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ezem nunU,
MOSCOU, 23 (lI.P�l-· .Em uma ordem do> dia, Slalin _

aoun· deDado uma salva de 2lrl tiros disparadls p�r 23li can�iias1S E' esla

Ci�Pi hoje Glle' em regosiie pelo término da hda na Mal1dchurla a"" maior salva de can��i�s �n;�muula por St�din em regosijo p,r

.� .. rendição incondicional, do Japâtl ás forças aliadas, havia er- 111,11 acontecimento no - deCaafSfJ �Ie i�da a U�ierra..
-

,
l

bo.. r
:

.. Estãa ficando
cortezeSUlIlI

suas lunções o novo
tem do 32° I&; C.-. :" ..

São Francisco, 22 (A.P.)
O rádio de Toquio, citando o

jornal. "Yomimi Hochi", diz
qúe o povo Japonas deverá

Diario Matutino
render homenagem aos cíentis-

U tas ingleses e americanos que
.

.

-anual Or$ 6a,oo c.ijpseglliram construir a bomba
semestral Or$ .35,00 a.1.'0.mica. Diz que em vez deavulso Cr$ O,Ba .

"- ......,_......:
acusar aqueles que usaram da

O Gra.oto das àspi ..�çaês do YtUe do It@jai fatal bomba atomíca seria mais

;:;==� ==:::-:::-::-:::;-_::-:---.-�...;..._:':"':"::---:-���_�....... ......-=. :...........;,_. di�l1o prestar homenagem a
B
...i._U""M_B_N_A_U_' _s_e...xt_a....-f'?ei_!!'ilI""'.�2_4_f!_e_A..;g;,.".íl_st�o_dra",,'_1.;,.9�;..5_-,..;D;;;;r.;;..:.AclIilles Billsini Diretor Respousavel • M., XXI- tt 201 superioridade cientíiica dos que

-�..,-,,== foram capazes de construir uma
arma decisiva.

•

fOI Igo nu ero
30.000 pessoas assistiram ao comício

anti-co unisla de Porto alegre
Falando a uma multidão de cerca de BOJyQO pessoas, no eomicío anti-corou

llÍsta eíristalação da Liga Eleitoral Católica, que se realizou em Porto Alegre dia
15 do fluente, o sr. dr. Adroaldo Mesquita da Costa declarou "que o povo rio

gra.nden�€I1 a par de sua bravura e amor á Patría, é também um guardião imortal
das trad.lções eatolíeas. Prosseguindo disse que "o comunismo era o inimigo n: 1
do Brasil, motivo por :que todos deviam se acautelar com suas artimanhas".

Relembro� ainda, a .

atitude de D. 'João Becker, arcebispo metropolitano, co
mo precursor ao movimento contra os bolehevlstas em sucessivas pastorais,

li vIrtude e, a lealda
dê se retiram quaado
O crime· e .11 traição
·'1118 premiados.

I '.. I

Conforme noticia por nos divulgada, encontra se em Btu
menau o sr. Tte. Cei. Irapuan Elyseu Xavier Leal, novo coman

dante do 32' Batalhão de Caçadores. Tendo assumido seu cargo,
o distinto militar dirigiu-nos a comunicação que abaixo repro
duzimos:

"Blurnenau - Sra. Catarina. Em 20/-7/45 - Do Comando
do 32' B. C. ao Sr. Diretor de a "Cidade de Blumeuau' - I)·
Comunico-vos que, nesta data, assumi o Comando desta Uni
dade, nO exercida de cujo cargo podeis contar sempre com o

meu integra! apoio e decidida cooperação para todas as realiza
ções que visem o progresso e a ordem públicos de maneira ge-'
Tal e, em particular, as que se I elacionam com o Municlplo em

que estamos sediados. - II}. Apresento os meus elevados
protestos de estima e consideração . Irapuan Elyzeu Xavier

----.......

-------.� I Leal
. Tte, CeI. Comandante."

.

_Sopa em Tabletes �

, '\1 I C I ' , �t634 .dias de hda Soio.. José GuitiJulrães
I Rio, 17 (S.E.) - o embai- Ao regressar do hont íta-

xador da China no Brasil, sr, Iíano, onde serviu junto aí
Um tablete dá um excelente Chenze 'I'ien Koo, falando á Força Expedicionaria Br8si.

prato ou chicara de Caldo imprensa, disse que seu pais lelra, foi alvo de expressiva
(Bouillon, Consomé) • Modo .jlutou contra o Japão durante homenagem Desta cidade o

de �sar: Nã� COZill.na.r, apenas '114634
dias, abrind? c?mtnho 6rg�o. J.ÜSé ,Guimarães, figura

desfazer e dissolver em agua para a derrota do imrrngo no multo relaclonada neste meio.
bem quente.

I.m.u.
ndo.

.'

I Assim ê que, em regosí]o 80

"I
'. feliz acontecimento, o PaI.

C. ANTWEILER - Rua 7 Set., melras Esporte Clube, do

100 • C. Postal, 56 "Of1dem dls CfJmer .. qual J?Sé. Guimarães é ardo:

fl'��.m<.%��" rosa a!lCclOlllldo, oie�ec�u:lhe
B 1 u m e n a 11 �!lt;1�lii1�w na noite de terça teíra ultima

Rio, 22 (S,E.) - A Associa- no Clube Náutíco Améríea,
ção Comercial do Rio de [snei- um suculento banquete, do
ro estã ultimando o projeto da qual partíeípcu elevado nu

"Ordem dos Comerciantes", mero de figuras de destaque
que será instituída nos mesmos Da sociedade local. No de
moldes da Ordem dos Advo- correr da homenagem foi
gados. l llda uma mensugem do PaI-
O comerciante que praticar melras E, C. ao bravo expe

um delito contra 'a economia dtctonarto, fazendo, aindR.
do povo consoante a organi uso da palavra diversas peso
zacão [uridica da Ordem será soas, O homenageado sgra
expulso e suspenso do exerci deceu emocionando a maní
cio de suas atividades pro- testaeão de que era alvo, com
íissionais. um aplaudldo discurso .

a censura

telegráfica

o

Santa Catarina - Brasil

·111111113
plstal

1""1 U O A S
Rio, 2 (S.E.) - Comunicou

o gabinete do diretor gera! doa
Correios e Telegrafes que desde
16 do corrente acha-se extinto
o serviço de censura postal
telegráfica no Brasil.

. . ..

Par�ceque os ·empregadores de. Blumenau, até o
presente, não informaram aos seus operarlos si fizeram '

ou não a remessa aos resnetlvos institutos de aposentadoria
das listas referentes á qualificação de eleitores "ex-oficio"!

..

E', que temos recebido a visita em nosso posto elei
torai. de cidadãos que, nos juram que de

.

forma alguma
requereram seus titulas porque aviso nenhum receberam
nesse sentido de seus patrões.

Certo é que dê parte oficiar os empregadores não
receberam instruções· diretas. Apenas dois institutos, os

�os Comerciarios. e I,ndustriarios 'publicaram editais pela
Imprensa, Mas, isso terá sido suficiente? TodOS alistandos
serão assinantes t;le jornaiS? Podemos dizer que não! E o
novo "DIP�' qúe é que fez? Onde fi�ou. suá megoloma
niaca verboragia de outros tempos? Emudeceu diante das
vitimas'ique lhe pedem contas? Od não lhe interessa a

propaganda dos deveres civioos do voto que interessa
tanto mais a pQpnlaQão" bratHeirs porque a lei sujeitou â

". multa sua não cbservand.:t'?
,

Mas, o fato é que já agora não podemos contar
cOIl1 providencias alheias. O dia 3 I de agosto !:la muito Que
se roi ... Assim, quer sil11 quer não, os empregadores de
vem informar imediaüimel.1te a s.eus empregados si os
mesmos foram ou não feitos eleitores "ex·oficio", isso é,
si i'eméteram seus nomes na relação para

..

os' institutos!
Isso ê necessario por dois motivos, para defesa dos

intereSses dos proprios empregados que terão que votar
.

sob'p,ena de muHae lamhem para que ,os postos eiei"
torais hãO tenham mais dificuldades diante da

.

ignorancia
. generalizada que' vai por ai com referenda 80 aS-sunt\.1.
.•.. .

E�peramós. pois, boa vontade e colaboração efiden· Ellergi,cas palavras do Rvdo.. Pad�"e Antonio Dutra no Comicio da
te de todos. Apenas trabalhamos pata aumentar mais e I '

. ."
mais a re�er-va de eleitores para _oportuna defeza dos ,mais I União Democratica N�:ciona! en� Bal"bacena
sagrados mteresses ,das populaçoes do Vale do ItajaI.. I'.......

---, �
.

.

Conforme informa a imprensa cariooa, entre 08 com que se dirige ao detentor do poder no Brasil pois

D.8Ie·.... g.·.ac··.. -18'..
' .. ··Renio.·n...�.,I' d.�. p' I".'

lfII loradores qu.e E.
e fizeram ouvir no grande comido da no ensino elas enciclicas não ha uma só linha que

. :JI ii � D IClã UDN,. em Barbacena (Minas Gerais), foi o Padre An- mande 08 fifiÍS respeitarem as falsas autoridades ou os

<' '.'
." ;,_ .' '. '. '.'

. '. _ '.' .' .'

tonio Dutra, depois do brigadeiro Eduardo Gomes, aque impostores, acrescentando que toclas as faculdades do
,

.. »)0 sr. pr. Arnal.doM. Xavler;novo Delegad.o Regional le "que mais fez vibrar a mú.ltidão. Iniciou ele a sua governo VarOo'as) dümte da. moral catolica 8stã,0 pei'
d� POUCIB, recebemos e agradecemos a segUinte conin, Ol'aca-o falando 'sobl'e o' concel··to de a"l·torl·dade
nlOação: .".. :: .....

.

.,..
.

. �. ,para remptas, Logo, nada lhe devemos em respeito e em

'Jlmo 8r�:·Dr. AchiUes Balsini .D.D. Diretor da "Cidade acen�n.a� que até ha POUC? tempo no Bra�ll, a moral obediencia- afirmou,
de :Blum,�nalf; <

, .'
'.

.,'
.

se dlvldla em moral. publica e moral privada. Hoje, A seguir, concitou o padre Autcnío Dutra, c po-
T��o (l prazer de,comunicar 8. V.S., haver assumido disse, es�a divisão não mais existe porque o sr. Getu-

vo mineiro a se unir aQ brigadeiro Eduardo Gome,s
0. c�rgo :de Delegado da 2!l. Região Políc.ial; sediado nesta lio Vargas aboliu a moral publica, Afirmou que o Es- . h'" t'

.

d
.

cld�dej á qual fui removido por decreto de II do corrente. tado Novo extinguiu a dignidade da pessoa
.

humana q�e) como
.
o�em e uma garao la Vl�a � as e::ngen·

_ '1".·: i\g!ad;S., c�ndo
.

_c� 'Votos ,de felicidades, ex.pressado8. aue é a chave do pensamento social cristao e ao mes: mas demom a tlCa8.

pe a "CIdadE:} de Blmnenau" esp
,

. ..
. . f" d"

..

Pre.nsa.' índispensr ·.el "o"'b' .�ro da co�pe!açao. a. Jm-

.....
mo tempo humano. Disse que o sr. Getulio

vargas!
Criticou a seguir 0 programa do general Eurico

•
.

.

.' «v. [ii om exl.O a WzSSaO que me fOI � .. .

t
. . .

G D t 'd �
.

f" t d' t dconfiada. '.
'..

..

nao Ele ImpressIOnou com a eX18 aUCIa e com os dlreI· aspar u ré!} conSl eranao·o 1D6U lClell e Iau e a

•... ;. Apre�en�o.lhe os meus cump�imentos e �rotestos de [tos inaliena.veis dos 45 milhões de brasile.iro,B que se moral catoJica e afi!'mo�1 fínal,iz�ndo a sua. oraç>ão que

.

el�y-.ada conSt�e!ação e apreço.' ...:- Arnaldo M, Xavier _ erguem hOJe como uma onda de almas em togo contra dentro dos pClntos ae VIsta catohcok1, o Bl'1gadfHl'O não

, De.rl:i'gatiQ,,�eglOnª'l.de .PoUQlar
'"

. o governq. Disse que uão é de se admirar a maneira foi apenas o primeiro candidato. ..

,�
- . -

"

Os O r ri
sab.em ·de n

.Após longa e perttna» enfermidade. faleceu
ante, ôntem. dia 22 do fluer.te, com a idade de 66
anos, o 81', Alberto Moellmann, figl!.1'a bastante
conhectda nos meios comerciais da região, sendo
um dos fundad01'es da conceituada firm.a Casa
Moellmann S. A., desta p1'aça.

A infausta noticia teve sentida repel'mu'ssão
. neste meio, onde o extinto era geralmente ben.
quisto. Seu sepultamento,'l'eali:wu'se na tarde do

. mesmo. dia, com gra.nde acompanhamento, evi.
denciando. assim, a estima em que era tido no

seio da população local.
Associando nos as manifestações de peza1'

que estão sendo dirigidas á família Moellmann
pe,la dolorosa perda, ttansmitinws·lhe sentidas
eondolencia:s.

Fl'ul!iiel'as � Ornaln!1mtrus
P'eçam cataI. ilustrado

bEOPOLDO �EIDE1�
f$oruJ,1!á

III o o
tn ��-i;4-nlabsolutall1ente inofensivo par3
����JU11'J,iVJ&pele. Eficiente proteção contra

����I PICADAS DE MOSQUITOS 6

�i!&!f4,.p1 outros insetos.

€� là cédula é posta num envelope quando o

�ei€:Hor está encerra.do numa osbine inde'Vas�
5fiveL NiDguem e�tá vendo o eleitor quando ele de

pDgHa a sua cédula no envelope, que lhe é fornecido
1:\ntes, pelo presidente da mesa e consiste numa 80-

o:-ecst'ta igual para todos.
Não haverá nenhum livro especial vara cada

Partido. Será um livro !:,ó para todos os eleitores .

Ningl1em assina fi cédula. O voto é secreto. AHstem�
ge onde quizerem, mas, de qualquer forma, votem,
livremente, depois, nos nomes de sua pl'eierencia.

NilJgUBID saberá em quem o eleitor terá votado,
quando fstl:, sair da cabiae e dêpositar na. urna o

seu envelope reCh!ldo. As. coações de agora desapa
recerão na bora de vote�

O voto é obrigatario!

,

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



1- Precisa-se I, ãíãõ smerarti, ,.!:bo�� !re�d!Jn <4> I' Dt; n1 ingo - 2 de Setembro-;
:;......--M-E

....

C"""A
....

N"""I"""C
....

O·_
........;".._! ,���� �����_.�.�.�� lW z��ds::cfu�����::e:e D3:[:e� Grande festa Popular

pa;:e������v�?s.upa��.��et���� t Permanente a óleo, eletricidade e Do R��. 7l�'d�a����lb��C��\��Os�i <" .•.. "NO.
páteo d.O- 'IG.. 'o.leOia S.

anta Anto.n.io�'� '.'
'�

Auto Mecânica Paulista, Rua a vanor..
o teiro. domiciliado e - reslden- Em beneficio da "E�CO[A PRATICA DE Cp.MJ3RCIO.

15 de Novembro, 923. 1133-6
o tJ te nesta cidade, filho Iegiti· eOLEGrO SANTO ANTONIO' .

___

_

• mo de Francisco de Macedo APRESENTAM-SE: ..

Manicuré $&&& "ÇBlj Penteados Dutra e de sua mulher Lu- .os mais variados jogos com valiosos prêmios, ótimas be-

ela MHanez Dutra. Ela, natu bidas, �aboiOsos essanos. café, dcóes e demais diverU'ry1e.ntos a

ral deste Estado, nascida ac S gracicsidades de grande atração.
..

21 de fevereiro 'de 1925. dó" CONVID k8E O POVO EM GERAL ..

mesttca, soltelra, :dom;ciliada • I11III __
!3 residente nesta eldade, fi·

de 25xIOO metros,. no Ribelrão Cego, Velha Grande.
lha legitima de Alvaro Silva

Preço Cr$ 600,00
. de Oliveira e de sua mulher

. .

Cada Lote
Carolina GUimarães de OH,

Defronte ao Café Aurora, um Informações com OTTO.WILLE nesta Redação, ou com ve'Ai1a. . .

pacote contendo um macacão Elsa Ihlen, Ribeirão Cego.
.

pres:entaranr os documentos

de macanico em uma válvula de ..-�......�-�-�-�-.._.�-�.....,. o .._§._._�-�;._�-�-�-�-� exígído pelo artigo 180 dó 00;.(

expanção para geladeira elétrica. L
e .dígo civil sob no. 1, 9', 3 e 4�.

Pede' se á pessoa que o en-

.

on ri'n
. Si atguem tíver conhecimento de

centrou
.
entregar na Casa do

I--�- .

'

.'

'.. .

.

.•...
'

exístíraígum ímpedímento legal,

Americano, que será gratificada.
acuse o para os :tins de díreíto;

. 1721 -1 C. d
E, para constar e chegar ao 00

SIC*'*' la. e Terras; Norte do Paraná . nheoímento de todos, lavro o I

I I
J presente para ser afixado -no . lo .. '

Vende-se ..

' . A· Maior Empresa Colonizador� qa, America do Sul gar do costume e publícadp pe.
1bi la imprensa. :

_���__�__���. De P8s88g�m nas zonas Blumenau- e Rio do Sul, Blurnenau, 20 de agosto de 1945
o Agente autorizado, Snr. João Ferrari, efetuou ven� Vtctoríno Braga

VENDE-SE mudínhas de das de Datas, Chacaras e Lotes por mais ou menos ·Oflcial do Registro Civil.'
Gloxtnías, a tratar na Rua 15 I milhão de cruzeiros, provando esta o valor das ***1 Ide Novembro, 41. 4V2 terras d� COMPA_NHIA por ele, representada; Ed,,;t I
,>

Para obter Informações mais detalhadas, dirigir-se, por
.

I a
�.

Um 'Cachorro Bravo, Pelo carta ou pessoalmente ao sr. João Ferrari _ GRANDE Fa� saber que pret�nâe:m ca-
.

Duro, Grande, de Excelentes HOTEL, em LONDRINA, ou ao sr, OTIa WILLE, sar-se: Ludovico Btaudlnger .111-----..--------_...11

Qualidades. Iníorrnacões com
Augusta Alntzla Knelhel. Ele

Eugenio Silveira, Garcia -.Rua B L U M E NAU ...,." Caixa Postal, 93 25v14 natural do Estado de São 11._... iala IIIIIIIIIIIIII Ú

da Gloria. 169ó�1 Paulo, nascido aos 13 de O seu RADIO está falhandoi?

-y���E�������uá��sde Indústria BeDBficiadora GaspareDsB S. Ai E����::,��d�i��f:f:::!E: Leve-o Imediatamentená Oficina

750 mtsã, com capacidade para
gitimo de Ludovico Staudín- RADIO • BLOHM

duas edificações: uma, em chão Assembléia Geral Ordinária" ger e de sua mulher Minna

I
8 serA prontamente atendido

'1de esquina. Vende-se a área gIo-
I Staudínger, EIs, natural de Equipamento. moderno de alta precisão, técnico �

bal, ou parte dêle, por chão de São convidados os srs, Acionistas desta Sociedade a
S. Paulo, nascida aos 26 de formado e diplomado em São Paulo

casa- reun!rem�se em assembléia geral ordinária, a r&aliza�.se novembro de 1916', domes ttc a, Alameda Rio aranco, 10.
Tratar com OUo Wille, nesta no día 2� de setembro de 1945, ás quinze horas, na séde

solteira, domi?iliada •
e resí- _"__�IiIIII5! "' IIIIIl'_1

redação. social. aíím de delíberarem sôbre a seguinte d��te nesta Cidade, Iílha le- �1IIIliIII_ill!lil: .. , _

,,'
'"""'"'=�-� '�:':�;F1 \,,- ORDEM DO DIA gitlma ce Ad,Olfo Koelbel e

. ..
'.' '. .,

'1'Vende-se uma garapelra lo - Aprovação do Balanço, Demonstração de Lucros de. sua mulher Anna:_ Emille G'· c M I n A'
.

N'" D'" ··A·'·..... .

com motor em bom estado. e Perdas e contas referentes ao exercíeío encerrado em
Lulze Lua Koelbel, .....

.

II K
".

,

. .' ..

Tratar com o sr. Oswaldo 3� de Junho de, �945. be.m assim do Parecer do Conselho A�.resentaram o� dOClUlle�tos .exl.
.' '.

..'

•. ..•..
.

.•..•.
Boehme. Informações' com FIscal e Relatório da DIretoria. gIdoll pelo. artigo 180 do: �.I Kõ". d·

- D h
Rodolfo SpreDgel-� ENCANO .'

20 - Eleição do Conselho Fiscal. digo Civil, sob n� 1; 2, e '4. Si �:xpe ,

..

lçOeS·. esp.ac· 08",

6v4 3.0 - Assuntos diyersos. aIguem tivel1 �llkechn1e.nta (le

15)";;' F;-:t,' - .. ='N"" �p;j Ac�tim.ae .ã disposição dos srs. Acionistas, no escl'itó.
existíll al� fmw�.dim�n� I�gal,

Oma MQtorc1cleta marca DKW rio da sede SOCIal, os documentos a que se refere o Art.
acuse Q para ?I fins d'6 .dJreltQ.

9 HP, com chapa e em ótimo 99 do Decreto D. 2.627, de 26 de setembro de 1940 B. para oonstall e chegaI' ao: oe'..

estado de conservacão. Gaspu, 16 de agosto de 1945.
.

:nhecimentO. d'3 rodos lavro. o�re;';
. Informações com' Jairo neste ANTONIO SCHMITZ se.nte para sell aliXado: !lo: log,aD
Jornal.

.

Diretor Gerente dq cQ;s� e p.ublicadQ I,)jela im-

�__"�""';<f--:�Ei!!l!l�-:�......��--�� �-���fi.-J'-:!(��,;_�.."..�,�.' o .'-:':-�-§.-�_"�-�E3�-�-� prensa. ' . . !

•

. _. ,- 'Blumenau, 21 Agosto de 1945

IComérCIO e Indu'strl-a Walter .'Y'icfo�n� �r. ,i '! iS':!
aliciaI do Regi,!!:. CIvil. f: "iB!! II!IIBmIllll!lllil Il!II!i;IIIlII!iIII_IIIIIIIIII I _

Schmidt S. A.
Assémbleia Geral Ordinaria

.

De conformidade com os artigos 88 e 99' do Decreto·
!el D. 2627, do:! 26 de Setembro de 1940, . dou 'ciencia aos

lI!teressadoB de qu� se acham a disposição dos snrB. acio
matas, na séde somai:

.

8.) O relatorio da diretoria sobre a marcha doa nego
cias sociais no exercicio findo'

b) Ctlpia do balanço e copia da 'conta de lucros e

perdas;
c) O parecer do Conselho Fiscal

e conv.)co os Snrs. acionistas para ti Assembleia Oe'Tal
Ordinaria, que se rea]isará �s 15 horas do dia 29 de Se
tembro de 1945, na sede SOCIal, com a seguinte .

ORDEM DO DIA:
.

.

l' - Leitura e discuasi10 do relataria da Diretoria,
do balanço, da omita de lucros e perdas e do
parecer do Conselho Fiscal;

2' - Eleição da nova Diretoria'
3' - Eleição dos membros efetivos suplentes
Conselho fiscal;

4' - Outros assuntos de interesse desta sociedade.
Blumenau, 10 de Agosto de 1945

LUlSE SCHMIDT - Diretor Presidente.
N' 1691 - I

SempreJoi"e tontinú,a�:a:�sêt:

...

' II Melhor

_7
"Cidaae iJe Blumenaa"

De dois Rapazes para entre
gas no Armaaem Bom Retiro,
Rua Floriano Peixoto, 94.

-***' Terrenos
Perdeu ....se· I

I '.

i
I
"

Com (I tratamento pelo reputado pro
duto OKASà. - A base da Hormônlol
(extratos glandulares) e Vitaminas gele
clonadas, OKASA é uma medicação
r&<lional I) de alta e!lcRcia terapeuticl!.,
em todos 09 C8B03 ligados diretamente
a perturbaçõ.es das glândulas soxuaes.

OKASA combaie vigorosamente: fra-
..queza .axual em todas as idades. sob II

lôrma de insuficiência glandular ou vita
minaI. senilidade precoce, fadiga e perda
de memoria nl! hl!mem; frigidez e todu
1i8 perturbações de origem ovariana.
idade criticll; .obesidade e magreza, fla·
cidez da pele e rugosidade da cutis. na
mulher, OKASA (importado dirlltamente
tia I.ondres) proporciona JU'I'entudc,
Saude, F.orça o VIgôr_ Peça fórmulu
_�jprataU para homens e fórmula "ouro"
para mulberes. em todas as boas Droga·
na. e Farma�iaB, ln!ormaçõoo e pedido.
..o Dilrtr. Produtos ARNA. - Av. ruo
'Brnoo. 1011 • Rie.

� E �-§-.-���.-�

, TOMEM.,
i

Cr@8sntata
!'BILVEIRA li

��

Grend$ Tônico

f·......,...._........,.,....,......",..,...,..,....
..................................�....,..._,_

r·G���·
..

···d�
..

···Mo��i�·
.

'H"o��·;kLid;,..
t� Dormitarias ' =1

t� Salas de Jantar ..�l
t

'

Moveis Estofo'do's' j

f� Serviço bem perfeito e bem acabado" �1
11 Grande estoque de TapeIes ljII Rua DI'. Amadeu Luz, 1•... "

" il
lt� fi,." ••• " •••••••••••• CI •••• lõe....................

-

. .:\������",����t���:)

KNOT.

� � não. deve faltar

.:-�:�.,_'_§,=§i";';:.'.;..;.,�_'�_'A" ':.OI:
..

'-. -� •.. �..�y

S�rviços . de primeÍn
. udem �parelhos 'de Radio

da R C A Vitor
de todos os tipos e tamanhos 'na

Casa do Americano S.'A.

II
.

.Meroado de Automó'ge!(l

Rua 16 n' 487

)����..li""'--""'�"",,� 1.·

Rua Maranhão
N' 27

A tratar com

A. Lubów

'.

\

Sosinho é Otlmo
Comparado ... é o Melhor!

Valioso auxiliar no tratamento das impurezas
do sangue, depurativo cientifico de re.al

.

valor no
.'.

tratamento das placas nas mucosas da 'Paes} gargantà
e vias urinaria'); nas ínflamacões dos �ouvid(Js; no

.

reumatismo porque elimina as dores, modifica as
deformações, nodosidades, etc.

. "

E' o meio seguro de combata capaz de influir
de um modo decisivo nessas enfermidades, Com
confiança deveis usã- lo.

com viagens regulares entre Itaja! ._,_ Santos'
Caixa postal 36 - End. Telegr. HGUld�"

ITAJAI' - Rua Pedro Fer�êira nO&, 68/72,

Sociedade Beniliciadora· de
Madeiras Ltda�

Telefone 1248 _'. Rua 7 �e ;Setembbr'C) .

Fornecedores de Madeiras em Oeral

forro Paulista, Encanfonelras de QUalquer ESpé�iéJ'
Alinhamento, etc. etc.

-

I . Bspecialidade: Soalho Marca Sirobel I
I����

:fabrica 'de 'Tintas
Blumen�u L_da.

Tintas e Vernizes ... Material 'para
Pinturas em Geral

.

Tintas em bisnagas para artistas
. BIUmel'lfu o.' Sla.. (álarlna

I D' R. A f�O'N'S O
.

R 'A a t> 'I'
. ••.

Clinlea Geral • .

. ,.:.
I Tl'atameD.�o8 eSpeC!al.!za.�osdas. doen.ças do.estom�go, I ;

flgado e mtestmos, som operação. .'

J ...........•....
C(on

•.u-. li.a.s.: R�a.ab;�!;:i: s;::.,x;�.s· 8. 6 fiar.a�, ·'.·.••.:-·.·.••••
·

...1''---' menos aos sabados: - Pone, 1319 ......•..... ' ,

• ,,� .'
••• -
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ljiUBtfia' ..

'

'Benefi�i8dBr8
24-8 ..1945

Gasparense
Diretoria

·S···· 'A'
...Cine ".Busch

I • HO.JE .. 6a.·feira, Dia 24, ás 8,15 hs,
.

Harríet Hilliard - "Fim Ryan e Andrews Bísters em

"Soldadinho das Arablas"Relataria da
�

•.

�..
<

Senhores Icionislas: .

, '.. !' nir�toCri8 .da Méiedadc anonima HINDUSTRlA SE
NEFIQIAD1)RA

.

OASPAREN8E . S/A", <

em 'observaucle ao
disposto nos estatutos e em.-tace dos preeeítesIegals, oum
pre. o �.ever de submeter ao VOSSo exame e apreclação O
Rel.atoflO, ··Balan<;o Geral, Demonstração da conta Lucros e
Perdas, com o parecer do Conselho . Fiscal, referente ao
exercicio anesrrado em 30 de junho de 1945, de acordo com.
O art, 99 do decreto-lei n' 2.627, de 26 de setembro de 1940.

, iCumpre, 'ainda,lembrar que de -conformídade com 08 I
estat'uto8.sociais, a proxlma assembléia geral ordínatla, de-I

..

.----���----���----------

,DelD.lastração do ,Itivo 'e'Passivo' em> 30 de junho de 1945'
Ativo

.

Passivo
['mobilizado

.

Imeveís.e . Benfeitorias .

EdifieiQs e Dêpendencíes
.

Estavel
Maquinismo
Serr�r!as.· ,. .

Mov�ié e Utensíllos
VeIculos

'

Semoventes
.

. .

' R.ealiza'Qel

verá eleger os Membros do Conselho Fiscal, que atuarão
no decorrer do presente exercício.

Este, Senhores Acionistas, o relatorío que julgamos
de nosso dever submete: ao julgamento da proxlma assem
bléla gerai ordínarta.

Gaspar, 16 de agosto de 1945.

Antonio Sehmítz
Diretor-Gerente

Cesar Mondini
Diretor Sub-Gerente

40.400;00
10.014,30
1.864,90
300,00
800,00 .' 53.379,20

5.000,00
Caix.a
Arroz, .

Sacaria
Almoxarifado
Titúlós a Receber
Contas Correntes

.

. Contas de Compensação
AçõêS em Cau�ãó

Exigivel
12.691,80 Titulos Descontados
67.117,20' 79.809,00' Contas Correntes

DIvidendos
Gratificações a Pagar

Não Exlgivel
Capital
Funde de' Reserva Legal
Fundo de Reserva Especial
Fundo de Depreciações

Contas de Compensação
Oaução da Diretoria

53.750,00
33.538,40'
12.0'0'0',00
1.761,60' 101.050,00'

120.0'00,00
7,608,80
36.348,80
23995,10 187.952,70

.9.519,60'
46.850',00
5.518,0'0
1.275,0'0

53.750,00'
38.90'1;90' 155814,50

294.00'2,70'

5.00'0,00

294.002,70
.

G.separ, 30 de Junho de 1945
.

AntO'nio M; da Veiga.,..,...Contador
Cesar Mondi-ni-Ufretor Sub-Oerente

.

Antonio' Bchmíts=-Dttetor O(3rente

Demalslração de Lucros e Perdas em 38 de ·junho de 1945
Dàbi.to Credito

Despesas Arroz
Valor desta conta

Despesas Madeira
Idem, idem.. "

. '.

Juros e Descontos
Idem, idem

Impostos
Idem, idem

Despesas Gerais
Idem, idem

Fundo de Reserva Legal
Imperteneía atribuída a esta conta

.

Fundo de . Resej'va Especial
Idem, idem' .'

.' .

.

DiVidendos
Idem, idem .

.

i

•.Gràtificaç(les a pagar
I�ém,jãém ."

.

220,9$6,20 .-.......---------.

Oficina RADIO fUNIE

�- -II-�s;;.._:..,�-íl-.-�-.-.

f Aos Senhores Proprie- j
� taríos de RADIOS rI A instalação de. uma 1

II
ANTENA GAlLI ,.

. & reprezenta as seg:lÍntes �
I vantagens I.

11'-,' Facilidade de instalação. ' i
� Economia Segurança ..

l e melhor recepção, �

.1 IDtnrmacõ.
as com D sr. Jose

"

.

GaJliani :.
, Bna São Pauln. 9 I

.

.

. ;.Blumanau , •

jIi ii' '. '111-.-...........--11-:.

Arroz
119.660,30 Lucro verificado "nesta conta.

Madeiras
12.181,40 Idem, idem

.

Rendas Patrimoniai«
6.959,00 Valor desta conta

198.091,40

21.359,80

1.505,00

22,301,40

24:621,50 185,723,óo

.

1.761,60

19.709,40

12.000,00

1.761,60 35.232,60
.

220.956.20

, Gaspar, 30 de Junho de 1945
Antonio M. da VeIga-Contador

Aa:tonio Schmitzj,_Diretor.Ge'rente

Parecer do Conselho FisC8.1
. , Os .abalxos asslnados, membros efetivos do Oonselho ral Ordlnâ.rià, 8 'reallzar.se no dia 29 de Setembro p. tutu.
Ftj;cal da Soêiedade Anuníme, "Industria Benefleiadorá 088- 1"0, além dos-documentos acima enumerados, .os atos pratí
plÁreU$e SIA\ .tendo examinado "detidamente o balanço, De' cados pela" Diretoria, referentes ao exercíeío de 1945.
monsrraeão de Lucros e Perdas, Inventaríos e contas 16" .. Gasparl 16 de Agosto de 1945.
terentea ao exerclcío encerrado em 30 de [unho: de 1945,

.

. Norberto Kcerich
dijpois de constatarem a mais perfeIta ordem e exatidão, Vital França
e�o de pareeer, que sejam aprovados pela Assembléia Oe- Julio Schramm

Dr. <c A M ].\ R A
,.. .; .

.

E S P E: C I A L 1ST A
TRA.TAMENTO E OPE,RÀQOES DA.S DOENÇAS DE SENHORAS
Mal.sUu. "as .,JD.eutnu & .mo�as. Distnrblgs tia Idade crUica. �8r.
turhaeões" ·a8urc-idandulilres. OPERA.ÇOES do ntera, Dvanos.

•. -

··lrOD,tIJH. tam6r88,' IlP8udic!i. hemias. etc.
DialermOcoagulação - OudilS Curtas.

OLINICA EM GERAI:.
. CDraçlO, ptílmiies. rins. lU); digesnvo.
'iaricês ,; Ulceras • Doenças Tropicaes.

CONS.: Trav. l.t de Féverefra N.3 (em frente do Hotel VUnria)
eSID.: Bua São PaUlo. 3D - PU.De: 1226. - B I. U M li NAU'

""� iii

$a)cn(Z e &éeitt.ae? I
I

.···FotO;·. A;cnJ1nOR�,(G.. "Scholz).

','
Rec0�etJ.da�5e· pelo

..

.... E$lÍl.e�a�o-·Sefviço
...' Rlur<15 ,de Ndvembro' 596

.•.. "''''::�>:','' .", .,' "::,' ,: ·;;c i"· "C' , ..... ", ··C. :/:'; '.".
.

c.

ÚMedicação auxiHar
no tratamento da

, . sífilis'J
��"""�---�':"';"iE���

���l,��::���.-�.· ·

__ .J.BílN0I. _TE nIAIÜa

Uma comedia simpatica e diferente! Dansas ! Canções!
Bailados! e.,. Patinadores acrobatas, fazem

.

desta película um

otirno entretimento!
No Progr.: - Compl. Nacional.

Platéa 2.00 - 1/2 e mil 1,00 - Balcão 1,00

. Dr. Percy João de Borba '---'.MBDICO BSP5GIALISTA
.,

I
Doenças de Senhoras - SUilia e outras mo. lestlas vene- '1ress - fraqueza sexual - Tratamento rápido e indolor

CLINICA GERAL - OPERAÇÕES .

Consultório; Rua 15 de Nov.embrOI 1185 (ao lado do Hote!

.EIUD) IFONE. 1405
Consultas: diis 10.30 ás 12 e diÍs 15 ás 18 horas

Horário especial para tratamentos com Penicilina .

CERCA.S "PAGE"
TIPO 9x33 - 9 FIOS N." 10 - MANGUEIRÕES

--**--

As tela9 '�PAGE" • Iserrtas de farpa•• são fabrl":

eadaa com aramo super-galvanizado e proporcio
nam a múxima compensação e satisfação aOI!! sra.

C R I A D O R E S e FA ZEN D E I R OS. IIlétn de

Segllranl:a - Economia - DluabiUdade

Fornecemos PORTÕES e PORTEIRAS "PAGE" •

outros tipos de telas para; 1\IANGUEIRÓES : LEI

TÕES _ GADO EM GERAL - CAVALOS _ AVIARIOS

:e GALINHEIROS - PARQUES � JARDINS 8

RESIDÊNCIAS .. i\<lUROS 5 outros fina. i

--'**-

SoliciteIXl inforniCCl aOIll labriesnr:N.

" P lG' .E. SI!'. praç.a d.a Sé, 371-2 ••.
-9. 203

, , . '. I[) Â. Caixa 241 - Fone; 2-3000
ii... L

.

M . Tel. "Cercapage"-S. Paulo
U.J.B.

:fabrica de Ladrilhos e Oficina de Escultura

Irnoldo Puelter
BLUMEtllU

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

Efp"cr«l!d�dllll Im 1mitaç� ('te Ex�t&sl � p;:lstta I Pft-
Gr.oH. Esca'darias J;JavuntQs feiçãil Qlluna. dil Cftmfjnt. 'Ar.

. . • I ... ..,

rn.Ad.j Sa:lallltrel, CaJXiU· para
S.leJro. Pidr� p.a:ja pias, RIl .. Agu4} TallIq1íeS, .Capiteb. rr.b�1
CÕ4. p;4t. Armaze'.!ila Ca:t\ba1tlei para: 'ES�Ul31 HaltlUls par! iJat'w

, ,
. -

. d1in'SI Mesas d. (Antro. F.Ix:;:re:!'..
r� p,Jl'A Fflt

..

�
..
i RadilQs. l{10-1 rU. V�s., Ff�gf�nt-Q. di M.:.

rõe!., Gali!! dI Gts,IO', etc. d e f J II e P. � d 11:. I te t c, .

'

r NQ bar e ,010 lati
! � KNOTI j I,

I_I -[1 nãodeve faltan r'!

higor é Sabor
Das Mánteig2s a fina flôr

Atende todos 08 serviços de

Radios receptores
Servlcos Ballidos e. GaFIIDlidoll

TELEFONE 1395

80a 1 da Setembro. 13

Dr. A. SANT Af:LLA
Diplomado pela Faculdade NaclDnal de Medicina da

Universidade do BrasiL

Médico por ooncurso do Serviço Naci�nal .ie, D�eIl«aa .Mentai�.
Ex.internQ da Santa ·Casa e d.o Hospital PSIqulátrIOO do. RlO

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

GLINlC� MtmCA - ESPECIALISTA. EI� DOENCAS NBDVOSAS,

CONSULTÓRIO. B U A P II L I P E S C H M I D T
(Edificio Amalia Neto)

'.

Das 15 ás la boras
f.LOBIANÓPOLISDigitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



o serviço de assístencía aos operaríos, protegendo-os
I

Para tanto, procuramos obter uma Iíeeuea do' Diretor
centre os riscos dírívados de acidentes e enfermidades, da Empresa, sr, El':16ato Stodíeck, Industrlal bastante eon

vem,merecendo da pai te dos diretores das grandes empre- hecído neste meio, o qual tão logo soube do objetivo da
SfHI mt�l'ês:;0 todo especial, evídenoíando-se assim, a com I visita se pronüücou li facHita.la, destacando o sr, José
preensão de resguardar o trabalhador dessas dolorosas Schubert Juntor encarregado da Seção Trabalhista da

eventuaHdI:H1�& Iorueeendc-lhes cuidados médicos gratuitos, Empresa, para �os servir de guia e prestar os esclareci-
No sB.n��d(} de dissemina!' informações a respeito pro- mentes que se fizessem neeessaríos.

..

curamos VH,HtH' o Departamento Medlco da Empresa Indus-] Assim, acompanhados pelo nosso gentil cicerone, íní
h'!al Garcia, (I primeiro no género a ser instalado em císmos a visita palo coneultorto medico do Ambulatorlo,
Blumenau. que é dirigido pelo sr. Dr. Rubens Walbllch, clinico bas
<t:>:-�-�-";;����-'i€-�-?i-�-� o it-,<!(i'-''''"''''''''-''-'''-�-�-�-4> tanta coneeítuado neste meio.

_�.;.�.;..�_�.;.- -I J um a��rn!I�·lI·.!am·v:!�,e�dt�'liUZ1�§d,aola���aOnm�One!�lmtO:iOe.,;cdi�SnPtÕe8 .l�:
!:,: �������u 24 �Il!; �" v

....
d

..

_· ... tu..., �"-" a

..

r""'" U .-..

.....
.J.h.'" ti"",

:C' �. ii:! "" . <U F :!3oa doentes. Funciona ao lado 8 secção de curativos. onde,

W� � i"4� �ii'':;<� �::;)J � � Mill !lgoslo de 1�.!5 I gta.i�:S�m, se podem realizar pequenas intervenções círar-
ii� .\;, I<l.� m.:;g;'fl, ""'" iU.'i 'iJa U

.

.

. e, Cumpre esclarecer aqui qu() tanto os operarias da
�=,_"'p=.="'P"'��""""�>"" "''''''';''Wffl-'_ Oi .. & ffl?:...""......�

� Empresa como pessoas de .suas fámllíaa ríeaírutam dos be,

''''� , '#'4} ....

nS
' ,,:�f

,.-�.�,�,.-

'��.-;\,.�,-,
�-� o ..-*-��- ...-�

,�
__:-�-.�

�i�l 111��r� I�."�O.:. qU.
-

U� e· ro· "'i1
, ",;r.1 /�lMfB .��§l��. ,- m UI�, "

., ......

"x:€i!lW:l\I� :��rJ ".",' �ll;V ilil
&. ·�8v ..

Os "querernistas' publicaram, recentemente, na imprensa I
Somos uma Nação de" de abundantes recursos, mas

carioca. um boletim assim redigido: .
a mesma grandeza do seu territorio, esta reclamando, da

,ul�@s Q���rim95 Get�no ' nossa parte, esforço persistente.
Porque Getulio representa o bem do Brasil;

Não 1108 deixemos cegar pela letra dos livros Ou pe-

Porque Gelul"io fez de um pa'is grande uma grandepotencia'
lo brilho das propagandas ideologicas estranhas aos nos-

Porque Getulio é lim gania político;
, 50S interesses e tradições,

P G ' .. Os Brasileiros apesar de tantos e tão duros temnos<arque etuuo deu pão aos que tinham tome; de inlortunios, de abandono e de cruel desldia, suas mitu.Porque os gananciosos e os exploradores do povo e os ho-
" b rais qualidades de ioteiigencia, entusiasmo, e generoso pa-mens ao 'com io negro" querem afastar Getulio;" triotisrno têm aflorado nos momentos decisivos da nossa

E contínua nesse tom, delíclosamente singelo, o bucólico Historia.
manifesto; Precisamos e devemos dar a esse povo, os ínstrumen-

Acontece, porem, que os argumentos apresentados oferecem tos que lhes faltam para o desenvolvimento normal da sua

um vivo contraste com a realidade da situacão. capacidade construtiva,
Vamos dar uma amostra:

-

Só um povo forte, instruido e condente das suas

Dizem cedo os queremistas chamando o BrflsiI de um enormos responsabilidades poderá conduzir este vasto pais,
grande 1):1í8. Possue cerca de oito milhões de quilómetros qua- da grandeza de um continente, aos seus destinos superiores.
drados d!� ierras proprias para cultura e criações e 45 miihões E o povo Brasileiro, por suas virtudes, é digno do
de habH,mtes PJlfâ explora.las. berço em que nasceu. @��'1[+§-:�t�ti;j>:��<tt��1!i.+:'��I:l!>:"e o ���":fP.����"���.§§.�.3j,�D�'

No entanto, agora, Quando em uma infinidades de países Y A SUL � n.' C aRV'alHO
.,.

dewl'jtados pela gUerra o povo dama por alimentos, o Brasil não ;. ,,_,•...In!,!,ituto M�dicf!._ur. Fi fi.
__íem" nada para vender-Iheil e ainda AJUDA a comprar ovos, tri- W1-jj-�-�-:Sf-�-:"'--§!€��-. o �-�'-�-�-!!l':-���-:t:�� ,!{

��r�s a�ée ����i:�:c�s!�����d�� e�����s�o�1ef�vl�ndo, assim, ge- ·.�.�_••rC�ô'i��;·��··tf:;'"i:;i;�r.j1 O' fll AH.O'OSO. Ba.lsl: ..I�;' iO sr. Getulio Vargasl apesar do seu genio politico, não "
m� ""'"' _��Jh•._Ilt.} �

conseguiu em 15 anos de poder absoluto arranjar uma fórmula ��� ��:� ,
para evitar o abantesma da inflação ou neutralizar seus maléficos Aniversarias Diplom. pela Faculdade &.!

efdfos, como o fizeram outras nações, com maiores responsabi· Nacional de Medicina da .�
lidades no tremendo conflito do qual emergimos. Da. IGNES CAMPOS Universidade do Brasil � (Perturbações menStl'úais, esterilidade, alterações se.

Afirmam os quererr.isías serem os açambarcadores e expio- A data de ontem assinalou � xuais, incômodõs da adol�cêrlCia e da idade crlUcs, !Airadares inimigos do Ohefe do Governo. Entrelantot eS3li perigo- o transcurso do anive�sario'l t�-{jd!cQ Escp�cialis,a �m pD.o16ilças das ;.�_:, inflamações genitais, etc.)
.. I.S8 casta nUirrca promerou tanto como no regime estadonovista, naiaHcio da exm�. sra_:. D�; I

r:IdBças e ui! e e
i IM

do qual, por forca das circunstancias, são fervorosos adeptos, Ignes Cumpo�� d]gll� :,re�l. 'I
Cursos especializados sobre Ali- �J ilttmedil mo BriWco.:3 - !3lmnenan

.

'"'- telefono, 1202 �
GETULIO DEU PÃO AOS QUE TINHAM fOME: - Es- clen�e da .Legiao Bi'a811e�l'a ue menlação das Criancinhas, Pue- �'ji�g�-w:.(njf���fili�o���:itiíif.���1i>B1I[t;-��$M!J

te argumento do boleHm mais parece uma piada de maU gosto. ASslstenma em nOSGa CIdade ricultura, Higiene Infantil, Clínica
Para denu�a 10, bastaria recordar-mos aqui a recente e dramática e esposa ,d? sr

...AU�e�o Cam- �I'iédica Infantil, Tuberculose In
manife5�açao realizada defronte ao Catete, por miihares de do. pos, PrefeIto !vluTI!mpal de 'fantil e Doenças da Péle das
nas �e casa, que clamavam por pão, leite e carne. O alarido que B!umen�u: .. Orianças. ..

se erguia daquelas milhares de bocas ainda deve ressoar

desa-I
A' dIstinta 8mVel'SarHmt� I'.

�

Agradecendo o interesse e apoio dispensado á reali'
gra.davelmeníe �os ouvidos do ditador; Preferimos, entretanto, ir expressamos nossos cumpn� I

Da consuDlas em
.. s�u n�,e zação do jogo S. UniversHario Paranaense X' Combinlldp

mms longe, _

mentos.
.

I c�nsM�lorio Im El!dlCiO P21!er) BluIDEmauense, o sr ..?�HHon Camargo de Oliveira telegrs:
g�eremosf daqui destas coluna�, ,�e!1der graças ao Cria�or, �

,

. �-:- . I [em 'feRie ao Hotel Vitória) fou á firma Prosdócimo Dia. nda., de CurHíbá, récebendo
por WHar estas pal'agenõ com uma lnIll1!dade de arvores frutlÍe- Compl6t� hO_Je m�IB i!m .

a seguinte reBpo�ta:
. .

.' '. :
ras t:'outros vegetais aiimenticios, sem os quais por certo nossa a�? de IelIz �xlstenc�a o. m·. todos os dUlS, das 10,30 ás 1 Curitiba, 17> de. Agosto de 194�
popUlação sofreria um grande desfalque agura, com os preços tengente .memu? Lmz, fjiho 12 e das 14,30 ás 17 horas. !lmo. Sor, Milton Oliveira- Blumenau. Prezado senhor.
dos mais necessarios generos aumentados em 100, 200, 300 e do Sl'� Lmz Martms, :repl'e6en� Apraz'nos confirmar o recebimento de seu telegr14.··
até 500 por cenlo. tanta comeroial. -� N06808 ma. Para a nossa Firma, a qual està intimamente iigarl..a ao.

�-���-�-.'ft:-.+.=-.�-�-�-:.o�-=-f.-:.-�;;:$(€��_t!€-�-1i .....��
. parabenB. � ft�I�R V I Ir' li pl'ogressigta Estado de Bta. _Cauuina a!favez as puas U'

<> J
I U!�ijU "M. Unis que aí mantemos) representou um Imenso pl'"Eze.r Ji'

1!\'l í'iR lf II AniverSílI'ia·se am::1nhã ... � ---...........
car com a honrosa incumbencia de patt'ocinal' o brilhante

l"rl el' 10 sra. Da. lHIda Beduschi. í I Igualou melhor que o certam'e esportivo realizado nessa praça, entre os quadrü-s
�� � fi lU -.---.

j I similar extrangeiro I futàbolisticos Blumenauenses e Para':1sonsss.

Viajantes II j Fazemos votos para que ü intercambio esportivo eu'

S��s��els; ii cobrança de direi. JOSE' VARELA
. � � III

Fabr. c. ANJ�EIU:� ! tr� os �?is Estados, tome ,um ,incremento ainda muit� mais
... A serviço da concl'lltuada; N ..\la 1 de Seetmbro, 100 - eX. 55

tt aUi.3I1.tuaao
e, com os .protestos de nossa elevada estIm�.e

:105 adUldl!eiros e de ais laxas i�::B d�di�O:;it:( F�d:r�J!{S��IL_==�!!�-�� !�����;J:�ã�RdS]�éy�ôoêIÂ,vLTgA.as nossas Cordull$

�fil.re ma Ir.-go qtrUaa.�eé nI'eesptfaesCel,nd:8dn"teo' "ern, eJ'oD�e: II"
.

��'":l�;:".;i;";�m�r.-• .;-;:--:-;.o;'"}::-;:-::���':%-;�·�'::";n'�X:�.':'"::.>;:�::.,�������

�uU U ..,... v ., � rice<1é4f ..6dffl.- .afiij�
Riú,-fS, ,E,)-Suspendendo pectivos fabricantes haverà Varela.. .

I
!l eobrança de dil'eitos adua- compressão de Cr. $ 4,50, por 1?es6Jamos·lhe fehz e

. pro-I '

'iros e· d€'mais taxas sobre saco de óD

qUilOS,. eqniva'lveItosa
estadia neste

m.
ew

...1'"�I), o preSidente da Rs- lente aos favores atualmente �.-�-�-�-�-if.-�"�I!I-�.
�a assinou o seguinte decretados. .

�etó<ieí: '

. Paragraf� Unic��- Compa. Telegramas Retidos I
_�.It. l' - Fica

.

suspensa a hrá ao orgao deSIgnado pelo I
artir da 1ata da publicação Coordenador da Mobilização Acham'se retidos na Agencia I
leste decreto-lei, a cobrança Economica sobre a compres' Postal Telegraficp local ielegrama,'aos direitos adUfineirOfl e de- são prevista Reste artigo. para as seguintês pessoas e, ::!v}e
mais taxas que incidem so- Art. 3'- O presente decra' firmas. .

I' p. Abre O trigo, fj, que se refere to lei entrará em vigor na Otto - Dr. Aderbal Ramos A P- .,. R Eo UI't. 239, da tarifa das al- data de sua publicação.
.

- Manoel e Usia Couto Rua I pr- \.. M E
iandegas. . A::t ..... 4'-Revogam'�a as dur S: Paulo, 14 -=- Olímpio ,�ef)1ar'l '

....�. /i!l -;
Art. 2'-Nas localidades em pOBlçoes em contrarIO, dmo - PrOQutos Nencta -l fl�·· •

,.qUl-í os preços de venda da 4':-�-".-':-.,-íifi.-._'jf-.�-(i Lurença da Silva - Schmidtel! r,lwa�..

.

.'

farinha de trigo tenham atín No bar e nO lar - �icardo Koehle� -- Rovilo L
. ,/� ....�'.". .'.

gleio 8l nivel de compensa- li N O T, - r,ardi -- Robe!! - Rober- i
. .

_ I'Ião satisfaio:ria para �os res � c\-,ão deve faltar tson (urgente),
'

�._''+-�-_''.-'_�:_,:<f-:''''':�.:-�-�
.

fi

II.

.

..

10ope':"'.<� '_' :�'::'. .

,> a
netlctos dO'Amblllatorio. sendo que o medico
reemos em suas resídeuclas, desde que estes
vil' ao consultorío.

.. . .

.

Funciona como assistente do medico o sr, Walt�r Meu'
ld Seníor prottsstona+ de longa prattea em serviços d.e '

eDh�l'mageDs e. que desempenha com rara eUciencia .suas

funções.
.

...

'

.

Anexo ao ccnsultorío está a farmacia, bem provIda "dé> ..

medicamentos, Os quais são vendidos 80S doentes pelopre-: i

ço de custo da fabrica, que é relativamente ínfimo.
.'

". -.

Assim -é que o enfermo, durante todo - o tratamento,
gasta apenas uns poucos cruzeiros. desde que a ccimmlta.
curativos, aplícações com o aparelho de diatermia, ràíos '

..

inIra·vermelhos e injeções, quando ueceasartas, são .gra-
tuítoe, ..., '.' -: .,. ..' ,

.•,... ,

.

_

.

No ambulatorlo funciona umposto do Serviço· Nacio
nal de Malaria, para maior comodidade doa doentes ata.
cados desse mal.. .'

.

Merece, contudo, registo esp'eclaI;. fi assistenc�a dlspen
S8 ás parturientes, empregadas na. tabrtca. São licenciadas
do serviço durante o período críneo, pelo tempo que·' o:

.

medíeo .iaIgal' necessarlo, continuando, entretanto;
.'

fi .• per'
cebe integralmente seus ordenados.

.

'.

Quando se encontram restebeíecídas, vêem ao servi�
vo trazendo ao colo as -<;riancinhas, que

: são confiadas á
creche do Ambulatorio e ali atendidas pela Srta. HHàgard.
Heu, especializada' em puerícultura.

.

Recebem, ainda, alimentação- adequadas e roupagem
gratuitas. A's horas marcadas, as mães tsem dispensa. do
serviço para amamentar os filhos: Tive�o8,];neBmo. opor
tuntdaée de V:1' dlversas e robustas crianchlnhas deitadas
em seus eomodos berços,

.

.'

De um modo geral, a assístenela medica na Empresa
Industrial Garcia impressiona pelo espírito altamente. be-:
nemerlto de seu objetivo, o que evídencía G interesse dQS
diretores da firma pela saúde e conforto de seus operal'iQs.

Antes de encerrarmos este relato, queremos agradecer
o S1'. Ernesto Stodieck, dil'etor da Empresa. pela oportuni
dade que nos concedeu de visitar o Ambulatorio,. bem
assim como ao sr. José Schubert jor, pelas preciosas iUq

formações dad.as e gentilezas com que nos distinguiu.

- Diagnósticos CUnicos -
.

Metabolismo basal - Eletroctll'diogl'afiil. '.' �8b(.).;'8Q
tÓrlQ de AnáUse� (aangue�fê�es""";'1Jrina;' etc.' ,

,
Clínica especializada de Senhoras

. I
\ !

I
f, I

"VIRGE�J
da Cllt ViETZEL INDUST!UA1·IOiNVH.J..f (Mare8 Registrada)

reoomanda·se P?ra hospitais, Golegio3, etc" pala sua qualidade desihfeotante
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