
I iD.ente a Invasão de Corregi or
�l Washington, 15 (A. P.) - Li emissora de Toquio irradiou I avistaram, cerca 'de dez transportes de t'i'OlJW3 americanas, o que é I

\ que esid im,ineúie_ a invasão' da, ilha de Correqiâo«, na entrada de I einai evidente de q1.W 08 norte-aruericanoe pretendem torço» as

I ;,1fabeia, ent lVIanilha. Segundo a difusora japonesa, caças niponicos I defesas desse importante baluarte.
�-- .----.---�._._._-----

pleito �emocrático

restes a ser esencadeaÔ8 a fensiva Geral
Rompidas as principais fortificações da Siegfried junto

Tranado pelas aguas do Itaj'"ail EoeP:�iSf;r�a�A'aiI�ctas �l��ar:;�: I -n-�-.-s-nt!j-el!!i-.n-Bld:J
.

lI'l raram.se a ofensiva geral den- I Uiii � UUC08iUrma ., mislerio em forno da identidade do menor tro da Alemanha, apôs terem.
que pereceu afogado - Encontrado o corpo j� . dO�linado .

as pl�inc�I�ais �or.,
�--- Entretanto ii Identidade do tiíícações da linha Síegfrled , jun-

Em nossa edição de ontem pu. menor continua cercada de den- to a bacia meridional da' região Ante.ontem, cerca das 22 ho-

blicamos ligeira noticia sobre o so m'isterio, desde uma vez que
do Ruhr, O flanco dir2i:o das tro .ras, defronte a Coníeltaria Tuen

atogamen:o de um menor 119 ninguem ainda apareceu na D. pas britanicas ataca ao leste e jes, na rua 15 de Novembro, um
Itajai, DOS fundos do Hotel Bôa P. para reconhecer a roupa en- sul da floresta de Re ichinwed, desses caminhões que transpor
Vista, ocorrido ás 11,30 de qual' .contrada na barranca do rio, nas tendo já levado de roldão as for tam madeiras da estação da EE�
ta-f'eira.

. imediações do local onde se ve. cas nazistas encontradas naque- trada de Ferro para o porto 2:.:10",
A impressionante cena fâh as. rlfícou a funesta ocorrencía. la frente, tente aos íundos da praça Dr.

sistída por uma senhora que al.. !.. O silencio em torno do des- -D-n-o-s-e-U-fli--!-*-O-I!!'-�.-o-r-'!lI-d-n-' Blumenau despejou sua carga na

'morava na varanda do referido aparecimento do menino 'faz su- nUtlj lftiU lI.1ól1m:lfl'j olmu rua, com grande ruído.
Hotel e embora diversos popu- por que seus pais Ou tutores, em Ro!na I Felizmente no momento não

lares' descessem incontinente até si é que os tem, moram fora I transitava nínguem peJas 1m2-.
a margem do rio, nada se poude daqui, porquanto do contrario R021t/A, 15 (A.P.) __ I ddiaçõ-es, eVlit[inda�nOs .a�sim .

o

fazer 'para salvar o inditoso za- ]'iI feriam se comunicado com a I O' d G I
esgosio (e um registo 111alS

,> S jornais esta 'Japi- .

1 ,.

roto, . .que não mais voltou á Policia afim de saber do seu pa-
"

gray'e, pOIS a guem que por an

suneríícíe, radeíro. tal informam que Ro- circulasse seria fatalmente atín ..

Seu corpo foi encontrado ás 10 A Polícia contínua empenhada I oseoelt estaria »iajanâo Ihoras de ontem, pouco abaixo do no sentido de esclarecer a iden- com destino a Roma.
h.gar onde foi visto afundado. tídade elo infeliz menor.

IUIOMOVEIS?

As informações tioeram
grande repercurssão en

tre a população, a qual
nada sabia a respeito

II

[
'. REPRESf!NTACÃO
. �

Interessa-se em desenvolver !I. parte comercial de U111a
índustria na praça do RIO GRàNDE DO SUL

JaiRO GDNDlM 11ft SILVI
Bndereço: VOL. DA PATRIA, 333 PORTO ALBGRE

OPERECE REFERENCIAS

até agora.

I t r o c i d ti ri e s N ti l i s t ti S I
DISQUE FON.E

!
. Bruxelas, fevereiro (Do Ser-i atrocidades praticadas pelos ale", . t :; O O I

"iço Belga para a Ameríca La- mães contra a população belga. fi R· • d S' I lifina 'especial para Intaralsado) Embora o Inquerito ainda conti- dmOUSm8S u2 ,h�gmh
- O quartel .general d.o 210 :gru.i nue,

.

já foral�l pubJic�das va!t{}-: Rodolfo Kraemer � Ipo do Exercíto btítanico. divul- sas íníormacões relativas pnnn. . .. 1

gou os resultados do inquer[., palmente ao campo de concentra I n- I
,-'

t
.'

� I10 levado a cabo por membros I ção de Breendonék,' trístemeute ul� o�a a. em. ,nagemdo do Estado Malar sobre as
. famoso.

'. .' . I �sboa, 15 (ll. P,). _- 0 .:en:-
. baíxador nmi,e anleflcanO JUlHO

�osq'DI"'40labsolutamente inofensivo para r ao Governo de 'Portugal, Sr.1".1.
.

.'
'_'"
I pele. Eficiente proteção contra I Marwei, seguiu, hoje com d"stina

.

Wetzel PICA�A.S DE MOSQUITOS €i ! a Nova Iorque/O diplomata ama
I

.
'. Insetos. I ricano viaja >em cúmpanhia de !

--.-..---,.,._,..........----------- .-----�--'-"--- -�--' sUíl !esposa, 1

bacia meridional Ruhrdo
.---=. ---------

a carga ruana
Mais cuidado senhores motoristas

gído pelo madeírame tombado'
do caminhão.
Presume-se que o íato tsnha

acontecido em consequencía da:

ruptura da corrente que prendia
a madeira em cima do trans-'
port-e. E' caso para se sugerir
mais cuidado no acondkíonamerr
to ela carga nos di.os transportes:
e o uso de cabos mais resisteur
tes para segurar-la, Não venha'
o ía:o se repetir durante o día,
nos momentos em que é intenso:
o movimento pela nossa prínci
pal arteria . , '.

Cena do assaltQ aliado á Linha Gustavo . i
.

British News SerV'�ce
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sas ••

.

Uma mesa redonda com 4
Caceíras, 2

.

Camas patentes
completas etc. Ver e tratér
com Gertrudes, no prédio
onde Iuncionà esta Redação.

Procura-se na Fabrica
Beli"obardl Irluãos

,.

-�---
.

Vende·se
.

uma. Bicicleta
marca Oritzner, completa.
Informações com Farinhas

. Desta RedaçãD.
.

***
"

" "

Precisa-se

..�

'.\..-:,
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16 1

r Ofici�a R'�m fUHKf
e os demais documentos devam 81�r aprova.íos pel;� assem-

'I' I Atende todos os serviços de
blera '!.Bra�.! ordínarta, que para tal fim, SB ��wE';l'á r-unl- de H,

.!
g,

I
. . Q I(;Hiios recentores

aeõrrto com tiS·' 018 em vigor. �
Blumcnau, 4 de Janeiro de 1945, i Sllrviço& Riip�dos e Üafilniidcs

DR .JOSÉ; RIBEIRO DE CARVALHO ! T,8LEFüNB 1395

ROBERTO GROSSENBACHER j Rija 1 de Seti>mbrn. 18

CLODOALDO �lAC!--IA,DO DA LUZ
. I'

... _'--'-,.,_ ..

�'---'--._-""�-"".,:'-_."'-�,
.. _-

II--«u: '"�·'fahrica. �iiTiis---"1 Papelar+a
.

8hunenau Lid�. H "�v1 E I I �11'1
Thdas e Vt�rnizes .. �1ate1rhd para!

I "..._ i ,n

PEnlur::ls em Geral

I
Seções de atacado e varejo

Tintas em bisnagas para artistas
.

Preços fixos

I �menatl! • ���. i:����� _ = o _� Ru� C�rI�s Games R!O DO SUL
I· I·

- -. _��.JItI':U:::f}ar-�...t:�..,._.»�.��*, Cxa Postal 1-0
1111 Tele! '20'

.

---' .,__ -----,---,---.-
. li, l-vv «" 10 ....

III 'Ca inhies O !ii i bus I H-.�H-�-.-._.-.

i

G
\ Aos transportadores (le earg.;<lS eu, gerRl (' de 1-

. U e r r a' pas&agelroe: -- IIDe acôrdo com a portaria fl' B30 d,,\ Coordr-

Ij'.nação do l:fobilisRÇão Êconol1w::<l f'el'iVI fcrnü(:itlo�:
caminhões ou ôniJms marca Ford 8 elliudi'(ls - 10u

�::�;;�\�e�;�:;;���::�,:üc��;,�:en'II'1
iI
j
1

lu
R e I a t ó r i o d a D i r e t ar i a

SENHORES ACIONISTAS: da sociedade, no entanto, estumos á dispuaieão dos 81'S.

El'U cumprímento aos dIIJposHlv[)s leguís, e .ateüdendo !lclouistlis pai� prestar-lhes qualsquer in OnlB,ÇÕ:'$ �H)êrCH
no que prescrevem 08 üi.)SSOS estatutos saelnís. vimos apre- das diVergll.8 !J1I

.•.
r

..

u

....
elas das con.as Ül'.a HPre.sentad.as.. IFI:ll1tar-vDs, H seguir, o batanço geral, conta. de. Luc!'oEl e Blumenau, 12 de Fevül'eiru de 1945.

Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, relativo;:; ao exerci ERICI-l STElNBACH -'- Presidt'nte em exerclclc.
elo findá de 19440 RALPH GROSS - Diretor Gerente.

Aõ cifra;; por si só demonstram claramente fi situação FELIX STEINBACI-r - Diretor Técnico.
�---------------------�-��----

Balanço Geral, encerrado em 31 de Dezembro de 1944
III V (I

140887,40
2,039.41)
ln 000,00

hnubUizíldo
Terreno .0 coustruções

Esti!vei
.

Maquínísme
Moveis e Uteneilíos
Veicules

Jlis!l!li1hfi}l
Caixa e BfHlC"S

..

Re�ljzalfi)l a Curto e LüJ!{Jo Pnu;a
Matcrb prürw.
IVlerendorb,§ p.rooh!s e em vias.
de tabriel!ção

'I'lntas e Qnimieaes
Lubrittcantes
A Imoxar jf ;j do

2220874,60
Não Exigivel

Capital em I:'Icões
Fundo de H,Bsetvá
Fundo de Deprec. dfl M'lqulf.HHl
Fundo J). Deved l)!GS Duvidosos
Fundo de Obsoletos
Fundo ponperações cumbls es
Fundo p.aumento da capU ,1

Bllllfivel il Curto e Llm�Hl Pra:;:Q
Credores em c/correme
Duplicatas não. veuc, fi, pagar
l\dilüI11stração, eemísaões e salar!o
li pngs::r
Contribuições fAPl e({\ a p.:_;.g3f
Bene llcienaia
Soco rro S
Dlvídeudo

Cnntas . de Compensal,lt'io
CIJUção da Direto iÍlJ.

261.320,40
5,000.00
10.000:00

W!J!lii6&A,:z:z::ew:;W\hliI
276.320 .:10

3550icJAO

84·670,f.O 4'1.198,60
192G4,OOIOG.605,30

12.3W3,20
2.:;76.70

23.98:1,20
15.503,10

4c10 96Õ;70
1.810.10

Dev e deres »m ('/.". i,'_r" 1'i'",� .J ._,;.,"J . .l__ , _-, V\_.;.: 'i' _.t .'1:1

Devf"doros cíDupHcaffH�
Dtversas COnl138

TitUlas .de Renda é Partifiipaçi:ias
Bónus de Guerra
Quota da Mutua Cqt. de 'Seguros

Contas de Compensação
Ações Cauctouadas

688.402,90
18, i17,20
5.000000

���
2�UI7,'20

-=ul�J2ílO,2Q I
TO rAL DO ATtVO .. 1.585734.5-0 I

:di!ii!&i&!&flQ� 1
-�----�----,,'�",'�.'----�.-----

'rOTAl DO PASSIVO

Demonstração da Conta de Lucros e Perdas

�:'..
, .

DIv. desp, de r«bl'icilção, comlssões de venda
e outras

Ordenados, 8ilIllrio8, gratifi.caçõese percentagens
Donativos e Caridade
Socorros operados
Impostas> díversoa
Contríbuições IAPl, LHA "e SENAl
Seguros l1íveI'SÜS '.

Desvalorisação Moveis, UiMSmóS f� Veículos
Fundo de Depreciação. de Maquitlfi::;
Fundo p.<Devedores Duvíüosos
fundo p. Obsoletos
Fundo de Reserva
fundo p, .Aunrento do Capital'
Dividendos

1.449639,00
4694,50
7'6[,30

Lucre bruto
Juros bancarlos e outros
Renda de THulns

450,029,50
515.965,30

80040,00
8.050,00

124.438,50
13863,60
25412,00

.

fi 699,00
20.000,00
5.000,00
30.000,00
24083.90
go·OOO 00

.. - C}g� ���:�Õ I!!JiiMI!im&ii!&�-

RALPli OHOSS - Diretol'-00ró;lufe
BRUNO KOSCH8L

Blumensü, 31 df) D;:'zembtü ciG 19H.
F'EUX S'I'EtNg,A..CH

Guarda-Livros (dipl, reg. fiO 18042)

P ii i e c é r f,iscaiii o

Os abaixo assinados, membros do Conseljin Elseal da
so ciodade anonima MalheI'ia Blumenau S. A. havendo exa

mínudo demorada e mtnuctosarnente, o balanço. demonstra
ção de iucros e perdas, reíatõrío da àirehn'b" inventlHÍos
e contas reterentes ao exerciclc encerrado em 3l de De,
zembro de 1944, .13 tendo encontrado tudo em [H3rfeHü cr-Iem,
são dü [wreGer que balanço e a conta dt,;. lucros e perdas

elhol

da

n praZD para os pedidos ioi dennitivilinente.estabele- 1

cido i)$la Coordenação para fi dia 5 de Março de 19,15 j
a·MI

-.

...�H'@ -.x;l1�·1

5a. R. M. ....... 5a. ü. i. - I. U. 5a.

32· Batalhão de Caçadores 1

IUmolarifado 7 Sérviço de Iprovisionanundo'
EDiTAL

'

Gooe;orrl:lm::ia Admh1illfl'atiVil llilril FornecImento da Artigos fIe Consumo
.

.

HahitualllQfimte li Ano de 19�5.
DE AUTOMÓVEISMERCADO

Chama-se a atenção dos il1lê,essados pi1r;, o edital da Con
correndaAdministrativa p:.rrà fornecimento de artlgos de consu-

mo ha�itua. i
.

.-

..
a

.........•...11.3\..
a

·. U.n!d�.,de, .P.l.lbli�a1..

o na -edí.ção do dia 9 de.,feVêle!ro do corrente ano, desse Jornal.
Quartel· em. �B!U.menau., 10. d.e ..

F

..
�

..e\.'t':fL.•
i

...

ro

. d�. 1915�

IPERCIO
.

DOS SANTOS Jj'::OLAS . j
Asp.Of. I.Ex. Almox. e Aprov. ! .� 1, II

-�------

Mi] !§"

1·-+--+--·':-·-+-·-'+-+-"'.
,

.... G'O 'O •• ,. •• "' ....... ,,,, .. ,,,,,, ,,�

�.""''''�''''''''''''''-'''''-

ffôr
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Paris, 14 (A. P.) - Anuncia. ---

se oficialmente que as forças Paris, 14 (A. P.) - Foi. anun-
A data de hoj-e assinala dada hoje a captura da cidade

transcurso d-e mais um na- alladas em ação ao l-este elo rio de Handen, na margem do rio
talício do Sr. Adolfo Konder, Reno ocuparam Gerthamb, Roer.
figura de marcante prestígío 'Cm ..

.. .. .. .. .. O;) 11> �-ii>' t;; � � � e o
Londres, 14 (B. N. S.) - A:. mos lígações exclusivas para nossa região da qual é filho +-+-·�,.·::·-+m-

- -

-E--
-""-'"

a

-

.. -: .- ..

'�� .-- .'.

��a�:ndi:'rt,jOOJr=a':'PI"J! �! ����n��t!t�';;"q;" (���O��� �:.:'����b1. ("ldludO' na CapL ron.
.

O .,South Míddlesex Emergency Hos .' sam quando o exlgenío está se .

- Deflua hoje o anlversarío �
pital»,. desta,capita!, piela �e?ho-l !es�otando. A m�qui::.a dil,?I:es� natalício da Sra. Emma H�dlich, Sensacional aquisição do Palrneiras lra WIllenk, esposa do Mli1'liStrO>I. tesíay que eu chamaría a séttma

• esposa do S1'. Ernesto Hadl.td1.
.

da Saúde da Grã-Bretaníra. Foi.. maravilha -do mundo, não pode

I
___c Na mesma data f-esteja seu A nossa reportagem esP{)rtiv_'l) essa noticia, diss:'JI�{)S o nome

- I o •
. • • •

conseguiu apurar ontem nos CH" do elemento. Pi:ldInuo,. e.ntre.léll1N.lns.t.a.1.a.da
· ali

u.
ma n.lá

..qU.i.na.·.•. q.u,
e

..

To

..r.n.:ecer,·, !�1l.1 excesso, e:X.·lg:�l1lO anlversarto a Sra. caL.larbl.a Had-'I -
�

_

torna o' sistema de anestesia vil[!; ou anesteSIe?, uma vez que CO-, lích, esposa do sr. Henrique Had. culos esportivos locais, que o I to, para que nao o dívulgasse ...

tualmente iníalível. Esse apare...... meça a íunclonar. A sala de

CO';1.,11' Iích,
Palmeiras acaba de conseguir O' ! mos.

lho. e.' do mesmo .ti.P.Gq.ue.. o lem_I.}trole é tão com.p1i�ada que n.ão- _ Ainda hoje comemora Sê.ti
concurso de um famoso atacan- I Resta pois, esperar í1l,ÜS um'

d I
•

êdícos J> de en le }(1" ln 11 "O • . t:::�, O qual em sua pnsíção é o II nouro e todos irão saber quemp
.. reg.a .0 p.e 0.5 s.-e.r.v....

·

..1.ç.os.,..... me lcas J'. pa.y.vc.,e a I pe (l' 1 ,,( '-' ur - nos-
na.tallcío o s.'r. Pe.dro Pe.re'ilra, üe.. ,,�..

1 mais nerfeiio no Estado. .

I é esse 110HJ elemento do cml]'",do E.xerÇll0 ..

b
... r.l.t.alllCo. '.,

f pltal:'." dlcado funoionarjo da flrlllaBem· f J-I
_ A pessoa que nos orn2C,3U P'NtO.«A maíor parte das mortes pro"! Vêm..se ali diversos cilindros hardt & Irmãos,

vocadas p-ela anestesia
.
paliem de gases, cujo conteúdo, através i ***

ser evitadas» -:,declarou o dou de válvulas indicador�s, passa Nascimentostor Norman Jam�s"çhefie dos ser para a. sala de anestesía e para
I

viços de anestesía do referido a de operações. Afim de impedir Encontra-se em festas o lar Ihospítal.: numa
_.
entrevista cOmj qualquer posslbíltdade de' erro, do Snr. Ricardo Tekler e de SUd

o {(Dai1y' Mirrof;.> de Londres, cada gas é fornecido através de .

D C T Jexma. esposa . arm::n ·e í:-,
acrescentando: «Nesta sala usa- um tubo de cõr .dlferente. ler, com !o nascimento de um.

menino, ocorrido ontem na Ma ..
ternídade desta praça.

***,

Viajantes

Atraente dia Es portivo o do proximo
Domingo

Contrariando o que Se vinha I gramado rom as armas do entu»

prognosticando, depoís de ama- ziasl.no e dá confiança, tudo. f��
nhã, domingo, os aficionados do zenuo para quenrar a Inveucibíli
futeból não terão um 'dia ent dade da guapa. rapaziada do

«branco':. Na. v�rdade _

03

jOg'�s.1 <:\Tust.o:; qu

..
e

,ostenta.
tal titulo

do proximo domingo nao estamo 11a mm.o tempo.
.

.
a cargo de quadros da la" dívi- POi' sua l'ez 0. VilS«) Verde .irá

, são, mas sim d'e times da se-i I certo de que mms uma vez d:'l.xa
.

I gunda e que prométem algo d;' rá o gramado C0111 as honras da
intert�ssal1t!e aos amant·es do 2S- ütória, cOmo aconteceu d omin.

\roced-eme ele Ibirama, .ondie pOl'Í't!":bretão. E' que no campo. go uiíimo t; por isso tem se sub ..

reSIde, :encontra�se .nesta ndade I do Palmeiras Esport.(:) C!ul�e, S2- metido a rigorosos trdnos.
a passelO a srta. Enca Fatz.. I rá real.izado dois jnteressa�1t:es . E.ssa porfia que_tem _ c:ract�;

lI!ii::IIIi
' jogos. E os quadros que mIO nsllcas ,de. uma boa �ele��, e��

-----.......- I preUar no gramado do campeão tando Qf'spertando ]US1ltlGldo
DR,. AffONSO BIlSINI I são: Flamengo x F�rça ,; Luz, ent�lzhsmo.).';Os meios viln,em�,)s�

Vasto V'erde x AtlétICO, quatro;> sera em dISputa de um b-elllSSt
bons clubes de nüssa varzeu. mo trofeu, lnstituido por um

desporlista simpatizant·e elo 'A tp

FLAMENGO X FORÇA E LUZ lético.
.

Na manhã hdO se degladi(lr Em Ee tratando de dois jogos
Flamengo, que domIngo baqueou que muito prometem, embóra
noel'ante ao Vasto Verde, l� por não sejam (asputacíos entre ti..
�-erto pizará a cancha procuran-. mes da la. divisão, é de se prCd..

do a I!eabiJitação e o Forç3 e ,,·e1' qU2 o campo elo Paimé'irasi .

Luz, que ba muito úmpa n8.o que há muLo trll1pO 1150 recehe
se exibe. I assistie11cia, por motivo_s já cio
Estando amtos !em bôas condi pleno conhecimento de todos, ff.'·

ções de treinos e integrados pOi" ceherá domingo um grande I1U�

rapaz'es de valor, entre os quais I mero ele admiradores do futebói
destacamos Kuku, Ledio, Cunha, "ll1'enor, . ..' '. .

.

!.
Castro e outros por pa.rte da. �-+-.�-"-.-:$o"""'�-�-.--$
turma da 'energia eletrica;· '2 Zo .. !
ni, Luiz, Dario, ·etc. p-elo' lado
do Flamengo, aguarela-se um jo
go renllido e ftrdoro"amente di".
putado.

-'- «Com: a aproximação do fim volvimento -industrial que
dagUierra e :as noticias r;efierentes vem verificando no pais nos

.aos pleitos el'eitorais, muitos têm timos 14 anos.
considerado propida a oportuni.i A industria expandiu-s'e duran
dadlepara uma injusta e insidIo:" te a guerra para suJií'Ü' as ne.;
sa campanha contra as atívida': oessidades do nosso mercadü in.

. des industriais. Não é verdade terno e d·e outros mercados es

que a industria tenha recebido, trangeiros. Pr'estou, dessa for":
nos ultimas anos, favores espe., mal. um pel·evantissimo serviçQ
dais por part� dO'. gov·erno. As ás populações do BrasH e de ......"""""""""""'.....""..."""'....""'...............""""'.................__

tarifas alfandegárias balixaram in outros paÍEtes a.migos..

sofismáV'el e fonsidel;lÍvelmente Procufa-,se, hoj!e, d·enegrir a

em relação aos valor;8s das mer� sua' atuação, apontando ,excIusi.
cadorias importadas. Os empre.; vamente os altos lucros v\3rifi
gadoJ.'les dlO Brasil foram 'forte': cados em alguns dos seus seto�
mente onerados COm uma avan': res, não se oolocando, porén1Í,
ç,adissÍlna llegislação social pos- !em seu verdadeiro relevo, a con.
ta ,em vigor dentro de mn prazo tra-:partida., isto é, os

mag.ni.fi..!relativamente curto. O aper:l)ei., cos serviços prestados pelas nos

çoamento do operário, por inter sas atividades manufatlireiras, Ú I

médio do SENAI, é, tam,hem, le. -economia e á segurança nacio.
vado a 'efeito á custa da indutl-; nais.»
tria. (Da 'entrevista concedida aos
A baixa das taxas caimbiais e jornais p'ela Sr. Roberto Simon3

m

..
ais tarde a gu.errél at!enuaram.• I.s1en, presid·entet,;{}a Federação das I

esses ônus e p:errnitiram o d€SBn Industrias de S. Pauto). I
Prado do Rio, La Menor I

e Rapsodia I
enconlrsMse ii v�mda nas I
Farmacias e Drogarias I

�----------------�----------------- .------�--------------------

e� ". ' _.:••@ e ®•••�.+ 9.�.�.4>•• (1).e
•

Instituto Médico Dr. CARVALHO !
----�======�==============�==�-� �

�.
:

Metabolismo basal - Eletl'ocardiogrflfia' - Làbora· �
tório de Análises (sangue-fézes-urina, etc.) i!l

�
�Clínica espec_iaHzada de Senhoras ;�

(Perturbações menstruais, esterilidade, alterações se- �
xuais, incômodus da adol? cência e da idade critica. 'fi

infla.maçõ�s genitais, etc.} $
& Alameda Rio Branco. 3 - �Iumenau -'- Teleh:inil. 1202 �
f)�aoS""�7L.=.�.I.I'.�.::+::,.)�g=.::,,® o gI.��U'.'U:'-=.-:é�••• :'_.!f.�-t.�(Je

-- Diagnósticos Clinicos --

Indústria &
. A Campanha Contra. a Indústria

Extraio
WEIIEL

Dipl:nn, pela Faculdade
Nacional de Medicina da
Universidade do B'l'asü

Medico Especialista em
_ Doenças das Crianças

e da Péle

Cursos especialhados SOa

bre Alimentação das Crian
cinhas, Puericultura, Hig1e;.
ne Infantil, Clinica Méàica
Illfantil, Tuberculose Infan.
til e Doenças da Péle das
Crianças .

Telaf.. : 1101 e 1099

VASTO VERDE X ATLE'TICO jA' tarde ° AtléÚco entrará no

•

)

de Hâjai I'WlIliW&i:!irm&!52!fi!J1OOi�"'1�ie ';''MM'mi ii!9��

do ValeBanco Popular e

Depo8ito à disposição 2 O/o
Deposito Popuiar 5 O/o
C/Cts. GOill óviso de 30 dIa:.:; 4 Oln

.: JJ ".� BD (�li1B 5 r/lá
Idem lá; ')" diGíl :J 112 O/O
Idem !('em L�O ,j �Hl 5 010

i CIOs. Prazo Fi]! o 6 mélSefl 5r2 Oín
Idem ic.em 12 ).\ 6 O/Ó

1_-iJE':_,Jre»�Wl=�&���'
I C rrinei i s

fERIDAS:
ECZEMAS,
INFLAMAÇÕES, J
C O C E I R A 5 I II
F R ! E I R AS, II
E 5 P I N H AS, E T C .J�'"
__,.";''';P

Um jornal de Salvador, na Bahia, diz que será grande
a procura de muitos artigos brasileiros no após guerra,
acrescentando que os Estados UnidDs manifestaram grande
interesse pOl' artigos tÍ;Jicos, COfiO couro de Cobra, con

chas e ... "ba!angandans".
----------------------------

Na ultima reunião do Conseiho Diretor da Associação
Oomercial, do Rio, o sr. J. de Souza levou ao eonhecirnenn
to dos seus pares urna decisão do Supremo

_

'I'ribwls1 Fe
deral na qual ti mulher casada pode comerCiar sem auto·

I riz!lçÍio do marido, .desde que ela se 6ntregl.:e á profissão
Ifóra do lar por 1lI1HS de seIS meses.

o sabão

"VIRGE�[ ESPECIALID _t\D l�H
CiA. \VETZEL INDUSTRIAL JOINVILLE (Marca Regístrada)

conserva o tecido da roupa -pnrqll� lava faoihnente B com rapidez
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