
QUINZENÁRIO
Diretor: luis Reis Diretor-Secretário: João Vieira .. Diretor-Gerente: Waldemar Farinhas

A N O 1 I Blumenau" 29 de Janeiro de 1960 I N r'ó. 13

.

Para comprovar a exatidão des
tas considerações, vamos, em re

sumo, relatar as atividades do Nú
cleo Regional de Blumenau, no
ano de 1959, iniciando pelos ser

viços de assistência odontológica,
que atendeu a 6.883 pessoas. Na
parte médica; o atendimento foi
de 1.521 consulentes, sendo apli-
cadas 831:injeçõ�s. "

Iniciativa de suma importância

foi o Serviço de Abreugrafia do -, Alem disto, O SESI custeou o

Censo Toráxico no município, internamento e as operações cirur
completado no ano findo, com a gicas de 8 operários, portadores
entrega dos respectivos laudos mé- de moléstias graves e que exigiam
dicos aos operários '.e <o encami- cuidados especiais, no Hospital das
nhameto dos doentes ao Centro de Clínicas, na capital paulista, nos

Saúde e hospitais. Idêntica provi-, Hospitais do .Câncer de, S. Paulo
dência foi tomada e completada e, Curitiba,-)no Instituto Osvaldo
no município de Gaspar, onde Cruz, no Hospitallvandro Chagas '

também foram iniciados os trata- e outros estabelecimentos hospita..

mentes dos enfermos. lares do país; ,

O Serviço·' de
.

assistência farma
cêutica reembolsável efetuou ven

das, de remédios num total' Ctt
808.657,40 (preço de custo), 'aten'
dendo não só aos trabalhadores de
Blumenau como da Usina Adelai
de, Gaspar, Vila Itoupáva, etc.

'
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Vilas Operárias de Blumenau e Itajaí _II_
I!

BD/OS

moisfôfos
Bolos

mais crescidos

II A\ II JJ
ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JANEIRO

.

Dia 25 - Manoel Rogge, Conferente-telegrafista. . . '"

: Eugenio João Fernandes, Trabalhador da 3a. DIV]�ao.
.;, 27 - Octacilio Rodrigues Novais, Escriturário do AlmoxarIfado.,

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE FEVEREIRO.

Dia 2 - Nálio' José dos Santos, Guarda-freios.
:; 5, -:- Antonio Sima, Guarda. .

" 8 - Itala dos Santos, Escriturária da la. Divisão.
João Antonio de Souza, Agente.

» 9 - Antonio Adolfo Zimmermann, Guarda.
» 13 - Joaquim Antonio dos Santos, Conferente-telegrafista.

José Guilherme Vanzuita, Agente.
) 14 - Durval Fischer, Trabalhador da 3a. Divisão.

D.e Tudo

Fábrica ,de Calçados
il�' IV IE 1:211A\ IL Construção - Declarações do Dr. Newton Borges dos Reis

Desejosos de saber quais as providências já. adotadas
com respeito aos serviços e roais detalhes de obra, procu
ramos, na última quarta feira, o Dr. Newton Borges dos Reis,
que, atenciosamente, prestou-nos as informações seguintes,
que temos o prazer de transmitir aos leitores.

de ERICH AUGUST

Calçados finosl feito a mão, à

Cr$ 250/00. - E todos artigos
para homens I

Rua SAo Paulo, 3055 - Itoupava-Seca

partir
de couro .

. Esta importante iniciativa, que tantos beneficios trará
â comunidade ferroviária do Vale do Itajaí e á própria Es-
trada, vái ser, assim, executada por admi�istraQãot j� que a

concorrência pública aberta em março deste ano fOI anu ..

lada pelo Exmo. Sr. Governador, por proposta do Dr. Luís
. Alberto Nastarí, em virtude de não convirem os preços "a..

presentados pelo concorrente. O financiamento correrá por
conta da verba orçamentária existente, de 5 milhões de cru

zeiros, e a ampliação das Vilas dependerá de posteriores
dotações.

Preliminarmente, disse, nos o destínto colega que, hon
rado com a incumbência, está empenhado em corresponder
plenamente â confiança der Sr. Diretor, já tendo adotado tô ..

das as medidas para o ·inicio· dos trabalhos, que está marca-
do para o dia 1- de fevereiro próximo. . .•Defronte à Farmácia Thomsen

Os prédios residenciais, de estilo moderno e confortá
veis, com instalações sanitárias, banheiro, chuveiro, etc., se
rão situados Da grande esplanda de Itajaf, em maior núme
ro, e na da futura estação de Blumenau, cuja localização
está projetada para a Vila Nova, com a retificação do tre
cbo Subída-Blumenau, em andamento. Bntretanto, enquanto
a Estrada não dispuzer de outro terreno, é pensamento do
Dr. Newton construir 8S casas destinadas a esta cidade nas

proximidades da estação local.

1425

Crianças

Dr. Afonso
�

8alsini
Com a verba disponível, serão entregues ao pessoal,

dentro do prazo de 120 dias,'a contar da data do inicio das
obras, 14 resídêncías, sendo 7 em Itajai e 7 em Blumenau.
Releva notar como fez questão de frizar o engenbeiro New.
ton Borges dos Reis que pelo preço proposto na concorrên
cia anulada, com 08 5 milhões de cruzeiros existentes s6.:.
mente poderiam ser construídas 8 casas, obtendo, pois, a

Estrada, com 8 execução direta. do empreendimento, um lu ..

oro considerável construindo, com o. mesmo dinheiro e nas
mesmas oondições técnioas, 14 prédios!·

Especlâlista emDoenças de
.

,

Consultório: Trav. 4 de Fevereiro

Fone 1433

Hesidêneia; Rua Hermann Hering

Dlstrllnd�ão Gratuita
. Composto e Impresso na GRÃ ...

;>:rICA UNIÃO, Rua 15 de NOM
.

vembro, 1425 (fundos)
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COMPRE JÁ A SUA CON

DUÇÃO PRÓPRIA NO MAJ·
OR SORTIMENTO DA CIQA.
DE E RECEBA, GRATUITA
MENTE, A CHANCE oe

CONCORRER!

Im/iQI'Í2hllJ
Se você fôr um dos con

templcdos, r e c e b e rá
uma bicicleta "L u x o",
paro adulto, inteiramen-

te
. dê graça.
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potente 311

'\
".
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São coisas que acontecem Não
..

5 � . C a n.e t. as:
, ',-, Também Jóias e relôgios de qualquer espécie o amigo oom.. ..

,

'
, '- ,-

-' WALDIR '\VANDALL - prarâ mais vantajoso _

na Clínica das Canet,as: .

-

, .,'

Oh Minas Gerais! Oh
-

- Dispondo dos mais competentes profissionais da praça ,para"
Os outros já foram concertos de canetas, relógios e jóias, a Clínica das Canetas ateu.'

,-

Só tu que não vais de mais rápido e fornece serviços melhores por preços razoáv�is.,
Oh Minas Gerais!

'
"

'

Para revendedores ela dispõe sempre em estoque da melhor-'
tinta para canetas - «Quink» - bem como canetas de qualquer ti�

"

.po e marca. E' representante das afamadas canetas - <Compactoo .•
'

as mais vendidas no Brasil.
'

Também fornece carimbos, desenhos e clichés.
Faça _ su� compra na -

, A CLÍNICA DAS
R�a L') de Novembros' 146,2 - Caixa Postal, 640

, '

B 1 u.m e ú 'a u S-. Catarina

Seu Talão
Sebastião Cruz

VII -

A Campanha de «Seu Talão Vale um Milhão».

, prossegue cada vez mais intensa, por todo o Esta-
.

do de Santa' Catarina, sendo [a intenso, nas Cole.
tortas o movimento de troca de Notas Fiscais, to
talizando Cr$.3.000,00 de compras, pelo talão que
dá direito, ao portador, concorrer ao premio de
'um milhão de cruzeiros e mais cento e setenta e
nove premios que vão de um a cem mil cruzeiros.
"Reuna as suas Notas Fiscais, exigidas quando fi
zer suas compras, e vá quando antes, a uma Co
letoria Estadual para fazer fi troca pelo talão que
vale um milhão.Instantâneo

GERALDO LUZ o primeiro sorteio será realizado na segunda
'quinzena de Junho de 1960. S6 valerão para este
sorteio as Notas FIscais emitidas a partir de lo de
Dezembro de 1959 atê 31 de Maio de 1960. A.s No
tas Físeaís de Junbo em diante, valerão para o se

gundo sorteio a realizar ...se na segunda quinzena
de Dezembro de 1960. Serão doís sorteíos anuais.

Em um de meus oomenteríos anteriores frizei
'que '08 quebrados de Cr,,$ S.OOO,OO, de uma Nota Fts

_
,. cal, serio abandoDados para efeito de entrega dos

.

Certificados (talão) numerados. Exemplo: Uma No ..

ta Fiscal de Cr.$ 5.000tOo só dará direito a um Cer..
'

tificado numerado. E realmente assim é. Claro que
o interessado juntando a essa nota, mais uma de
Cr.$1.000�OOt totalizando, 88 duas Notas 'Fiscais,
Cr.$ 6.000>00, durá direito a dois Oertificados (talão)
nümerados, Da mesma forma uma Nnta Fisoal ou
varias de Cr.$ 9.000.00; Cr.$ 12.000,00 ou Cr�$
15.000.00, em troca, reoeberá o portador tres, qua
tro 'ou cinco certüíeados (talões) numerados, res-
'petivamente,; que concorrerão ao sorteio.

"""

ao
Sebastião Cruz

VIII -

,
A Nota Fiscal pode ser substituída por talões

de maquinas Registradoras, quandos essas maquí
�as estejam devidamente autorlsadas pelo' Gover...
no. Notem bem, alem da autorísação citada. o ta ..

Ião da maquina registradora deve conter os se
guintes requesitos:

a) - rasão social e endereço do vendedor.
b) • numero de inscrição do vendedor e nu-

mero do talão.
.

. c) .. data em que o talão foi fornecido, com-
preendendo o dia, mês e ano:

d) - valor total das vendas realizadas,' em
cruzeiros. . '.

"

Sem esses requesttos, reje talão de ma-
quinas registradoras e exija a Nota' Fiscal legal
que deve ter impressa o nome e endereço da fir
ma, numero de, inscrição, denominação de NOTA.
FISCAL e seu numero de ordem,' natureza. da o
peração • no caso venda a consumidor .. nome en
dereço e inscrição da Tipografia que a imprímto;
data e via da Dota (só é aceita, para a troca, a

primeira vis descrímínação dos produtos e preço
de cada um e total. -

".
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dos G- r á f i· c o s
_ No dia 7 de fevereiro será comemorado em todo o pais

I�����-_""""'_';"-"';;""'----�-----·---I o «Dia dos Gráficos», como uma justa homenagem, ao uma
� classe .cujos méritos não é demais realçar, tão Intímaman.

te está ela ligada, em todo o mundo, á marcha da civiliza..

ção e ao progresEJo social. .

Para essa data, 8 entidade que congrega os gráficos de
Blumenau, sob a esclarecida oeíentação do Sr. Jaime Coelho,:
programou diversos festejos, dentre os quais se inclui um-a

grandiosa churrascada de confraternização no Estádio do Grê�
-

mio Esportivo OUm pico.
-

Antecipadamente, «O FERROVIÁRIO» apresenta á hon-
rada classe seus mais efusivos parabéns.

'

Embora já, existam candidatos proclàmados pelas reg.

p�ctivas convenções para Presidência ., da - República e Go
verno do Estado, permanece .0 munícípío ainda em expsc
tatíva, não obstante já haver .previsão -para indic{lr -candi-
datoa, 'por parte de' alguns. partidos. i. '.' .,' .

. •..

-

�. '. <,

Dr.Aderbal Ramos da Silva'

SEBASTIÃO ORUZ
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