:,
\10», de Portá Alegr,e, relatan

do' <t. illilâgrosa ilntewenção da

Dorothúa 'fio i curada dum can .. '

o�r no .,eSlIOIÍ::ago, sendo que além IdiSSO a M(l� Celeste aparecera
duas v\eZ02S á paciente, deíxan

do, como sinal de sua passagem,
na grama, unia: cruz.
O -!lato despertou . sensação;

E' "·1'
",

'D' D···· I'
atraindo até {l Iocal onde se ve-

..., :,',', ,.'." ,-'

.

..• ..•..•. '.

Bhm�enau� 1" de' ����ár�n�j�as;��e I�O�m!��1s��ta�es�
,,' '.

. .
.. ..'

I
verasldade da noN:dá.

..

i

,)e' "B I ti Dl e n a'u Março iDe 1945
��_,�..... .... ��.. .".,.. ,.....,......._.,........

>ri" iA -- ".

._'-'-:� I Jr-tíDiDE"'Siiclal��
,Homenagem ao descobrIdor da I ��:�:::��'� .'

����:k
,

.

n,BUI.eRi�irIilllt'.'l.
! Aniversarias

1"51;ifi�iS IlJfjilil Anioersariam-se tioie:
- o 81'. Raul. Espituiola,

tuncionorio da firma l1ial
bUTg S. A.) em ltojai.
- A Snra. D. Ena Pereira

Thieme, esposa.' do ST. Raul
Tlüeme, da sociedade itoiat
ense.
- O menino ManuelIna.

cío. filho do sr. Cavo de Cor.
veta Rui Guilhori Pe1'eira de
111fJlo.

Virgem 'l\'Lar,ia, que .praticou uma

cura llulagrosa 'em P. Dorothéa
Farína, casada com: o 81'. Artíhà

no Fartna, r-esid'c:nN:: em P�CU3,
.

no munícipío de -Erechím.

Segundo essas declaracões, D.

***

Nascirraentos·
-- ,DiagnóstiCos Clinicos· �

Meta.bolismo basal - Eletrüc2.rdiografia . - tif.1hora·
..

"

tório de Análises ,(eailgue-réz<.�s-ri:dna, etc.)

Clínica especializadii de Senhfm�s

o:: fornec;mento de combustivel
os' médicos

U' "

! libero,li valeq'-is';o da: coope"'acãO
Rio, 27 (A N,) _:_ A HUI 'de do Sindicato dós Iví:édicos do Rio

atender as ativida'cl-es 'IuédlG'as' de Janeiro para orgailtzar oca",

domíoHiar'2s ou hospii:alares' ,e rJastro dos médicas qm:� PO:3-
SO'{l(}l:WS druioos de urgenf::ja· suenl automóveis n21() ,::equipados

-

qUe exijam pr:ont,(} tra;lsport-e a gas-ogenio ou {SIm outra tipo
q_l,H�. cQnsuHem I(} inter,esse çoI'e:.. d·� aparelho consumindo combus
tivd nÓ! D.istritO Federal, o Con"" I ti.vel diferente dos derivadoô (.k�

selliQ- Nacional dG Petróle:o de... petróleo. ,

Banco Popular é Agrícola

NLfiSlí.WB a s:;

· Mudas de quina para o Brasil
r,,,.:

_,_:- "x:as 'contendo- 3.900 .mudas d,e
Rio, 28 (C. B.) - Belo expres qútu2:ira, prmlie,nkmt'es .de �-,eIn:en

so aérsô 'da Pana.mer1can Wmld tes das Fil:ip:has ant2s da' ocu�

'Airwarys, e consU'gniadas aiO Sei" pàção pz:!>o'S japonesés. As mu

viço F:lorestal do 1\'l'. da Agrj!cul� das lbralU C'2didas pel'Ü Gov�rn:o
turá, chegaram aqltü tHm� ca:íl.: Nortt'.;americano a;J Bra:sIL
i1���t:"'�"';�! .;��x; rs ... y.....�����..:';:j&-;:'�-O..��...,,�; :-;:,,;-;.:-;>;;r,-;-;;"'':��;-; 4>'II_;:� ....'-.. • '�'�,;�:.t:�-;.:,,;�"';-::.,�

DR.lffONSO BILSiNI
Diplom. pela Paculdade
Nacional de Medicina da
Unive1'sidade do B'rasil

Medico Esp2�inlisla em
Doença$ das Cr5anças

ar da PéleValedo de Hajai
Deposito à dispOSIção
DepogHo Popuiar
C/C,tô. com 6.viso de

2 O/O
5 O/O
4 0/0
5 O/O

lf2 O/O
6 0/0

5í2 0/0
6 O/O

Cursos especializados so.

br·e Atimentação das Crian
dohas, Puericultura, Hligie_
ue Infantil, Clinica Médica
Infantil, Tuberculose lnfàn ..

til e Doenças da Péle das
Crianças.

Teia'.. : 1101 e 1099

,: .' "

30 disJ.ii;
60 di.iu1
9" diue [)

.1i'O dias
6 més(�s �

12 r-

'I

Idem ld.D
I'd":Hll Ítl.[·m

CICts. Prazo Fi:{ ()
.

Idem iaero

que o cancer no .�st-om'ago era

uma das suas idéias fLXUS.
F:�Ho 'Ü díagnóstíco "G' como

a «doants» Ü1S';.stisS2 na histo>

ria do cancer, o médicn resolveu

praücer uma Iaparatomía explo-,
radora, do que deu cíenoía aos

interessados, Da. Dorothéa e seu.
As declaracões prestadas par esposo, Estes, porem, negaram!

um elos esculapíos foram conclu-
S'�U con8�ntimellt{) e desaparece ...

dentes. D. Dnrothéa nã(J era
mm do seu cousultorio por al ...

portadora de cancer algum !,OO
gUl1S mes'es., .

estomago. O exame clinícn 2 rEl- E o médico concluiu af,irman-!
diológíco foram simplesmeute I do que possívelrnente estamos

negativos. Segundo ainda esse' na presença ele mais desses dOd

médico, a mesma era uma des- lorosos casos de hísterísmo , no

sas doentes que se queixam de qual o paciente arma rmsttííca,
tudo e de tudo sentem, sendo çõ'es de t'oda. a sorte.

----�

. f1I -- >'l � �e
��,�l������!m. gt{� f�!i{���i\i!f,'11
���I,h����\���8 ��� ��.ilI� �115�Ri

Londr::s, 27 (A. P.) - Tan:b que abandOl}am a capital alemã
a radio d,:� Moscou corno inf'Or.. por lodas as 'estradas. Se�undo
maçõfes recebidas d·e ,EstorüIlEo, as llli:SmaS informaçõ'es, as po.
através ·de viajantes suecos aii

I
pulaçõ'['s que abandonam a Ale ...

d1'2gados, dizem qne a r."til'''-c.la ma.
nha ori2ntal, diante ([3. illvu ...

da população civil di:' H::rlim são russa, não procuram mais

está assumindo

prDPloçõ.es
e:1or

I BC!rlim,_
onde sab-em qUé' l1âÜ' eH

mêS, vendo-� colunas de quase contranil(}.a s2gurança qUe bUS4
vinte quilometras de refugiados en,m.

,$-"-,,-,""-<I>-.�.-4'-.�'",41.'--.1'l"-" (; .-.-�-+-.,-�..,-.-�-.<t,>-.

Um jornal local, entretanto ,

procurando esclarecer o assun

to, ouviu dois médicos CGm

quem: a pretensa dosnte estivai-a
em tratamento e o resultado ela'
entrevista r�.ü !�gua fria na Ier.
vura»,

.".,jr

Igua de Colonia
ElIEL

o eXldo lia

S'2fvi(;a 'rv'llHital': - 'Âüs can�

d.idaios ÔJ 82XO mascul,j,\liQ, S';'_

rú ,e};,i;lida, no at{) da inscriçã,),
prova d e quH[lt.:�!Q com ü sel'\'i�

(;0 militar.
2 - No posto ele insci'içill(}

mendonad:o os candi:datos pOcf2�
ruo (lb�er os esclarc-cjjlle\1tos qt�'e
c]'2s·ejaJ'lelll.

3 - R"üerJ.vos DS meus 'Pro�
l'estos d'e apreço.

SaudaçÕ2S
Ddegado

����.,_,..,..., _- =o.-�

ÇÕ'2S serão
22�3�45.
Condiçõ2s: Nacionalidade: O

candidato deviêrá s'e!' brasLl::ü'o

'encerradas

nato OH naturalizado.
S"�xo: Ambos
Idade: Miníma - 18 anOs com !

pIetas, a data do enCerram2nto
da i.nscrição.
l\1'áxima: .

- 38 anos incom
pletos, á data da abertura da ins

crição.

em
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I Despachante da Pae1'!ebednrxil do ll1istriW it'e!foi'ilI (r.!. �i! f'aziluda)

III,,'
EscrUfJl'io: . 1'31-\"'"ESA üíl mJ�HJOR W' 21 . 1 o um'i�g' - r. I O

"I ' Encarrega-se com Efick;ncia e Rüpidez de :

Titulos declaratorios -- Naturalisaeães -, Retificanão de
,! Impostos - Registro de Comcl'do :_ Pate!1t�s - br.fesa � "

1ft!
de Autos - Certidão de H.end� - Sel"\"ieos cm todos os I'J. '1,••.

·
'" -"

�: "I'I
Ministeríos - H.egli;tlO de DiploITWS - i'rocuratorios -

,

Serviços lla Policia - PermàU(!llCh de Estrum:wiros - Re·
gl;,tros de fil'm"s comerciais e industriais no ·D.C.I. - Re·

I gistl'O Ciyil - 1�,e�i:ucaç(Jes de nome e filiaç�ão - I � I

Il
Certldocs l1ara embarqué. I � 1

� ElJg!s!r� de Criatlorã8 - Si'lFviços no D i P. � � !
I Recehimento de cüntas !lO t1. [ia F'Ulenlia. i � !

1. ��=c���=:����::�����;._===1i

"VIRGEl\'l
WrETZiEL INDUSTRiAL JOiNVILLf (Marca Registrada)

, .

ponpa�se te!DPO, dinheiro e aborrecimentos
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC




