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. Está repercutindo }ntensa.men�
te na opinião publica nacional o
conhecimento da aprovação da
L'el Adid_O.nal á Constituição de
1937, .assínada pelo Sr. ; Getu:,
lià Vargas "quarta f.eIlra 'á noite.

.
Embora aneíosamente esperada;
"fi publicação vinhal. despertando
o ;rmúdmo Interesse pois fixaria
as modificações necessarías .pa
ra. a realísaçãoem nosso paíz de
eleíções realmente demo,crat'ieas.

rc
O: período presjdenclal anterior, .',

-'--
' ,

"1 ° Parlamento instalar..se�á60
Dentro de 90dias, fi contarda ACAMARA DOS DEPUTADOS dias após as elesções, ° Par ..

data de publicaçãn da h�,i; adiclo- <li, Gamara aos Deputados se� lamento reunir-se-á no' dio. 3 de
nal, serão. fixadas as datas pa- rá 4üU1posta por representantes 'Maio' de cada' ano no Distrito
ra a realização das eleições pa"'\ deit()s plO,r SUfl:a:g'ic dirêto. O Federal e a 'duração de cada pe
rfil p,residente da. Iiepublíca, Go:' 'l1mn'ero de deputados será pro.

ríodo legislativo será de 4 anos.

ver�ado.res Estaduais e, Camaras porcíónal ao numero de hahi'.i As vagas de deputados serão pre
Legislativas. .' ".. .'..

v ; <enchidas por eleíções complemen
Trinta dias após sua ele1ção, �anteg, nao �)IO�d<e:)clo e�ced-er 'ge ; tares.

o Presidente eleito tomará posse " :)5 nem ser l1üe111ior a o, O TlürN '

d�o seu. ca..rgo,.O.. peri(}�Ó pfies'iíd:i1 1,., rit().iila do Acre 'terá dm.·s l'epW�.J.cial IO'L' ííxado 'ellll Banas; '. seníantes, t" : '

• : 1 'São considerados eleítores e�
, . ; , -' .' ,-

�-,---.-,,

'CONSIDERA.1\JDOS INICIAIS
A l€i adicional vem precedida

'de uma sede 'de consíderandos:
todos eles já contidos

'

no . me,,!
marial. apresentado pelo' MJjlllis
terío ao' Presidente . da Republi
ca, Versam sobre as novas con
díções )mpostílS pela. sítuação
mundial, necessidade de UllJ! Par
lamento, ínconvenjencía do ple
bíscíto e imperativos da opj�
níão publíea ,naéionaL Estes con

síderandos determsnarans mova re
dação .para um, .numero .grande
de artigos e paragrafas da C011S
tittüção <te 1937, que>fímu, des
te modo; profundamente altera'.
da. , l

Em primeirllJuiiar. ii
'ordem. POfC!Ug na de
.'Bordem nada se tOIlS'
trol!

OS ELEITORES

rui!rio �latutino
anual
semestral
avulso

Cr$ 60,00
Cr$ 35,00
Cr$ 0,30

�--

ololnia ta
.

.

�S PRINCIPAIS ALTERAGÕES
Natura1ffiie1J.t�h as eleições, já

ha aIgmn t�n}1}q <inundadas, Te"
presentaII)).{).; maís ínteres
sante da·l�t,a: . T:

.

-'-. O àtü' sidcente exerce.
rá SBU 'matl

., ':'0
ât� 'll,possiê de

seu suaes&i)l�;,:;v:�Pr:e$iclei1tle era. Paris, 1 (A. P,) - Anuncíaes
Republtca será Iéle�to pür suíra-

..

que o Terceiro Exeroíto Carla.
gío dire(Íl), podendo ser eleito dense prossegue em seu avanço"
todo brasilejro l1�t� maior

de! �.encendo a obstinada' _r'esisteijcia
35 anos. Estas eleições realjzar,' ímposta pelas forças de Ruhd.l
sé.ão 90 dias antes de termÍlna:v stoed." ,... -' ,

"

Doze qãdl®meirGs a'enas separam as f8rças americamuas dessa
famosa cidade - Os al�mies estão oferecendo �nna resi$i�nu:ia suicida

·.l.

II

'., �

Itereis ti dê II piloto bras leiro I
Rio," (C. B.) .

...__.. .0 }ornaL1stuí mas, atirou-se de parjuedaSI inn{}rt��amt;ric.a.no Henry Bag-J.eyX do cair nm:n: dos set res do 5°
muito conheoi(do J:18sta capital ,i Ex�rcitof ocupado po �orças de
onde durante algum, tempol cUrÚ�J terra e ar dO Brasil. F;()i� entfto
giu a Assoei/ated Press '8 9l'il'E� Se; • entusiasticamente recfbido, pelo
encontra üom{) correspond-en:t-ediê StU brilhant'B (l{eito e( a mais' in";
guerra na !taUa, transm�tiu a discutível bravura.
notioia . d'e. que () aspirante da:
FAR RaimundD Gosta Canar)'io... I
ao cumprir sua missão, tevê seu I
apareH.lo ating:Udo pela artilp,a�
l'll .' antí�aérea

. i,nimiga.
�

Sem sé.
, perful'hal', () aspiral1te HaJiimu,tl.;
d{) cOllÇluziu, cot� invejaveI pe", I
rida, s�u 'ápru�elho avartado" até
as linhas braSlfi�ei,rasf e, quando

. o aviãô 'ílÚli' enVOlvido eru eM"
. '. . -

�
-

. .
.

'.- ._ .

Paris, 1 (A. P) -:- O comunt-i
cado oficial di hoje anuncia qu�e
os norte.amerlcanos 'fizeram
7.177 prieíoneíros desde o dia
vinte de fevereiro.

e 1

CONSELHO DE ECONOMJA
NACIONAL

A nova redação do artigo' 50
cria o'Conselho de Economia Na'.
cíonal, que. será constituido por
2 representantes de cada Esta.
do e da Distrito Federal I os

quais possuem duração ,de man

dato de 6 anos. Possue amplos
. poderes para deliberar sobre ,05

-I problemas 'ligados á economie'
nacional, prinéipalmelltre. agri
cultura/ índustría e comercio, .

Paris, 1. (A. P.) - As' tro e.

pas de choque de tanques norte..

americanas estão disputando pal
mo a palmo o terreno I na luta'
contra as defesas alemãs clian�,
te de Colonia, numa frente tI'e
dez quilometros, f'endo atingido·l
um ponto que 'está situado a I12 quHometros ehl (:cidade fOl'ta:'

Homenageol .

a um heroi
Moscou, 1 (A. P.) - Os res- lhores comandantes do exercib

tos mortais do general Ghernl,a:' soviéüko», A mesma ordem dG
kovsky ,:fíoram !enterrados 'em

Wilno. Stalin, em ordem elo dia,
niandou que flossem disparadas
24 salvas por 124 canhü�s, em IMoscou ({icm hónr,a a tm1' dos Ii1.(2../

dia ,mandou quf () 'exeroilto >8.[l

marinha «abatam! seus estandar
tes de c01l1'bate slob a sepulturil'
do bravo comandante do 3° EXlfl'
cito da Russ1a Branca. i.

lia
Prossegue inleli5a a athiidad� aérea c@nfra as .COfiji�Di ..

.' . caçies e ,objetivos mm!ar�$ lio inimi�o i,.
;o. G. Aliado no Miedtterraneo:} mo oficiw1!s e rep?Iaçõ,éS np .no1'

L(A. P.) �.,. Bombardeiros leves. te da Halia. Anul1GIEí�se Qlf" fa
das Forças Aéreas do Mediterra�( ram obtidos êXitOS completos
neo concentraram hOj,e seüs ata� nos ataques contra depósitPs de
ques e princiIpalmente cbIitra a� muniçõ·es Jilazistas, os qu� so

con�.unicaçõ.es. r?dowferr,ovturia's frel�m: Séria.s da'nbs. Ernf ope",\no norte da Italm. raçoes coordenadas com d" for.

.

Tamb;em foram átac.a�l{)s P?r Ç?S terrestres do puinto! ��?r�i I
caças e caxas bombardenos 00- cito, os hombard'elTos �ledlos '

jetivos no setor- d,e Bren�ri no� aliados atacaram COnC'8t1,tr8çÕ.es
nordeste da ftaHa'. Outros .ata4 doe tropas inimIgas, bell] como
ques forarn; dirigidos

"

contra posições de artflhar(a' d áiver..,
transp'ortes motoriza.dos hem co sos aérodromos.

.

i
, .
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Ie e um desembaralHe.. na cosia da Clliua
i CHUNGKING, l' (A.P.) -'- A agencia} Central News, cit!;tndo �. generalHoying:Chin, chefe do Estado Maior chinês, cleqlara que em Yunan os Japoneses

estfto empregando cerca de cinqlwnta divisões, �'u sejal dois.quintos das forças nipo
nicas em território. chinês, para conter um possi' 61 desembarque americano na costa.

II Ira Else desorden s na Ile anha
I siiüaçj@ criada Jelt3s unimos revezes mUitares germao.cos

tas ;em perigo pelo avanço das mã'esf penetrando no estuario do
tropas de Koniev para! o oeste,. Tamisa, pai'a atacar, um com-i

rumo ao' coração do R:eich. De-i' boi'Ü aHad.:) �m viagem da. Grã-,
monstrações pUblicas tiverB:m lu.; Bretanha pam a Holanda, afmlu
gar ,em Dr-esdenl. Che.nit'z e ou� I daram' um! carg. lt'eiro '� provavelM
tras cidades contra a deporta� mente outro_ .

Londr,es, 1 (A. P.) - Os ale ...

mães anunciaram trrjunj1los dos
seus novos submarinos de boI..

soeu povo dos revezes lnili:tar1es
e da crescent!e ameaça interna.,

A radio de lVIbsGOU e ou.t.ras f.OI1-\

toes dD continent'e D!ll,tiormaram
qu� as desordens v.erifi:Cada5 emi

Dr€sden se 'êst'enderam agora 11

outras cidades da! Saxol1lta pos-

50 I insi'.\1uundo' a' :existr:nc:ia de
novas annas secretas aéreas,
afim de eH!strair o espiritl{){ do

ção clt homens dos "V,olkstrum:"
para com:ba't:el' na Silesi:a. Pala"
vras de ord'em anti�naZJista$, ap�_-
teceram nas páredes de Di'esden,
exigindo �um fin� para Hifler e

a guerra. A D. N. B'. !aimnciou
Due submarinos de bplso ak>

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

·deBlque O arroz e a carne não venha
ercados internos

ali
ii faliar nos

Prlposta pela Comissão CO�$!!m\ia de abastecimento a
desses produtos

Rio, (A. N,) - Urgente � 'A

I tantes estudos em,' t,orno do as. I E tudo indka qur:õ estamos [1[,

questão do suprimento dos mel' sunto e adotando'�se i{)eIas as inlülencia de Ulllí}; medida deci
cados 'int,ern'Os, é das que ma/is

�
medidas que se Laçam, a quaI- . siva a propuis1i:t'o; ou seja, a: S,UB�

preocupam 10 governp, através.' quer m;omento, neoessarias Vl.; pensão, temporariamente, das r'l>dDs orgãos a que (I problema salido assegurar_,s,e i(} abast:êci".
• t1

I
messas de carne oe arroz para fiO-,,esta a;l/ecto" ;nlant!endo.-,se C011S.� menta das POPUlaçõ<e.s. .

'

ra do ·pais. , !,
.

.

'1' HOJe, ainda, reuniu�se a CIO;"

S·limousines··de âha!§uel Em ap�n a' R!'IlIl!lfftn�
,

miss€io GonsuH\tva do Abaste-
miaI!. yu�.

'

1il:.Ilíl!llllli5U cimento, tendo entrado 'em es-'

Rodolfo Kraeme.r Ocidelfal tudos 'es propostas que acpnse..
.._-.....-------.----�...:! 1ha111:' fi suspensão das exporta�,

)t,_�·O·,·····. �q"!awi4Ar.;)labsolutamente
..

,

inofensivJ para i L LOndtl"�s, 1 (AI' ;,) -

AvMiõoI!S ções de came oe arroz para o 'ex.;
IV}! � UlUllvl'

"

�

� anca� 'ers} esco tauos por r Q�- �eríOl'J aftí.m de que nup venham)..• ." .•... '. · .•... .' pele: Eficiente proteçãO'" contra �. tangs e $pítfi.res, do C.omando os mercados internos a sofrer:

e el" PICADAS DE MOSQ.U..
· rros e 'I'. deCaça, realizal·am.' concentrado as consequências da mlta desses:

.

....

.

.

outrbs i.nsetos ataque tontra a Alemanha oci.. pl'Oc1ut;os de primeira neoessj ..
---""---.......-"'----.-.............�_........ ---...;...,,<�_.._ I denta.L I!.tl. ,!l9ite de oQtem, l dad.e";

.. l, '. �'.., " ••__ , • _.,.'_ .. ,., .� •.

faleceu Henrique
Pereira

LisbOa, J (A. p.r - Faleceu
ontem' aqui 'O PresiJdiente do Illo.
thuto de Patologia da' �acÚld:a.
d,e de Mledlci!na de Lisboa, sr.

He12riql,te P:el�ii·,Il., ... �L__;
• " ,e

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



Mefalurgica Itoupa\ta Lida.
.-�""�-I-:-�-�:;s�-�-"lReUliião Extraordinaria dos Socios",Quolistas .=_===�.............�"=--��w���
,

.

EdItai'
.

Pelo pre�eDte, são convidados os sra. sooias.quotistas I I fROGY VERISSIMOFaQO 3a�el) que. p�etenden: ca.. da Metalurgica Houpava Ltda. para uma reunião extraordi- Despacha te di!. Recebedoria do Distrito FedliraHM. da Fazenda}sar-se: Alemo LUIz de Fanas.e naria, 8 realizar-se no dia 9 de. Março do ano corrente, ás I

ESCi'itllri�':�THãVESA
DO OUViDOR N' 21 . lo a:miar _ R I O

.

Elsa Berndt. �le, natural deste 15 horas, na séde social, á. rua Acre s/n., afim de .se deli. I . En an:erTCI-se com E:íicil'.'n
.. c.ict e Rapidez qé: .�stado, naSCido a<;,s 22 .de berar sobre a seguinte ordem do dia: .

. .
...

l,ulho..d.e 1919, pedr,elro, solteiro lo) Tom8.da dA co"t."'s da GeJ'RficÍ" .onte"'l·or,' I, TittllOS.
d Ci.a.rato�.ioS· -. Natu.r�!isaçães - Retificação

..

de

1
- '''' � u u � - ... r:.... , Impostos ; RegIstro de ComerCIO - P�tentes - Defesaaomlclltado e resldenie nesta 20) Eventual reforma do contrato goelaI'

I de Autos . l Certidão de Renda - ServIços em todos oscidade filhO. legitimo de Luiz José 30) Outros assuntos. de in. te. resse da sociedade. 1Hinisterio ; - Registro de Diplomas - Pl'ocu!,atorios -

de Farias e de sua mulher Ma� Serviços n Policia _;.< Permanellcia de Estrangerro;:; - Re,
ria Carolina de Farias. Ela, Blumenau, 27' de FeVereiro de 1945. I gistros de firmas comerciais e industriais no D.C.L - Re-.

'd" !
. gistl' Civil - Ratificações de nome e filiação -natural deste Estado, nasCi a FELIX WILLERDING - Socio-Gerente ' Certidões para embarqne.aos 12 de setembro de 1929. �';_.• '-�-.-�-,,-:+I!;õõ;�-�- _,( o .-.+-.•.- •.-"':-�-"Ei3�-'-:.-,. I He istro lie Criadores � Ser'IJiços no D U?domestica, solteira. domiciliada

. r R cabimento de contas 00 iVI. da fazenda.
e residente nésta :cidade, filha Socl"edade Recr·ea··tiva e .::,.v__=====±=-========

....

_=_-=-=-.���-�'-�������-_-_IIJeg-itima �e Guilherme Alfredo ; lftII � =-- i'==m::o--r=�

�:���:.e de sua mUlhe� Tere�a Esportiva Ipira ng aexf:{J�e;!��tí�O f��u:n6�� l' Convocação de Issenlbléia Geral Ordináriadigo civil sob no. 1, 2,3 e 4, Pelo presente convidamos os Senhores sócios para seSi aIguem tivet conheclt:\leo:to. (ie reunirem em Assembléia Geral Ordinária, que será reaHexfstill alg1lDl Impedimento leeaJ• zada dia 8 de Março próximo vindouro, ás 20 horas, em
acuse o pata: os fios de ',direito. um reservado do "Polo Norte", sito em Itoupava Sêca, obe
E, para constar e cheg�D ao cOn decendo á seguinte
conhecImento de todo�, lavro o. Ordem do Diapl'e.!!ente para sel) af1xa�c no 10.- 10) Relatório da diretoria do exercício findogano do cost,u.m& I p.llbhcade p,e.,

. 20} Eleição. da nova diretoria para o períOdO de 1945/46la Im'Prensa;. .'
. .

. 30) Aumento de mensalidades e Jóias e diversos as.Blumeoau, ,3 deÍevert'J�o1945 auntos de interesse social;VicrorlnO Braga
.

Oficial do ReglsfrQ Civil.
***.

.-...(..-.r-..,_.fj-'+�,..-�-_.-��

I
.

'.,�.

- ._

-I
Vende-se I
Alto Falame

Vende-se um, de alto . po
tencial, em perteíto estado. -
Tratar com o diretor dêste
JornaL

", . _�.t
. "

�**

Precisa ..se

D'um bom ENCADERNADOR,
Ofertas à Redação deste jornal
sob "Encadernador",

I
MECANICO - TORNEIRO

moço, competente para traba
lhar em GASPAR:.

Informações: Com. e Ind.
GERMANO STEINS.A., Rua ]5
de Novembro, 41 - Blumenau.

***'

Atenção
Vende-se uma motorcleleta

marca Zündapp 8 1/2 H.P...em
ótimo estado" Preço de oca
sião.

Procura se comprar' uma
casa com 3 a 4 morgos de
terreno nas proximidades da
cidade.
Tratar com A. Weboc, Rua

15 de Novembro, 642 - sobra
do.• Telefone 1460.'
.-�-+-,,-+-+-,.-.:-+-.

roeur
2 Urdidores e Tecelfies

com bôa pratica.
Paga-se bem

Informações a

COMPANHiA FABRIL LEPPER
Caixa Postal, 30 - JOiNVILE

•.._+-'J.-:;t:-�-:+-:.�•._:_._:_� o�-�-��.. - '''-:;:':-+.-�-�-.

32- Batalhão deCaçadores
TESOURARIA

De ordem do Sr, Tem. CeI.. Larsen, Guilherme Kruger, Ger..
'José •• de M�1l;o Alvarenga, CO�l mano Míssíeld, Gustavo

.

Star

mahd�
.. te do 32° B. C., façl()! ke, Helena Martins, Isabel Dias:

saber os srs, .ínteressados, que. Gonçalves, Irene Kuhr, João MOor
na Te ouraria do Batalhão, es- 'dro, João. Wiergeves,

.

João : An-i
.

tarei" tuando, a partir de ama; toníe- de Bem, .José. Geraldo' d<ei .

nnã er �!entro do horário abaixo, Souza, José Lsvandowskí, José,
os Ilagamentos das Consignações . Rogeol;:, João .Clarindo, _Joséj
de Fafu1lías do Pessoal da For- Maíncka', Luiz José Furtado, :Me!
ça :&:xpedicIonária Brasíjeíra. re, ria Eberhardt, Martins Wroblus�
làtiv�s >

ao mês de Dezembro ul- ki, Manoel' Luiz dos Santos, Ma..

tim�
. tílde ZinkJe, Maria Ferreira, 'Ma-,

v -_ :_

'ría Bernardína Goulart, Mal'j�H RÀ'RIÔ: ás 2as., 3a:s., õas. Rosa Zeredo, Matilde WeIse, ati
e 6a .. ;freirri's, das 13,30 ás '16 lia Berbaresco, Oswaldo H1nde14.

horas: às %·s. feiras e aos saba,
maíer, Reinoldo Siebert, Reinilvdos,

�as
9 ás. 10.30 horas, des GÜ'ebel Piske, RodpUo Mas�CO SIGNATA'RIOS: Antonio sabeíro, Revartí Bosíelt, Trepdo-tLuiz os Santos, AIOiZ.iO Míchels,

ro Zendron, Veroníca Kammers'
Augu�, inho Flores, Alfred:o, Goe- Zeredo, Vitórío. Mengarda, Vi..
-de, Aja.•... ThOU.

sem. Arno KU�?; torLenc.l-.'IO.W, WallJ' .Ko.r.b, .wal�Arnol� . G�u.lk.e, An� M.an3 ly Butzke 'e \l;;'iUer Bauler, .

Borba \üorrea, AntOnIO SIlva, Eduardo Clemente Ulríck, Ro�
Arnoldp' Milnho c .Be!ta Hler:�l,. berro Schemitz,' Rosa M;artüns. '.Estevam Pedro Ríbeíro, Emílío

c

Kruger] EH Graupe, Elza xu. Quart�l 'em B1un:fm.aU, em: 24
mesch, IEgon Freitas, Francisco de Janeiro de 194!J.
Tíedt, Érandsco Pamplona, Got- C. Paulo de Campos Bvrg:o

r

lieb Ht1sçh'6r, Guilherme Junge,
Guiilhenhtl1a Goede, Guilherme 2° Tenente L Ex. Tesoureírq !

u
Caixeiro com alguns conhecimentos. da escrita comer.

cíal e 1 Rapaz com 14 IUl.OS como Aprendiz e para uma
nova Industrie, 1 Guarda livros Diplomado ou Pratico..

Ofertas para SIEGfRiED REINER
Nova Bremen � MUD. íblrama

.-.'-�--<l-:t:- .-�"""'.-:+- .• {} .-..--:if.-'....-�-,.-�<II!iiI:��-.

Odebrscht Companhia de Comérnio e

Indústria Agro Pecuaria
Assembléia Geral Ordinária

São convidados 03 acionistas desta Sociedade Anonima
à se reunirem em ássemhléla Geral Ordinária, a realizar
se no dia 31 de Março próximo, às 10 horas, na séde so
cial, à Praça G. Vargas s/n. - Rio do Sul - afim de deli
berarem sobre fi seguinte

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

1944, parecer do conselho fiscal e reletorto da Diretoria.
.

2) Eleição dos membros do conselho fiscal e StlUS su
plentes pS1"8 o exercícío de 1945.

.

3) Assuntos diversos.
Rio do Sul, 23 de Fevereiro de 1945

OSVALDO ODEBRECHT - Diretor Presidente

ã$'Wibii ;di #M_
i :

• MIA..
='_.�-,.._;-_.-�""".�...._4Jt---�.� .

pedições "" Despacho§
I

.

.

t jlgentes dos iátes:·

"BR\ASILMAR" �:.... I'SU�\ARE',��
\ .

'<!�!,,:�[.:�-

fio d;es���-:�cfat��O�i���m���o;l'�·e a�!�����i on�r����i��: com viagens regulares. entre Itajaí � Sa�tos ....do decreto lei 2627, de 26-9-1940. .,. � I.
a. i! ....... e....!l Teleftf "Guu::lo"Rio da Sul, 23de Fevereiro de t945. 'iioiUX, pO$r.ail! �o - ,,",";;;a... ;i:w •.

'

.

.:
.

OSVALDO ODEBRECRT - Diretor Presidente rr�JAI' _ Rua Pedro Ferreira nOS •. 68/72

Assem�léia Geral ·.E�traordinár.ia -.1 ,.. , E"WA�::'-=:�w�''''':==P':'=:''-'''''''''':São convidados os 5mB. actonístaa desta
.

SOCiedade r;
, '.

'.
.

i
.

.
'

.

A
.

. � se reunireI? em Asse�bléia O�!alIpxtr8ordil?á,ria a r;� . DI". Ã. S A � T A .!t, L L .

llzar·se n� dIa 31 de Ma.çor prÓXImo aS 14. horas. no eSvfl- �nlcmadO pela Faculdade Nacional de Medicina datori.o da sede, a Praça O.. \i argas s/no - RIO do Sul - para " , Unhlersidade do Brasil.delIberarem sobre a segmnte
. .

\
. . ,.

.

. �. .

ORDEM DO DIA MedlCd por concurso do SerVIço NaCI�nal de .Do�nç.as 11lentaI.s,
}

.

. I '. Ex-interb;(} da Santa Casa e do HospItal PSlgua!nco. do Rl@1 Aumento do caplta. somaI e consequente reforma de Jáqeiro, Ex.médico assist�nte do Sanatól'lo RIO dedos estatutos.
, '.' Janeiro da Capital Federal.Rio do Sul, 2ál de Fevereiro de 19'45 CLunCA JiÉmCA _ ESPECiALiSTA EM DOENÇAS NERVOSAS.

, OSVALDO ODEBRECHT - Diretor Presidente CONS�IiTómO _ H U Pi F Ii L ! P E S G li M I D T.:-�_.•.-.=�-.-:.--:+-+_,.. o .-.•.- ....-,�:-•.- ...-.s.s._-:t.-.� íEdificio Amelia Neto)
Das 15 ás 18 horas

P L O R I A III Ó P OI. i S

I
IA V I S O

_M .-

PU
Revista

LI E
de prop�nanda. e negócios

1 - Pesquisas deopilliãopública; I2 - Inquéritos dq mercado;
3· Inforlllaçõe� � ,e comen tarias

sobre indústrias, bancos e

. agencills de publicidade; e

4 . Seções de: Im·prensa, Radio,
Negócio e mercado de livros.

Faca, HOJE meSmO,' seu vádidll
de ASSINATURA, pagando pelo
Reembolso. Postal ao receber

O' Primeiro Exemplar,

Preçn - Cr$ 50,00 Ibmais

SUCURSAL DE sAo PAULO - Rua Libero Ballaró. 4BS - 7° anilar
MATRIZ: - Presidente Wilson) !?9S, ., Apl. 70% '.'-:' ex. Postal 3748 -

o PRESIDENTE
:ai

Aparelhos de Aadio
da RCA Vitor

de todos os tipos e tafilanhos na
,Casa do Americano $. A�

Mercado de Automó\1eis
Rua 15 n' 4.87

....1Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



Domingo, teremosmais uma sensacional peleja entre os dois maiores r!vals do

peból varzeano.Atlético x Vasto Verde-O local será ocampo doPalmeirasfi.C
.-.<-�-:.-.-.-9!!!a.-:t:-� o�-�-�"""".-.-�-.-�-.-+ o ir----<t��-�-§�9-.+_..-�-�O 9__";�-'-:.-<i"'-'-.-:-O";".��-IÍÍI-� o .-;-::.",-"-">'--:--.-.-.-�:+-:-.

Prudencia -'" Capitali�açâo . -

P L A N o ((8»
J(i�O �rAr� C I:S1cr;o1nc,o.ns t"::"iS.hI:M o CO�AC':(O

Erich, f. de Rodolfo senreu - Augusto, I. de Teodoro, �� Do l.o.oJ 6.0
_ 1 .

.
V.07.0. 00.12.0

.

��::O�l� de �ii�����'�'a�se �r���r��r.�e�bg8rma��n3e�ke:u-j ;�.�-.T+-�
••�.iH�:.-••+•••: I AK5 RV20" NK20 RS�4 R036 C01'

&?o:;:R!d�t�:�:!i:��!��;et:����hur'��;��l���D1�;� I�
A .�ap!ta! m.! I.NU3.3 VQ26 Y.UI9 p�.�.·�.30... QU2-.

·

D032
Pedro Pamplona - WilIy, f.. de Carlos Schlmldt _:_ Rubens.] A casa que tem todos t< V P d "'!J' G
G. o., t de Frederlco WoelhoI.zf - Arthtue, 1'. de RI'C'ardo .�

.

- i' . . f4 intetn, oupa O - ii' intem anho
L ,a.rtíge..,..',s do maI.s ba.lxo �

'.'
.

.,. '.' .... .

Triben - Udo Alberto G. Banlow. f. de Alberto - Relnol- lI'iI ai
"-" �,-.-"--",-�-",,,,{>-.-"I!lEil.-._:_.o "'. �--!lf.-:-.;.--.a.-<I»_<i>-._..�-i!it-+

do, f. de Gustavo Hotímann _ Max, f. de Max Fritke _ oi> preçç ao mais to. i li' A . iii lU...

I 'ir I I" I"
Nelson R. da Silva, f. de Graciano - Hsns WWhof f. de fGra.n�e. sorUm.enio para $. AgencliI' .. I�Ip'a·;

.

.

'LS. illS IBa '

Hans - Ernesto, f. deRelnoldo Bieging - Claudio c'urdei-"" r

I E O I T A L
ro, I. de Pedro Francisco ..,... Fernando, I. de Carlos Ster- � 11 L f II II i ES' . .... • .... '

.' . .
.

Iow - Roberto Rolhbarth, f. de Henrique - Arno, r. de � .

,.

.

Para o cumprimento do disposto fia Decreto-lei .Iederat n°

Guilherme Meyer - Antonio, f. de Pedro Mariano _ Ar- : RuaiS de Noyembro,50S � 4.08t,?e 3-H�4? que :e?rga�izGu _o registo-obrigatério dos es

noldo, t de Ricardo Beckmann - Harry Generoso Mar. $o. I tabelecimentos industriais existentes no territôrio .' nacional, �COl1-

quez, f. de JOSé Ricardo - Bertholdo Germano, f. de Leo- 19 fone 7011 r,Th voco todos os proprietarios ou responsáveis pelos estabélecimen-

pnldo Buerger � Arno Wunseh, t de Alfredo _. Arthur f. ��.�d_'_._"_.-"��•.l\,�4l��.:B��� tos industriais (fabricas de banha, alíaiatarias, ferrarias, selarias,

de Ricardo Frftzkl -'-' Arno GlosenaPPi r. Q6 Bmmo - P�u- oficinas de consertos ele. etc.) existentes neste município para

l� Kíenen, i. de Nicolau - Germano, t de Henrique Rue-
ir.

as reuniões que serão realizadas nas sedes distritais e p�incjpais

dlger - Oswaldo, i. de Carlos Mueller ._ Wiaold, f. de 5ok1'la e &oeeiJuuJ? povoados, nas horas e locais constantes do quadro abaixo.

Carlos Zichlsiorff - Carlos Joham Krettzel, f. de»Carlos _

Nesta ocasião serão distribuídos, gratuitamente, os for-

Francisco José de Oliveira, f. de José - Arno f. de Leo- mulãrlos necessários ao registo de 1915 (dados: de. 1944) ( e. E

poldo Zurk - Erícb, f. de Henrtque Hoekbath '-- Helmuth ministrados esclarecimentos' pormenorizados acêrca do .... referido

Gutz, f. de Henrique - Martim Buedger, t de Gustavo _ registo, bem como instruções relativas ao correte preouchirnsnto.

Arlíndo da Silva, f. de Joaquim - Nelson Scheidemantel, f. do competente questionário. _

.

'. �

de Felíx - Ernesto, f. de Luiz Loth - Alex, f. de Rodolfo ��El�L§.;:�Êe���,K����:.,·, , ; f

< Oeschlsler - Dario da Luz, f. de João Francisco - Arno DATA HORA LOCAL LUGAR ' :

f. de Reinoldo lama - Erich Kasulke, t de Carlos - Joãd =-- --------"'��=-,.,,;-,.,--_......,.. -:

MorreU, f. de Vttore MorreU - Roland Frahner, f. de Ro- 4/2/45 7 horas Agência de Estatistica
.

Blumenau (Prefeitura'
dolío - Oerhard, f. de Oscar Líppel � Eigand Link, f. de 6/2 ., Salão Kirsten Salto .do Nõrte·

.

Gregório - [oãn, t de José Andrsyewskf - Alberto A. AI...-.-.-.�.-:+:-.-.-.-+ 8}2 » a. Weege S.A. '(filial) Testo Salto

bíno, f. de Manoel Antonio - Freimundo, f. de Adolfo Ge- 10/2 »Joao D. Mueller _Velha

org - RUttolfo, t de OUo Iuewske - Herman Erich, f. de ;� 13/2 »Salão Zuege fidelis

Oswaldo Winkler ,- ReJmutb, f. Guilbermin8 HoUekes -
�,16/2» Salão Mudler Itaupava Cenlral

Francisco, l de Serafim de OiiveÍ1'8 - Arno f. d� Fran,
F 19/2 »-Julio Olafz Testo, Centrar

cisco Fiohr - Alfredo Hertz, f. de Erwin - 'Estanislau, f. 20;2 »He!bcl't Orauor.er Testo Centtal

de felix Saluw8ki - Alherto, f. de Carlos M€ckert _ Adol-' 21/2 »lnlendencia Distrital Rio do Testo (Vila)
fo Krisschauske, f. de Germano - Alfredo, f. de Guilherme /

22(2 »H::mt & Cia. Ltda. Tesi!) Rega

Bienging - Curt F. R. Nickel, f. de Frederico - Oscar f . 24i2 »lntendencia Distrital itoupava (Vila)
de Adolfo Beims - Oldemar Poel'ner, t de Teodoro - 'Jo, :.; 26/2 }) Roberto Donath Massaranduba

sé Iaestren, f. de Guilherme - Rudolfo G. A. Kanis, f. de 27/2 l> Arncldo Nitz Massaranduba

Emilio -- Francisco Golembiewshi, f. de Martim - Waide- ::: 28í2 »Wuif Irmãos - Ouaraní-A.çú
mar Michel, f. de JU!t'o - A"tOill'O, t'. d� Fr"'Dcl'sCO Bl"UC'h- !,,:�reU!ade��'';;�!EM9UctT:!'OoSnO·''s·

.

-�=-
..' ;---="

- u 1 - a .�. � "v..,_ <= �
'.' Aos que se esquivarem ao reglsro ou prestarem informaçõec;

mueHer -- Arno, f. de Augusto K\otz - Antonio Alexandre s:g�o���:t;�;��s '-.'}, falsas serão impostas
. multas variaveis de Cr$ 200,00 a Cr�

f. de A!lto.Gió - Wil1y Adam, f. de Adolfo _ Berth(]ld� aRONQUITES EtO�UELUCilJi. " '<'f'
Hackbortb, f. de Arthur - LindoUo, f. de Erwiu Zinke -

(} .. '-'�,' 20,OO�?t��enatl. l' de fevrreÍio de t 945.
Engelberg, f. de Florentino Velter � Ermuth Willlelm t de ilf,j!i-�_'�'Jlo�'tiD.:O"'lR1K._� HERNANI PORTO - Agente de Estatística.

Felipe fabian - Franz Rohweder, f. da Reinoldo - Údo f.
'. .

,.de Alfredo Netzsíein - Aristides Haok, r. de José - W�l-�' ,1' t fi II'
·

ter O!atz, f. de Henrique - Ewaldo Kurtz, f. de Gustavo - � 'aTI Bna ua }"
..

Pros·seg·,·u.e·· o· Degl·stro I·nd.·u···.!I:ltria.1
He:rweg, f. de Alfredo Spedemann - Ricardo, f. de Augus- :*l '.

. 1\ � I

to Bruchmueller - WiUride, t de Ricardo Vahldick -- Ha. i
.

A afluencia de proprietários ou respoDsB.veis por estuc

rúld, f. de Carlos Rugioht - Helmuth, f, de 0tto Veigt _ .� E' a ante":a preferida' para I belecimentos industriais (fab"Íca de_banha. ferrariast ofiei-

Alex AlbArt" Raduenz, ., de OU1'lherme _ Hel'nz DUmeI, li•• o seu radiO. COm esta ano d t· 1'" t
. .

d 1 h 'r t
f' ! - "" 1 lO .I.

' nas e conBer�os, a laia ar las, serranas e. en a, os o o·

Rodolfo - Germano, t tie Teodoro Oodre _ Erich, f, de :: lena o seu_radio teyá uma' grafos. as costureiras, os doceiros, as Industrias domesticas

Frederl'co Klem'z - RnI'DO l-1�.rdt, �. de Augu"'f." _ ;'K!l;noel,�' rehcepçao perfeita. !! I t)
.

t t' �.
-..

'A
..

d E t t'
..

u 1.1'-' i " .. ..:U� "" P d "'" e�c. e c_ . eX18.en 6S ne3L6. muo�ClplC. a
.

gancm e s a 18-

f. de João Banto da Silva - Felix, i. de Herman Baumvar. �. eça ole mesmo uma
..

e- r,l tica (Prédio da Preíeitura Municipal), para ..
o. cumprimento

ten - Alwin Baer, f. de Max - Cantenor Pereira f.
'"

de : monstração em sua casa: � do disposto no Decreto-lei federai no 4.081, de 3-II-42, que
Joa-o J"st]'no - Alex,·'n·ire I{"m1nl'''!,'I', f. de Ladl'slou '_. José" Informações com o St. José � , .

t b' t"
_, t d t b I

.

.... - .... "" v u � Galllani : reorgamzou o l',egls ;) o nga orla ue o os os es a e eClmen-

Antonio Knoth, f. de Peliro - Edmundo Lernkd, f. de Emi- t Rua São Paulo; fi i tos industriais, tem sido cO!1sideravel nestes ultimas dias.

lio. - Chrístovão, f. de GuHherme Jung - Bertoldo, f. de � Blumanau ,,!: Todos os interessados tem sido atendidos, prontamente,
LUIZ Baner - Alfredo, f. de Jacob Kienen - RodoUo. f. de @:j••!I-.:.:.�.:.:.+-..:t:.It:.:......_.:q,�! pelos funcionarios daquela repartição, que lhes dão, logo,
Ricardo Loch -- Ricardo, f. de Antonio Trais - João La-

� minuciosamente) com {) questtouário, instruções para seu

zaro, f. de Aàalgiza � Aliredo Dombeck, f. de EstanIslau -

I
"exato preenchimento.

Arnoldo Bork, f. de Marta - Erwin, f. de Carlos Zastrow-'-- Of'cins RADIO fUiU1t Os que ainda não se dirigb_'aID à ESTATISTICA, de,

Rodolfo, f. de Gui1herme Brunes - HaroldQ, f. d9 Eroil I ii ." Hl'h. VArão f:'<zê�lo o quanto antes, para que, depois do dia lS

Hartel. Atende todos os servic.os de
de março p. vindouro, não lhes sejam impostas multas va-

�Blumenau, 28 de Fevereiro de 1945. I
riuvsis de Cr$ 200,00 a Cr$ 20000,00.

JOAO DA MATTA PEREIRA GOMES Radios receptores ���M&!; =

Pr:;ettu�= �:::�:;:i��:��+Bi���:ari _��::���::����7d" I C A f r c o t T A
A V·I S o

��:;.:.:.:;.::

da
16a.. Circunscrição de Recrutamento Militar

6a. Zona - 2a. Chamada
Alfredo Campos. presidente da Junta de Alistamento

Militar, faz saber que foram sorteado s convocados para o

eerviço do Exercito Ativo, os cidadãos da relação abaixo
e que deverão se apresentar nesta entre os dias 1 e 14 de

Março do corrente aDO, e os que não fizerem, ficarão su

jeitos es penas estabelecidas nos regulamentos Militares e

Codigc penal do Exercito. E, para que chegue ao conhaci
mente de todos, lavrou se o presente Edital, que será afi
xado no lugar do costume e publicado na imprensa.

Classe de 1923

-'(

.

De ordGm do sr. Prefeito, levo aO conhecimenfo' a quem
mt�ressar, que para melhor regularidade dos serviços da Dire
tona da fazenda. Municipal, fica estipulado o praso até o dia
5 de cada mez, lmprefe:lvelmente, para a apresentação de todas
as contas do mez antenor.

Blumenau, em 21 de Jeve,reiro de 1945
ALFREDO !(AESTNER - Diretor da fazenda Municipal

BLl

A-V f

CONTRti 'i'j
.

G",Pt
.

�:�SF�lo.OOg
OÓQESDfCABéCA
NfVR4Ul111.5. ·E
DÓatS!1t'I GfQAt

SciSE US�

Amortização de 28 de Fevereiro de 1944
No Sorteío da Amol'.tização realizado na séde dó' CompcmhicÍ com

a csslstencíc do Fiscal Feçleral; :na presença de portadoras
P9 mulas e do publico• .foraQJ;. as s€guintes '

Combinações Sorteadas:

P L A N O nA»

R Q L\11j P Z Dj
X O L -O Z T

A I lij
P V Ai-

'

..

Sempre foi e conlinúa"a ser-'

I dhor'
7 J srJ'lPR]7II!fi." fiI;fij�"IMiI.Ml!§!!f{.__."'.•ti

frigor é Sabor
Bas Manteigas a Fina flôr

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



tor p
Planos de 'Exp�nsã.o Priortdade

Orberg, gerente da Ford em nosso�1Qdêlos - Carros Populares
Fala à Imprensa, o Sr. Krtstian

,

Píoneíro ida índustría automo- própriO: auinentb do tamanho, dia, tàmbem, eontínuar empre'...

bílísüca, 'criador dia relhrmas\ín� das flamiltias ;e do numero de gando esses gigantescos' r,ecur"l

dústriaís 'de repercussão ll1Xm..t adtlltos,hem: como ás ec:onpni2.ru; sos na fabrkaçãn de avíões.vco

díaí, ê sempre intetessant,e sa- muitos trabalhadores ftiZ'e- mo vem 'fazendo atualmente pa,

ber-se ias planos .de Ford para UO,S trabalhos de guerra. ra í!orn2ChllentllJ ás Nações Uni.

o 11uturió'. E", nos dias que atra-, das.

vessamos, quando o, transporte NOVOS MODELOS ,
�';;'{:.-.::?":'�i:;,;�",,:,o:.7."';";��"':.�,t��m�:::-::-;�.

'assume cada vez lmÚor ÍIl1púlr-t Interpelado a respeite da im"IH P9Da'mlE ��fti�lUl
taneia em nosso país, e quando pressãogeral entre os automo- }: "inlJ U� "U&!li(d�1
a carencía de veículos vai seror, bílâstas brasileirosde que os pró« �� :;:...::..:,'�

nando cada vez mais grave, xímos carros a serem Iancados A'··
_.

maior ainda se torna' esse interes seriam do ultsno modelo lntrc, ' n(VerSanos
se. São, pms, das mais oportu- duzídc antes da guerra, o Sr. Aniuersartam-se hoje;
nas as ín�lormações que sobre Orberg esclareceu que os próxi, - O jovem Newton Laua;
teste palpitante, problema 'pn;S<\ mos modelos Ford serão dilfli. tuneionârio do Liuonius.

'

tou á ímprensa o. Sr. Kristia.11 'Dentes dos anteniores não só� - A Sra. D.'Ediih. Porto,

Orberg, gerente da Ford Mkltor mente 'em sua aparencía, como. esposa do sr. Brnani rorto,
Co. niQ! Brasil, e que se acha, há também apresentarão mais &no- agente municipal de estaüs ...

muitos anos, radicado em: nosso, vações do quemuitos novos mo. tica. \
meio, cujos problemas e ínte- deles lançados no passada. apre- - Comemora hoje a tran$'
resses conhece intimamjente. sentavam em comparação com curso de mais um ani'Versar'�o

-'_
I os anteriores.

. natalicio a ezma. SUl. it. A FORD E O MEnCADO' BRA9

OS PL'Al"'JOS··FÚTUROS DA 1. Nossa companhia, acrescentou Luiza Sclmeider, esposa dO
� , ,

"

FORD'· o Sr. Orberg, já tem desenhados sr, Sergio Scbneider e prd,.
lA Ford:M(Oilor CO.1 íníormou' >O os modelos-padrão que serão genito1'a do nOsso estimado Passando. aos planos de sua Oi'

Sr: Orberg, acaba de tomar, lançados .1110 após ...guerra". E, as· companheiro Reinaldo, comi. ganização com rB�erel1cia ao

em reunião 11eOent:e de seus di sim que o GO!viemo amenicaho au petente impressor destq nOsso pais, o Sr. Orberg, depois

retores, decisões da lliEl'ro'l'i Íln� torize,O' r.etorn:o das !nndustrias folha. i� de tra;çar um panorama geral dD

pürtancia: sO'bm a or1entação a ás atividades normais, a: F!{xd *)�o�: .�'" lnercado brasileJi·fO' de aulomó.

ser seguida no após-g'Lierra, COns ,reiniciará a produçãO" de auto- N"" t' veis, no após�guerra! 'e do seu

tituindo, entre elas, uma noti:"; móveis em: todas as suas fábri:"[ aseimen os "desenvolvinle:ntio, BIll face das

da d'igna d.e relevo, a reso14çãO cas, 11abricando já os mOdelos Emcontra-se 'em festas o nOvas Iodovias cDnstruidas e em

d,e inver,l1er,' nos seus prol·tP.,�tOg novos. Os recursos téCl1�COS de venturoso lar do sr. Aldaberto construção dentre as quais des-

'de !eXpai1são 'e " neadaptaçãot ,nos nOssa OQim,,',pa,nhia", con1i1nu,01l o A ta ide, Í'lmcional'io da, Im. ,', tacou a :imponente via Anchie.

Estados Un�di{)S, mais eLe 3 bi declarante, �(oram duplk:adns prensa Oficial do Estado. f ta, salientou o grande aumento,

Jhões de cruveiiüs, principahll!en- desde o intdo da gnerrn, a des- de sua esposa, D. LaudeUna
, de veicülos de transporte de Cln,e

te ,em! ,ampli,',a;çõ'es àa,s ii,ábr!kas, p€ito dlO! 'fj�to rue ,que o eq·ui'pa., p. Ataide, com o nascimento
d

necessitará nosso pais" não só

aquisEção de ma;qu.inário 'e equÍ. mento obtido tem' sido apenas o e uma graciosa menina,

p,amentú:
'

"

neoessário para a produção de ocorrido .dia 26 ,da transalo c�e autQluóveis, .como canlinhües.

'Es�a resolucão 'da Ford bas'eia'. guerra. Apesar disto além das em Florzanopolls.
,.

Se P?r um laGa, 'esclareceu, n.

se, principal�ent.e, na üonipl1eA ampliações Pi'2vistas,' ti Ferd le�-,
"

----'-....., , \ i! I ... , par�,hzação das.. d��p{lrtaçõ;3S
:ensã,o do griande me'reado exis� tabe}ecerá pelo meniOs mais uma �la�� um 'robusto ga'roto abrm um claro no slst,ema de

.

t>ente,. S!�ndoestimadopol' nossfos ,fábrica e uma linha. de monta� I ve'l�.t mrequecer'A ontem o transport,es nacixmal, por O:ltrO!
espeCtal/ls.tas, que o, m�..

rc,adl(), .. tu�.J gem, nos ES,tadOS.U,UldOS..
febz .l�T do sr.

8,',ugu,st?
Ha- la,do, O< aU,mento da �oPU,laçao e

turo sera repllesentado por 40 .'. --�"_: '

cklaender e de .sua esposa dos recursos do Brasll, tal Qomo

m,.�h,õ�e8,...•,de," PO,:ss'UidOJ.'1e.•s �e aU."t��.1 OS �ARRO,S, POPUL'ARES .

Da,. Eln/mq .Hacklaeder1 da j SU,',
cede nos Estados Unidos!. dêi�

:rn;ovels� .ou seja 10 ITl!1lhoes .mru: , �m faoe destas infkmnações,
socwdaae lO(jal�, !

•

�-�-.-�_-:<;:-:"-,*,""':+:-�,.,.,,:-t-

que lem ,qualquer ano anv�nor aI fOl o ,Sr. O;rberg :interpelado so. •
..

***1 : ;- ,. i c_

,

• I
guerra, aumento este d'ev1do ao bre se a Ford Motor CD. preten..; NOIvado .

...'...

_.............__....... .......;".""..,_,;._._........_"""""__"...,.."........_ Em Jaragrá do Sul, onde, f M ISS A
'residem,

,

vêm de cont1'atar,' 1 lJ' 't
•

d
' Oi'

casamento o 8'1'. Gerhald
oi 'ire ona o "�ero, utJe

MarquGnlt e llnel1J Buhr d�Blu,me:;a.u, convl�a os seus

filha do disl'into casal Jorgé Pzl�tO?1 sotWS e.am,zgor.,par�!
Buhr, ass"/'stz:'em a m�ssa de ara·

Ve1'SG'tW que mandam rezar
_,_

por alma de Dauto Oanepa-
O!m lIUl::it'n��f:'n �in �Bm.l!D 'ro, no dia 5 de março, ds 7
g�ll1MlfI'UIIli�Ú UH��il.t�b horas, no altar,mór ela 19re·1
DiplO1n, pela Factlldade ja li:latriz· desta. cidade, agra-I
Nacional de �Medicina da decendo, desde já, pelo corno,
Universidade do B1'asil

parecimento a êste ato de fé.

'D . Slumenau, 2 .de

Blumenan

Contra a Exportação de Carne
.' Rto, (c. B.) -:::- SpJj o. ili'i:ulo I tir a exportação de carne, che1
«Louvavel intrans:tgénci�> «Ai gando, mesmo, a �emiilir pare.;

NoitB)}, elog.La .0 �est9 do presi.. oer contrario á exportação POf,
dent.e da COID,lSSaO de Abasteoi:.; ;entender que toda .ela, mesmo;

menta declarando, CJU'e :O rezfteridO' quando industrializada, deVê",

serviço nl.l,nca pretende" pel'1l1)i..i d:estinar�S'e ao qJ,nSUmO interno,!

!!II Loção
WEIZEL

Prad.o do Rio, La Menor
e Rausodia'

enconlra ..se ii ,enda nas
farmacias e DrogarhlSs

m k;:A"�

itedico.,Et$p�ciaUsia tnn
D®em;;as das Crianças

e da Péle

Cursos esp,eciallza(Ios SO..

br.� Alimentação das Crian
cinhas, Puericultura. Higie..
ne Infantil"� Clin1ca Médica
Infantil, Tuberculose Infanc
til e DQel,1ças da Péle das

Crianças.

"felei.: 1101 e 1099

deseja incrementar íntensamen

te, para cooperar na reconstruo

ção do mundo. Faz parte tam- desses veículos. Constderando es

hem dos nossos projetos o lau. sas necessidades imperiosas do

çamento do carro popular, de Brasil, adíantou ü entrevlstado,
balxo preço, o qual deverá co- faz partiê dos planos imed:i[ato3
meçar a seI.' fabricado 'entre o j da Ford, tão cedo reli1Jj�d3 a sua

lançamento {los primeiros mo. produção : normal, proDon:b�ai',
deles de �p!(}s •-guerra e o, elos pri0l1Ldade máxima aos· pedidos
«carros d? 'llutUI{P, que se acham deste pais. Assim, apesar das

estudo. exígennlas do mercado interno
americano, os automobélistas bra

A companhia, respondeu S. S.,
não pretende rontínnar a pro

dução de aviões, depois da guer,
ra, Nossos recursos serão devo-

tactos á produção de carros e CtI

;' minhões, corno também ele tra

tores, linha que a Conipaubín

SILEIRO

a __
.,
�

511

xa prever uma grande procurai
de automotores, nos próximos
anos. 'Ao mesmo tempo, a pro..,

gresslva execução, pelo gover.\
no brasile 110, do plano: rodcviá-s
rlo nad,:IU!nal, ligando os extre-

mos do pais numa ampla rede

de comunicações, aumentará;
ainda 1118&5 nossas necessidades

sileíros poderão 'estar certos de'

que suas necessídades serão

atendidas com pri(oáclade, logo
que a Ford seja autoriznda pelo

. governo. dos Estadps Unidos a

resl'alJ.elecer sua produção 'I1Dr.,

maL Outrossinl, cünclu.to 'Ü Sr

Orbcrg, a Cia. Ford, wnqi!eni,e'
elo (l:esenvülvrrnenf'Ü dest'e pattis
e da importanqia cada vez 111é'lÍJor

do transpoTte automotor no

Brasil, consn'uilirá novas e W1114

p1etas instalações ent São Pau..

lo" 00111 uma linba de monbgem:
de capacidade grandemente au�

l11entada, para '.atenc!<2r ás ned2SS!:

<lades ffut:uras de nosso l11fein.

Deposito li disposiçS,o
DeooeHo PODulul'
ciêts. com âviso de 3D. dh.ti3

,.1 ;J I' {oi 60
Idem ld�, W' d:li1í!l
h��m lU"êlll 1120 de a;1l

C/CH1. P,ntw Fbw fi mêae@
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- Diagnósticos. Clinicos ,- �
..Me!abolismo basal. '-:-

.

Eletroeardiograiia ---, Labora- �.
tório. de Análises (sRIlgue-fézgs-urina, etc.) �

,$

Clínica especializada de Senhoras �
(Perturbações menstruais, esterilidade, alterações sé· �
xuais, incômodtJs da adolf'cência e da idade c!'Hica, <&

..
,.

inflamações gemtais. etc.} ;
,

,

,.

.

, ..
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