
Os
..
Iermos do 3çôrdo provo�a-; satisfação entre 8S aliados

l. . vV�.ó.s...
·

..hingt.ou: 2� .j..(c.�rres�.o.ndeocía. de, Fl0.·�.l tetol'ad� da Boemia-e Mal'avia e no n�;fu- ;1;-;-1��;. t.o .fc.:i tor�_a�o. pUb.Eco. na tarde do dia 21'
la Lewis, da AS8001at-eCt Prese) - Os aliados Italía

-

. Os et rcuroa OfICIaIS aruencanos demonstram
; aSSinara.fi o armisticíocom

a.
- Hungria, Em-

�

A' ti 1.. " ':'t" • •

d l\il' _ 100l'ande. satisfacão com. (.JS turnos do arm.isti- IIb
'.,

" "-
.

tíei . T ,.... A '1" ha
. no -lOIa (O aluns 1ClO vela .e lhOsCOU. "'- .' ,

. ora esse �� m:s reio 1 ?uoe a .ti 621an a. �lrn -.
.

. f'" . Tj
• I Cl_0. 0:"\ (lna�IS, pe}o. q l:8 se acre.dlta, se a pro-

dos seus pU�Clpae8 aliados, os �lemães ainda onde o, documento _01 asaínado por Klementi I X unam mais das ideias arnerrcanas do que
. es�ã0 patrocma�do o governo tItfón:e na Hun- Voroshilov em nome -elos Estados Unidos, / 03 termos do a!.'misticio firmado com a Bul
gna sob a chefIa do conde Sza.1asl, po Pro:IC{rà. Bretanha e Rnssia; O texto desse doeu- gal'ia e a Ruruania,

..

-

Plano de·· auxilio á Europa libertada
,

Londres, 26 (BNS) - ',A mís, dos para o aumento dê embar, to combinado 'e as Juntas de:
são que um minlstru bríanko ques ele allmen.os '2 matertas pi i Recursos terão também o seu
acaba de completar em \)Vrashing- mas para os países europeus lí, mandato ampliado até o fim da
ton .trará. como resultado a me- , certados do jugo nazista, guerra com o

-

Japão, Existem

lhon� das condições da Euro- O obje ivo da tarefa de que foi tamhem planos para o funciona.
pa llbertada» - escreve Char- encarregao o o sr, Law era obter mento das JUntas em tempos
les ,LaU1b�rt, corresp-ond-ente (.'0 uma êspe�i'2 de equi Jorío entre normais após a guerra, dentro
«Daily . Herald» na capí.al norte, as necessírlades das forps ar- de um plano de amplitude mun-

1

.àÍl1e,rka��.;m.eest.ava.�e r:f.2án-l·mada"s e as dos civis 'e elos que díal» - conclui o «Daílv He-
do a rrussao do SI. Richard La�.'J se encontram trabalhando nas in ralei)

- . "

qu-e :'esulto� num acordo ,entr2.j· dustdas bélicas européias. Ficou
fl Grã-Bretanha e os Esíac'os,Uni f:�taf:ie',ecidO que o planejamen ... felierico CI!l lliende
Un�lI"&n�il'll- 'f1;."i absolutamente inofensivo Dura I De sm viagem á Capi!al Ba'l..;

rvi,��.�u!tlt,J
pele., EfiC!·

...

t)

.. n. te. prote.ção .co�tra

f' deiJ"all1es.,
..

onde .fora a. neg.ódO
..

5.'W-e'4"e··..·) PICADAS DE MOSQUrro�' regres�ou a.nte_ontem o . nosso

I� '.
"

.
_ t.

.

>.; e
prezac () mm!;o e cülal:orador, sr.

?utros III St: LOS. .

'FerIeríco Carlos AHe'ld,e, dedl;'

r�·EmnII[jI7.a· lDo·rJ1U B. L"'-'u··z ·�Ân·· -i"� ��t;'nJ;p1n·a·.··S-"A�'·I �a0Ff!��1�€!:fefi�1;:S�1U��iSl�������� ,.;
,..."" �. � f"" ytl· Y '. Uul tu. Uu ' u ! ,

. j I I na�a n�sta praça,
.

I
".

.

I
AO dIstIntO co!·ega os nossoS IRacionamento de En :rgia .

Elétrica cumpl'i@ei:tos poe!o-fe�iz r:�torno ': (,{<ir;:,

'AVISO n8 4ft.Pf45
'

..

a êste melO=,,_.,._.__

'

.. A (c F b r ç a lu z;> avisa a rodos ii) Blume!1un I IU'Oi\iOVE�S?
*

I .1

os s..�us consumidmes qU?, ii b) Brusque 'i Ipartir de s'exta�feirí'a, dLl 2G do 40) - Segu!1([a�f'2ira dia 2B I' DISQUE' FONE
cOrrentoe, vig:orarã O s,eguin1.e ho.. do corrente, em !! !!'rál'io pará {) fdrnecimento de a} Blumenan (-exduido a li. !' 1f � O. ft I
<f:l1.'erg.ia elétrica: nha do Bairro da Garch) j J. J U

Hàvtorá FORCA MOTRIZ dás b) Jnt'enlor (Irtdaial, TÍm:bó, i

<t hOras da madrugada ás 7 dil Rod·eÍ:J, Ibirama ·e Rio doO Sul} ! 6 limousines de al�gnel
tarde: ILUMINAÇÃO p.UBLICA E RE. I, ';_---���_._��......!!

i o). - Sexta-feira - dia 26 do -

t
SIDENCIAL: � A' noite, ! r-

.

COHen 'Gj em:
das 18 ás 6 horas, haver\á,

...

r· u·z· e Iro'a) BIumenau (excluidti a li�
COi'rente sómente para í1u. I ,_J

.

nha do Bairo da Garch) I - - • ��==�-""
- minação, não E,endo permi.. I

b) Int'erior (Indaial, Timb'õ, tido o uso de quaisquer mo- I
RodeIo, lbi:rama e Rio. d{) toré; elétricos, sob p'cna de r

'

Sul)"

120)' _.- Sá,bado _o· dia 27 d.a co.r-.
-

..

suspens.ão dO. fOl.'.necim-ent,.o I Renato 'V;�H'!Ji e suade energia para os
.
contra...

_.
IUIIIIU

rente,- em

v.e'1to.
res dUora.nte tocto o periodo I Es'cola Dramáti.ca"'�a) Brusqu'8 (indusiv'e a ,li.

uh d B· G')
- de racionamento, ,., . COII10 tl'nhaITIO·S I)revisW.·, ru ..

a o ail'fo da areia :] I
.. .

.",

b} Itajai (Gaspàr oe Hajai) Blumenau, 2õ de Janeiro 1945. I O Banco Populw' Agl'icola do Vale uO ü/Jaz, aVlsa vestiu ..se de invulgar sucesso· a,·

3°) - Domi'og,o _:_ dia 28 ;do cor�, EMPREZA FORÇA E. LUZ SAN� l aos, 8�.U� ::liente8. e wnigos que {t sua. (�qência de Jara- >Extréia realirLada ante-ônt'<2m !lO

rente, !em TACATHARINA S/A.
.

g1.la, 'lnZClOlt nesta data as S'lUIS operaçoes. Carlos Games pOl' -Renato Viana
-----�-----------------,-...;...----' e sua Escola Dramática, com:

A Emprêza Fôrça e luz trabalha' para solucionar' o problema da �rft:ç: 'l����:;��a'�= ����n�\::;
.. . energia elétrica

.

. r:��:::oa::::�r::nan:::�
a usina de Ilto Cedros In.arcará o inicio de uma nova era de progressos par €i €) Vale d@ Uajai tanto pelo enredo como· pelo-

A Emprêsa força e Luz Santa Catarina S A. está

construo!
Arara isso, a usina de AUo Cedros marcará o início de uma magaiHco. desempenho. dos arti�-

indo no lugar denominado Alto Cedros. nO muoicipio de Timbó, nova éra de prosperià3des para o Vale do Itajaí, desd!3 uma vez tas, conhrman?o, aSSl!llT, o� re ...

uma nova usin3 para refofQ:lr sua capacidade no fornecimento que a escassês de força motriz deixará de constituir um obstáclI nome d,e qU'� Vinham pre-�ed]id:Qs.
de energia elétrica para as regiões que serve. lo á localização aquí de novas indl:strias, como vem aconkcendo A segunda representaçao,. rea..

A referida usina, que deverá ficar concluida dentro de 14 até agOra.. lizada ôntem, com a comedIa de

meses, terá. inicialmente, 50% da capacidade do usina .do Salto, Sem duvida al.auma. o atual empreendimento da Emprêsa

I
Silvio Zambaldi :iCabecinha J.;)

que tem se moskadO.. Insuficiente par� atender as necessidades Força e Luz virá abolir definHívam.e.nie o abautesma àa.s. restei Vento", akançou id.ênti(.� exit?
nos últimos terr.pos. ções nO fOrnecim�nto de energLl, que c imO se sab� ab Ih seno merec€aüo da seleta asslst'enent

.
.

IssO com a instalação_ da primeira das duas turbinas, enco- sivelmente a economb da região. ,I qUi; a presmlciou as mais enaJ-

mendadas pela �_orç�,uz,. Que se aç�a emCI)f1str�c�o 7m JündiilÍ, Dizemos defínitivamente porquanto muitos anos hão de pas'} tecedoras, criti��s .. _"'> •••.

:

no Est�do. de S�o, - a�llo. A seg�!1da, que devera �.car pro_nta sal' até que hajàm e0l15umidOres suficientes para absorver a força ��m as peças Dc-us.'J U obr:
logo depOIS" dar_a. a _usma de Alt'J 0edíOs uma capi:l.cldade eqUlva·

I gerada pejas duas �sinas .. E até Ia a Emprêsa !e�á te.mpo ,1Z1ra maxul1al'e�� R�n�to VIana, Çh��len.te.ade.s:l2 �lma de 5a.lto. "'. cOnstrUIr uma L�wma USll1a, dessa Vf.Z em SaltO dOS P!loes, :erú ,ad� a cena
_

.
�

.
De;ssernoao, a Empre�a dol)l'ara num e�pfi<iO de tempo r,e importante queda d'água existente nO município de Riu do St!l, ]�,.e ·.?lclone amanha, 0.'"

l�l1vall1elJte c�rto -sua capacIdade no fOfl1eClmen!o de ene�gla, comó aliás tá est1 proietadú,
. . .

e�mllos artlsta§ que .ora nas, V!.

ficando aparelhada para enfrentai semgrandes esforços as situa- l •
SJt(ll11 elKermtao, poere.se dIzer,

ções anormaísprovocadas pelas estiagens, como á que agora se COmo vemOs, o) futuro i1esse ::;eniidü f{-'fl!ec� moHvU pala de um moda< brilhame sua cem-

regista, e que tem revertido. em prejuizos sem conta para nossa iranoo· otimismO, só restando fazt:!" ardentes votos para que nao l}orada em f!')5sH ddade, pelo'
industria, sugêHa como está a continuas paralizações pe!:l falta surjam obstáculos capazes de retardar a execução das obras (ira que lh�s antecipamos nDSSHS fe....

;-le eletricidade. illiüiadas pela Força e Luz. ll.citaçües, ,
.. ,_'

8LUMENAU �.

Marutino n
c.s 60,00"
Cr$ 35,0.) "
o-s 0,30 �1-

------�-

O Gll"f.ÜltO. das aspi,.açõés do Vale do It�jaí
..... =::

SiUiíldo, 27 de Janeiro de 19�5 - Dr. Aclimes BaIsini Diretor Hespousavel - Ano XXI· N, 83
���=.......=-.._--

mario
anual
semestral
avulso

comaHun
•

ria

tttussoli;!i teria sido alvo de II
atelllado em lião

" tentaUva foi fri§sfada e Seus aufores presos
Nova Yor!;:, 26 (A. P.) - "La: I e comunistas conseguiu cO:OCaT

Suísse» declara que se torna, CD� uma metralhadora no 3° andar
da vez mais certo que tentaram dar duma casa da \'[3.' Dante.
contra a vida de Mussolíní, du, Quando 'J «dure» se aproximava
rante sua visita a Milão, em 'de. e eles se preparavam para dispa,
zembro ultimo, ernbnra o falo rar sua arma, 2 soldados desce
tenha sido ocultada á popula-

j
brírarn.eios, SDDu o alarme oe' a

ç�o pa'o governo repu�.H:CQn� Ía-. mílícla fascista logrou desarma
cista, Um grupo de al1fI�fas(13tas los,

Se estre de. lulas
o pOVG brasileiro tem motivos I brio, da competenría, da capaci,

sobejos para �TI_ostrar.se satlsfei- dade d'� ínkiativa e ,do {�I:v�:(b
to GOm a ,pohllca de guerra do moral 00 combatente brasileiro.
Presidente Getulio Vargas e corn Há seis meses apenas, que
a atuação das Forças Expedi- 'ela torna parte na campanha [)f�
cíonárías nó front europeu, la libertação da Europa, mas

Graças á conduta firme segui- nestes 180 dias demonstrou que
da pelo governo, a Nação viu a .Iorca que o Brasil enviou pa
crescer nestes ultimes anos seu ra além-mar é, de fato, um -C:Jr�

presügío Internacional, tendo al- po de elite, integrado por sol

cançado uma posição excepcio.. dados valentes, bem humorados

nal el-e solídez fê r-elevo no CO'D- e perfeitamente senhores do ma ..

ceito dos outros povos livres. nejo das armas modernas,

Quanto á FEB, d'êsde qce pi. I Aceitando com sa1isfaçãOi to:"
sou f) sóla italiano tem dado. 1 das as incumbencias, cmnprln ...

mostras muit.·o sign1fk,úÍv21S do I do á risca. as missões qUê lhe

.

_._-�-���.-...-- i sã·o confiadas, a Força Expedi:"
sj;;?Ri;;;;;;;�,s",i' I cionáriJ. Brasüeira tornOl1�::e digd

\
na da

co.nfiJnça d:)s chefes ali-1�.dos, da admiração das ullida�
d'E�s v1eterana's que cOlnba�em ao

seu lado e das tradiçc'es gbriü�
sus

. da� nossas forças armadas ..

N-es!'ê primeiro semestre dê lu�(
tas, ele glórias e sacriíldDs, n2:o

podem8s lesquecer os heróis que
tombaram pelüs ideais da Pátria
e

.. pela libertação do mundo e

f2óntimos crescer nossa gralidi:'.o
á briosa juv'entude hrasikira qu·�
sust-entü no ff'O.nt a nossa ban..,

�ira. (A. N.)
Almirante Sir B-.::rtra..1U Home

Ramsay, ,comandante naval da

Força Exp-edkionaria A li-':ld a. -

British News S2rvice.
110 VICIM

Egual ou melhor que o
-

similar extrangeiro

.�.•.

,

.' ��

Prefiram a Farinha Fa�ricada

palo MOINHO JOUiVlllE
Fabr. C. AUIVlE.LER

Rua 7 de Setembro, 100 - ex, 56
BLUMENAU
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s vitrinas de v;dro" um

,
4 mesas, 2 CIlDJ.9S paten

- Atelier Paul1stá" Rua 15
'lembro, 770,
-,

de-se' um' motor

caminhonete," tipo 29 á
mio, Uma casa dá chamé!
rfdto estado, situada

'

fia

rnazonas com 500 metros
reno, Uma serra ma com

Um motor de 1.8, H; P.
'p;laquina de 'curtiu,' trato

Vuas velas:
.

rmações com 'Valter Meyer,
!stQ Central. �

,

" .

a rnutureioleta de 2 e

,P., marca N. 8; U. em
!to estado com eha}ltB i
" e ti'atar com' Artur
er Sen., Rua Flori�no:
Iti] N' 94 (Bom Retiro).

--�

a casa com neoneto de
, e mÓlbados, situada, na

rzílhade do:· Ponto' do
do Norte, bem montada.

bastante fr�gu�zia por
) baretísstmo.

'

rrmaeões .cnm ,Rioiirdb

ade-se por
maior uma íttb:rica' de
complete,

.

com capeoí ..
,

de 1.400 q,ui!os' d;-iarj@s. r p�����mi\I18:âm;_��ra?IIm�IS'ÓiSla3l.li11i'&!1imoli!��_.'

I, conservador para ,1.000
� de. gelo pronto, em
;IfO . estado de . funciO�8
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Ituporanga', em 31 de deze'll, 'bro ela H144
AnfOniJO {te S0ll'm P�'r:;,irct Dine�or..Pr�5idente

Hewiqns }:i118Cfl, Dil'eiDr..,Gerente
Hfury ]emJ:·n,· Guarda-Livros, registrado, sob nO '19.733-

P a f e c e r d o C o"n s é J h (J
.

F is c a 1
.. o Conselho Fiscal da'

...�m.p�ê,. .tã.Ü, re�or;1",:ndtt, á assem_!Jleia f5e� l" cnh.trado tud;o na: �naJs perll�ita
sa de Terras Jel1seL1 S. A"uesm" ralord'l!1Jil'la, a apwvaçao do ln-

..

ordelll.
.•..

'.

,CU.?�?i.l�dO-S'�
de s�a missã.·?pr�.s- ....vt;-.ntarlo, balan.çlQ .e.conta.s. dO�.·I··

ItupOranga', 4 de ja.'n/eira.': d.ecr11a: no artlgiO' 12'7,. n. 1, 2 .e '3; D1l'etüres, '2, bem aSSID1; de tu!dps 1945." " ' '

..• dg docreto:..h:i nO 2.627, tIe os atos praticad;os pela diretu-i .' ,(H�lfJO H[!VBriiOthJ
"

.

·26';.�lB4Dr e ttendo examinad'O I da, referentes ao ex,eiTirio de! (Jof1;o CarI'O$ Thies::n)

___
. j�tIo:s �9 ·doc\.ul1�nto� em qu,és;' ,1�441 :em virtud,s de _t:eL·érrl' €U::' (A1J!Qn!:p Emiliano ele SFi)

'�isp'oslç[o
snrs. acíoní ·:na sede da SQ

císdade, :ni'li:\íila M Ituporanga,
da Conúii'crt 'de Bom ,R:etiíQ.; os

docUl1ilimtoo de que trata" O< art;
99, diq decret{);;liei nO 2.627í de

.

'.', 26 dé setembro de 1940.
.' .

,._;...•. '. . -."' . I

de:,

.'.

Antonio de'sbtJ:� Psretra

Díretor-Presídente

Henrique Je118cn
Dsretor-Gerente

1a ...'C'onvocação,

I

í' Ficam convocados ps.. snre,

aoionístas, para se reunireai .em
.... assembléia geral ordinária, a

r.ealiza'r...se no (na 24 de luarç,n'
dó corrente ano; ás 14 horas, na

sede social; na vila de Itirporan..

ga, da' C;Qmarca de Bom Retiro,
afinl de delfberarem sõbre a S';:'-

gLiint�
'.

ordern do dia:
'

1°) Leitura, exame, discussão
,

te deliberação sõbre o rela't'ó'�
rio da Diretoria, balanço.ge-

'.:
\

ral, demoh:strà�ão da conta

Lucros e Perdas, contas da

Díretoría i3 Pareoér: (lia t:O.l1-
selho Fiscal; .

2Q) Elei\ã,o do CIJ�}SielhO Fiscal;
3°) Assuntos dtversas.
Ituporanga, 20 de Janeiro de

19�
.

.

An({)lZio fie Sousa Pereira'
.

Diretor-Presídente .

Henrique J,ensen
Diretor..G�r�nt'c

Emprêsa de Terras Jens,n. S.I.
Relatório, da Diretoria

.
.-... ._ ..

'

.

.

.

'

Senhores Icionistas.
'

." . .

'.
,

.

i' Ap�'esent�nos ao vos.so ex.run.01' \re.rifkou"s'e" no. c:otisu:�no, um!e deliberação 'o Balanço Geral} a . aumento de 583?;ÍJ. ,

demonstração da conta Lucros e ,. FA'BRICA DE PASTA MECA� ,

Perdas, Parecer do Oonselho FilE;' l NICA: Consiríérando a síruaçêo
cal e demais documentos; rela;. J desesperad ora do mercado atual

,

tíves ao eX'ei:ciciÓ encerrado emj de p�sta, �necanica e ,a necessí-

31 de dezembro de 1944. ' dade Inadiável de ampliar a 11'0;".
.

sa usina elétrrca em função, te�
TERRENOS: O ·Ótimo resulta, mos" resolvido de converter a

� Ido na secção «Terrenos» toL oh- Fábrica em coustruçãa em uma

�idÜ' pela vendá .de terrenos a Usina Hfdro-Elétrica, para o que

lI1�us!nalsl .

por .', preço? qu� a já temos. transferido. para ares

'coraç�o atrul;l da madeira �n,)JU. nétiva 'Conta as obras IS materíals

Posswm:os allu�a ,l,e�nen� ,llv.tes, 1 que p'oss�ln s�rvjr_ �: usina'., 4S
pa:te uroa,nos �. "

..
�.,;8.>r

.•
Le lfuro

.. Jj.:./CO�
..

".'"
maqulIl.a:s

.

e aoess

..
onos d'est.ma;..a area total de b.926.088;::> ms.2-. ". _

.

.' �
..

ou pratkamenile J393 hectares q�s a fabpcaçao ,de pasta me.fi"
'que vorrespondie.:'a !55 lnt,cs de 25 t:1ca contl,l1uam sob o res�,etivo,
hectares cada Um.

'
. tItulo, POd'Bfld:o S'21' �onclUlda �

. .'. . qualquer tempo, se ISSO. futura.

REFLótmsTAMENTO:' TemL\s,· ment/e inveressaJ', a fábrica de

. atribuid!),' de comum a·cor:.dp bom pàsta meciÍnica, pois m�nte111oo

o OOlselho Fiscal, á ,{;oníá Re...

e.,m
P

..é.'
a' nossa

cota.' _n.? 'Jnstlt�lto
'1'flôrestalue11t'Ü, lima: v.altoriJzaçãu (1le PInho. A conc}usao da Usma

d,� Cr$ 10.000,00. fund�,:mtaaa lfidro...Elétrka, eni Aguas Ne.

110. ótimG crescimen!b d9's pinheí:" 'gra,s; da qU!lI depende o futuro

ros qu,e se lestimam em 50.000 d�Jtupora!lg.a:, :requer ainda ;uma

arvores,}azjepdo neste dtl3J
. �>I inlportailcia de Cr$ 600.000,00.

anos., ,

FIgurando .este ...
Re�l�reS<-J,•. OLARIA-OFICINA-NEGO:CIO:

tamethQ ".,.com 1.,;1'$ ,,4.646,70, A d' d" 1'"
'.'

..

achamos '"'�:t'er Df'Ocedid!O no in.,
' 11e:1 le�vo me ll()� �ao'S 1'11teresse.s

teresse dos a-dtJnistas.
.

d� Eocledact:ei umfIcando as a[l-

v1dades da mesma e conoentran"

do até ;) ,máxímo, a �1edicação
dos diretores e empregados, te.

'. mos suspendido as secções m,a'!"...

. ginadas.
'

BEMFElTORIAS: A.
Bemfeitmias abmnge 14

dicos! em tom estado.

USINA ELE'TRICA: A

,tem fUi1c�omtdo nprmallll!enve., DIVIDENDOS: Considerando,

criando novas i:ndustrhs e cOin':' que mui:os aciollistas necessitam

tribUÍndo para.o
.

pr9gr,esso
.

�e i dos dividendvs,. para lenfr'êilta:i'

Ituporanga, apemr de termos' si;" l melhor a C<irestm' e .e!H:mrgos

do alviQ de acusações Injustas e f familiu, propomos seja a.prova..
.' ..

'
. . do {) balançp oe· distrí:buidos' {JS

não fundamentaâas, ppr elifrl1;cin:";
. tos que í,,.,2eri.i o prpgresso em ,fa""

divid'endos integralmente .

.zer d1:i:caüas I� perturbar (} bom
Ao demais, o balauç'o informa

f In' 'H').' t'o "d",e"
'.

d t'
. des'enibara:çadament� s.obre O

I çlvnamen ' I.DL UE nas .., ." . .

.

"

'.
.

.

.

".. .' desiemp'enho dos. npssos deveres.

alheias. TenlQs a prov�' que. a I e, em ca�o de. duvidá, achmnjO"
Usinà EIé�riica fUndOina de aoÕr. nos ao vosso int'ei,ro· dispôr, na'
do com ;Os fnter.ess'es {h�steS Dia'... nossa' sed'e sodal para qualquén
radüres de Ituporanga:i pois'ji+, escIm'eciinento.

.

.

ha tempO �sta usba d,zixou de
.'

.\ Ituporànga', em '5 de
atender nov\Üs i)'edi4ps' dB l_iga',} 'l' de 194P.
ções, .

pelQ moti.v9· de. não' ter
mais energ:ia dispüniv'el,. Do. i.rii- '.' Anfon� de SOUZ,f[. P'2r.::ira

do .do' forPJecim�:nto' .qe· energia
. Diretoro1P.rresideilte

.

áté oHm: 'dOi.alIQ, (H� 19'44, is�p
é de 1.2. 1942 � até' 31;12.1'94:4,

.

". .

".

:;+�fiipres•.ae <''I''�rjr'aS'J4eHis�-;n � .. Z$. •.... < . ." ,

Elah�nço G,e'taLenderrado em 31 'de Dezembro de 1:944·
.

. -

IT·I'�
.

�íMÓBILIZAJj)0 :

t�rrtends.'.,·O
.

Bernfeítorías
· R>efI,orestame'nto .

·

USINA ELE''l'RICA:
Obras Hídráulícas
Prédio da Usina' .

.

Rede d.,{ Djstríbuíção
.

Estações 'Iransformadnras
Máquinas

.

·

. Aparelhos de Medição
Fábríca .de, Pasta Mecânica, em Construção.

Maqui:IJ;�'s e Acessoríoa

Usina IÍ]dro�Elétrka' em Cons trução:
·

Obras Hídraulícas
�

Terrenos
Estudos e Projetos
EQ_ifiti'Ú:s' �. 1

.

< .. :: .

IV!""'lU.'nas e. Acessórios \': :; "

"'i "'r

ESTAVEL: : �.;� i::- ......
-.... �

=s.,

·.i1J.408,7Ü '.

,

. 150.982,60
,

34:646,70
'i:

;..

�-
.

24.035,1)0
14.376,90
63.172,10 .

24.,66�20
'58.763,70
11.171,30

.7 r .

'

••• .30 '

'.i:"

:r
,;. ':i 196.18,7,70

54.229;/70
>

.

198.2'60,90
80.000,DO
11.810,70
63.13l,50
42.483,50

.-: j8P

.

,

� -. '. s. t
, '.

,
•• 'J.

I,_.'_{
395.676,60 943.131.90

Veículos e Acessórios
Semoventes '

..

Móveis e Utensilios
Bíblíoteca

DíSPONIVE,L:

lL441/W
1.875,00

21.215,85
1.518,85

.

- ........

,
.

.,
..

�

36.051,10 .

..

'

) i8�'969,50
46'9,.673,70 . 488.64B;.2ú· Caixa! : .

Depósitos bancáríos .

REÁLIZAVEL A CURTO E lONGO PRAZO:
,

I':". \ ,

13.000,00
76.295,40
2:026/70

24.44'9,70
20.350,30
14.100,90

5OO�OO

20.000,00·.·
2.000,00 �2.000,OO

Actonístas..
.

Tbtulos a I{,eoeher
Títulos em Cobrança
Contas Correntes
Matériá1S

Obrigações de Guerra r i
Cauções ,

CONTAS DE COMPENSACÃO:

Ti,'tul'(}s caucionados
.e .

150.723.00

Garantias Dlversas

'.,
PDSS,IY.O

EXlGIVEL A CURTO E LONGO PRAZO:

Ti,tulos a Pagar
Contas Correntes ;

Instituto de Aposentadoria: ',e Pensões dos Cornercíános

Instítum de Apos>elltad:üda ,ie .Pensões dos Industrláríos

Instituto de Apesentadorle i-e Pensões dos Empregados

.

.

Transportes te Cargas ;
.

.

'Caixa de Apesentadoría e _lPen sões de Serviços Públicos

Estado de Santa Catari:rta ;,

Dívídendos a Pagar.
!

NÃO EXIGIVEL: .' )

Cr$ L64O.54;'9,20

5,899,00
.'

.3.392,90
159,60

!.052,60,
em

45,00
do ,1.

3.094f60 . :',-�,; �J�
..

.380.000,QQ 3:93.643,60

'.
'

1.000.000,00
.126.004,30

9.000,00
,( .. 89.��,(Jl J30: 1.224.905,60

Capital
Fundo de Res·erv.a
Fundo pa.vd Dev,edores ,.Duvl.db sos

Fundo de DepI'edação
CONTAS DE COMPENSAÇÃO:
Caução da' Diretoria

.

Termos de Réspo;nsabilida:dé
20,000,00
2.000,00

, 22.000,00
. Cr$

Ituporangaí, em 31 de dre7:e:m bro de 1944

Anfomio" de SOUZ'{L Pcrf!Íra, Diretor:";Pr'êsidiente'

H'!3miquD lBtJ.Scn Diretor-Geren'be

Harry lens::n Guarda�,L1vros,' ·registl�dP,. SQb nO 19.733

,
:..

�,

'Demonstração _a Conta de Lucros e Perdas em 31 de Dezembro de 194'
:

" D É'S I I O·
...

" , 4.037,56
t 41.420,16Agri:n'l!ensura

Despesas Glera"is :-
"

:

DESPESAS DA USINA ELE'TRI CA:
·

Salários oe Orà1enados
DesPflsas, Diversas
Co.nservações e COI1Qertos

Pl�o.dutl()s d.a Olaria. .'
.

Véiculos lê Acess'ódo:i;?
Fundo dé .Res,erva! ,

Fundo de Depredação, i· n i
Divjdendos a Pagat

.

52.903,:50
23.463,78
4.745,30 81.112,59

2.829,10
50,00

24.000,80
29.055,80

380.000,00

,

"

.

i

CRÉDITO'
..

"

�

423.282,50
16.057,20Tene,ilOS

Rendas Diversas ..

RENDAS DA USINA

Eúergi::t Elétrica

Serviços de Instalf.i&ão'
Alugu'êl de Medid 01'es

Rendas Div'ersas
..

JUros e Descollfos ,

MercadÓtias' ê il{aterll3is ."

Prod-iItos ,e Materiais',' das OfL'! nas

Móv,eis e Utensílio:;
"

Reflürestamento

ELE'TRI CA:

94.723',80
6.410,50
6.000,00
6;000,00
.

32/00
"10.000,00

"!_i ."

'-;:.
, '.

,

: !
",

.

;
,

'

1 . '.

1.',_. :!;

Cr$ 562.1)0$,00
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í

flQ":,i�t;;c �i.-tmr�tu.tii:;: '!t'tlt p6rm
{'2l'- p.er:@ a sa\'iJ� e 2: v:t!.a:; eome

â�M pl.)'t:. 1:l!ill n:!lDlpl� W3Se ou re3 ..

·

�r:adu" &f�.,& mal1<'8( e.mboea careçam

Sci."!� iro�lGrtao,:ia� d:'1:fe-t.'" ser trat9d'J�

_;��� t�,"1.G � �ill.d}:d:fJ. :.=arú {{ue BÉCt
y.] �g�:;:.i�t:i"; !Je. �:i':it.[!.oelre, &. caueae

:?.J;:-;q!§ �t�J!r�-jro(;l�t-Oi- 7' Qd�3 ao ar ...

C��":�;IA cllit }'i-fJI!'a!l';lh� k'c.'��Irrn:_�riu,
a':-..::G ��.:n!)r.;;� i:l�Plf�. br!l!l:::tJii c ou

��.dõb�1v-" r:H"ci'�;.u:u de � !'C!1.::�:d.�Q

:.-.;,10(; � 1?�!:jC3;o� D "'t!r{i't1� gão João

;t KJ. i�J.;.·edo p�r(:: �3�a&:

,":-��_,.:1:� E�' �U: .H!;:i"i�::!ic
ac �-',âJC'" r.1:;: adevel, pa ['�

.',,\;,;:)0:,
"

elb09;e et'Bnntaa.

deveres,
as sHb,�tiqnentr;� ea-

�, .

Rua Maranhão
N' 27

c'i:n:::pete:
ú..... ;:QS�d€nIe!l

Atende todos os serviços de
R�f.H{js receptores

SErl!Ji,;as Rapâdns e �arai1tidas

. T,rrUI_JtJ II
F'jsc31

Fisca] Sr: fá

menstração en sua cnS3:

[nfnrma�ªes c�n: e "s"r. Jos.e
_�

�J��E�!li �

eomnosto de 6 Ena São Pãª!O, 9 �
-

de De- � Elui2�:l�U l��
1 ®.��-.:f��_�-��.�#:.�.::e:�".+lf.H�$
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A DlRETOmA'
Presidenle
Vice Presidente
'lD Sscrefàrio
20.' Secretario
1 o Tesoirreiro
2f> Tesoureiro
Diretor' EsoorUvo

.

Qual da' Et-'tpode

os "pais'
depuram,
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a
..
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,","

.
-.

_.- ."

s,

•. 'Edit�('i:d�]n�e,:rdição .

O. doutor Oscflr'L�JtM,;J;�Jzj�e'Direito da OQlpàlcade
Blumenau, Estado de SSI).t!i Ca{O!rmR. na forma da Iei, etc .•.

fAZ·sABER·aQs:que\:Q:'ptesénte edital virem, Interes

sar ]JOSBa ou dele noli"ia. tt,Vel'em, que pelo certorío do Es-

·

erívão que �ste: .�'v;;��,. se procéssou o pedido de 41..,
". !erdiçãf1' de RR . ':SlJ'{JMPP, de. nacionalidade alemlt,
casado; ,resid��t� iJ.' Co.marca, operário} cujo processo

.' correu, 08· 8�'
.

os legais., tendo sido o paciente, por
sentençli·'dêsl ,

,; jQlgando incapaz pala. reger sua pes
soa e Jl'eli�H.Jldo dita sentença do teôr seguíute; VISTOS
ETC.•. , Oi!Õ:QIl�(Jr '. Promotor Público da Comarca. nos têr

mos d9';.t\,,!�\606, do C6digo do Processo Civil, requereu 6" I D' " D" Efosse, i1lizéi<1úJó o preseIlt� proc�s8o de interdição de Emes- "
'

..

'

fIt..
'.

·

to. Stu�PP. de nacíonalídéde al,emã, cam 416u08 de idade,
',' "

..

"

oparªi'ió�da' fábrica. de. g��táB, ou melhor, ',afinador de gaí-] DE BLUMfNAU ' O Doutor Oscar Leitão, Juiz de Direito da comarca

tBsti eaaado, ,l'esiden.té "utísta oidaqe;, e que se
'

.. proseguísse de Blumenau, Estado. de Santa Catarina, na forma de lei, etc.

no. feito;: na fÓl'.ma 40 40rt 607 ,e seguintes do.já citado Cõ faz. saber aos que presente edital virem. ou interessar

.'. digo) por. estar �ofr�nd,o,.o mesmo das faculdades mentais, E�' P E O I E N T Ea' possa ou dele noticia tiverem, que, tendo sido designado
, moapaz de enunci�r a;sus vontade e;'pór conseguinte, dé o dia dezenove (19) de Fevereiro proxímo vindouro; pelas

reger sua pessôa, e hen�,. iIídiçlindo, para CUTadQl' do mes tel" ,1099 IM t...Poslal 57 14 horas, para. ter inicio a primeira. sessão.' ordinario do

, mo, po}' falta ,d�:R�.ll�.l).tes .mais:,próximo8, o cidadão Harry
-. Dr. !cbilles Balaiol

Tribunal do Juri desta Comarca, procedeu-se PO'! isso ao"

· Hergert. brllBil�irth, com 24. anos de Idade, residente em Diretor-Responsavet
sorteio dos (vinte e um) 21 jurados que tem de servir

ltoupava No:..te'��(),é1tta .Comaree, O processo correu os seus . Dr. Affonso Balsmt ..
durante. a sessão referida, sendo sorteados os seguintes

tramito8vlega,i§,. tendo sido nomeados peritos,' para prece- Diretor-Proprletaríc "cidadãos: Afonso Sauder, Curt Probst, Domingos Ma.Doel de

derem ao exame mêdleo-Iegal. O doutos Promotor Público Borba, Frederico Sanches, Flavio Ferraz, Adernar Fuchs,

da Comarca;: c{Up-ciODOU em todos os atos do presente, pro- Oficina Pl'opria. Dr .. Arno Odebrecht, Henrique Schmidt, Felix Ulrlch Steim-

c�ss(): t���,Q sl�o nomea_do defensor do inte�dit8nd?; o ado bach, José Manoel Maíra Nicolau Cardoso, Herbert Willike,
· vngad'o Dr." L1l1z de. Fr;Eut.aS M,elro,. e em dia previamente Rua 4 de Fevereiro, 7 Max Puetter, Max Altenburg, Walter Mayer. Eloy de onvei-

d�signado. foJlevtidó a efeito o ,exame perícíal, etn au- Assinaturas" ra, Walter Strauch, Willy stevert, Wafter Haufe, Raul Ohat-

tliência de que tra.ta ó já citado Art. 907 do C. P; O.; tendo "tagnier, Alberto Soares. A todos pois, bem como a cada

ps peritos reqi1:l�rido prfizo para a apresentsção do laudo Anual C.r$ 60.00 um de per si, convida para comparecerem no ediííeío da

o que foi. d,t;lfer�do; '" e conclutêo o exame/ com a RpreBen� r Prefeitura Municipal, na sala das sessões. do .Trlbunel do

tação ,QP.}í\Udo, foi' dito �xame julgado por seriteaçá, , que
Semestral 01'$ 35,00 Juri, tanto no retendo dia dezenove (9) de fevereiro de

foi Publl,c!f.dfi. em cartório, tsndo se 1mi:.l:nado da mesma, as Colonial Cr$ 20,OÓ 1945, ás 14 quatorze horas, como nos demais, enquanto

partel!lj'titel'essadas, tendo ordenado, aind'8,· que. se Inrünasse durar a sessão, sob as penas da lei. E para que' chegue

o lD.te.rJ�ta.ndo, para, em dia provtameoto marcado, compa
Numeros -.

ao conhecimento de todos, mandou o MM. Juiz passar este

recer á'.�s�.e' Juizo, a-fim-de �er 'Submetido li exame pessoal, Avn180 . Cr$ o,ao edital que na forma da lei será afixado no lagar do costume

n.otifica4:ilQ�se, também: o Dr. Promotor Püblreo 'e o Curador e publicado pela. imprensa. Dado e passado nesta cidade

.

'ti lide. Õ;'q'A�, foiteitb; tendo o'interditando sldo submetido Atrazado Cr$ 0,50 de Blumenau, aos vinte dlas do mês de Janeiro do ano de

ao dUp 'e
.

e, e por mim interrogado, presentes o Dr; Pró- mil novecentos e quarenta e quatro. Eu i\SS Luiz Schramm

.' 'mot@r Pú ''(J ê o Cura.dor á lide,' víndo.me afinal os autos
_ Colaborações recebldaa não escrivão, o escrevi. Ass.) OSCár Leitão, Juiz de Direito. -

.

,conlllqso� .para: se,�ten'ça-.
_. tSTO POSTO:. Oo.nsiderando serão devolvidas e fica sua' pu

Certifico que conforme o original que foi afixado nesta dais
·

que ,Dj�:h6.uve prere\ri�ao de 'formalidades legais DO correr b'
. no lugar do costume, do que dou fé.

dêJádo;.9 ploc'esso'; '.CONSIDeRANDO que o Dr. Promotor licação a criterio da direção, .Blumenau, 20 de Janeiro de 1945,

Púb1ic;Q;';b:eJ:llC�m(), o Defensor 'do intérditando, se maníres
- "Cidade de Blumenáu" não

I O Escrivão: LUIZ SCHRAMM
·

t8r�m �avorâvéis â' interdição;', GONSIDERANDO que este se .r�spons.abiliza. pp.
r co.nceitos

····.luiz()� léve 'ocasiiio de eo-nstatllr pesso&lmeute, que o inter. emItidos em arl!gos aSSinados. "
-

ditaI.utR:·e�tâ i <le fato, solrêndo das faculdades" mentais, in- �-�-�•...:......- .. -;- -.-. .�!i."c�,

..'.

do figa.dO�.�,fi_.i1'�.��a.D.�;.. s ,n��;,es.tomag.,,�.·

cap
.

ttlinto, d� reger S08 pessoS e' bens; CONSIDE- Arrancar e destruir gra. . '*

ri ,"{
-

-'o.

RAN ..
'

B"Os:'profissionais incubidos" do exame médico vatás é contribuir para o TonteIras i
--�

.

I Enxaquecas
conti

.

fiSm li �.oBS� convi<l')ão, concluindo que o paciente desaparecimento da malária Máo b.ahco;
.

i Flatulencias

:é por'a:��l: de osqtiizob,eniá, e por isso, em face do seu em Blumenau. f l

estadii,:.'fisf90 �e iD�iit8.l; 'iflcapaz .

de reger .sua pesBÔ i e lndigesroe.-s' � P,alpitaç�es,
bens; CONSiDERANDO'; finalm'énte, o exp·Oeto, e tudo mais Pesadelos' 1l Dyspepslã .",

que .�os 'ilut<rs 'Con-s(a: JQI!;GO':'procedente (J presente pro- . ··M· .' " I ··h 0-" A S L.Ínaua 5U'
.,.

Gazes - Azia
··ce�o e 'RESOLVOiDECRE�TAR, COMO DECRETO· a intar- .., �-o

.

diçâo, de ER.N.E.S.T.'O.•• STUMPP,· veda.n,do-lhe' a rege.'.'ncia de
\..; .. , .._�.� . :",:, :,.,,,,;"��:,.;>( .,o,

O I
De pessoa r' d p.ôres 'de iabeça .�.:_ P.eso fno. 'estom:tcroo' e mu.iras

Sll8. .pessoa.e bens;', N' MEQ Çu!ador ao interditando, na b I em usa o com'

ftdt� �e; parentes de mesIDC?; o Sur.. HARRY HERGERT bra-
om red��t;;�ti�O popular ' ....,.,

outra5 manifestações as �j'..... ,\;i""_:,,"i'b.!e' i

sU�ftoJ
.

c�m 241.mos de' idade,' residento no logar. !to�pava p'.,
'

d Ibb d
JS·

_,

.�:�,�! !

·Norte, ges�cE<:lnar('la, ;quede�erá'.'ser intii:n�do para pres-

9'.14 I U as t O"."� a e OSS
:

.. ,�ar o compraml'J;so legal e aSSInar o respectlVQ têrmo em :

di8.��, 11:91.a ;}fue.: o �Ilr; i:scdvão deSiguar. Em consêqu�néia �O:tn �ão dIrecta. sobre o 1llSTOMAGO, FlG,ADO E INTESTINOS ellmína..m

da lnterthçao, serao nulos' e de n�nhum .efeito, qUliisquer lI.l;,causae, evitam. -,absoJur.e.rnallteb a prIsão <la ventre, proporcIonam, deslle

'contl'Btú� OU avenças feitas com ,0 referido interdito, sem A sfilis ataca todo o �. come\:O. ,!Hm' ·estar ger,al e fazem desapparecer as enfermIdades do

aesistano.ia do .seu Curador, nC!m�8�o e prévia Ruforis8çãO organismo I e,. .

ESTOMM1o, 1"lG.ADO e INTESTINOS .' �

deste JUIZO. - FA:ÇA.M�SE, as mtIm�ções, pqblio3ções e re- o fig,ado, o Baço, o Coração. II .-._.........-.-� .....�..,_.-. g +-. :II " �-é.-.__�-'41

gi8tros� na fólma da lei. (Art 609 (lo C. P. c. o Arts•. 103 o Estomago, os Pulmões. e a
[ti '.

104>e JG4 §único da lei do Registro Público, Decreto NO: Pele Prp.du.z Dôees �os OSSO'S, "C � M
·

R
-

k Ltj
'"I,

4.857de 9·ll�3,9.é·i\rt.1L5 d()'�itàdo Decreto} .. � Cust�sna Re�at1.s�oL,Ceguelra. Que- asa e oveIs ossmar 3 [ti

fórm da leI' P R '1 Bi' m
.

29 d D b
. da .. do Çabelô. Anemiá e Abor·

• I

I.

. a .' • . .'. u e08U,; '.

e ,ezem ro de .. 1944� tso" Cdnsulté;ó médicó e tome
I

.

(Assinado).. Qscar LeilãQ. Juiz ,de 'DIreito. E,· para que� não .

o· po'p u fa r depurativo
i

poss� alegar igp.órancia ..
mandou ·passar este edital, que A •

l' I
.

'

na forma da le1; SUlÍ afIxado Do Jogar do 'costume e publi- E.I 1- X',i r 914
.l:l.cmtam UOYOs pe( l( os na estofaria I',

cado pela imprensa, Dàdo e passa:do nésla otâada de. Blu- . .
e reformam moveis estofados .' �

menau, aos quatro' (4J de' J.anei!'o de mil',noveêentos e qua· inofensivo ao- organismo A-
"

ig;::f:r·�i���i�1�45). Eu, Frederico Kilüm, .• escrivão, o· dati· ;�d�a�6k�o��:t�a�Côl�� 1�:�� Ser.,viço rapido e' perfeito. T
.

'. Blumenau, 4 de jaDeirQ d-e 1945.
tamento. da Sifilis e Reuma- [!l

.. (A�S:) O��ar Leitãõ. _.-.' Juiz de Direit(). .

matismo]d'l mesma origem, R" A 'd' L II"
!

-

pelúD,N.S.P.,sobonr.26" na
.

ma eu· DZ "'"'

. ÇE�TII?AO. Oertifico qlle está conforme o original qUê de 1916.'
. '.;.t '. ,
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�
fOI aflX8.�O ne,sta data no Ioga? do .costp.me; do que dou fé.

.-

Blumenau"em 4� de Janairo de 1945.···
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' .
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Alem d�8 radío8 Geneial' Eletrie oeeitamos tOfla.
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da R C A Vitor
ele todos os tipos e tamanhos na

Casa do Americano S. A.
'.

Mercado :de Automót"eis

.•
.

.... Rua � 15 U' 487 .. • I
lt-a-".-"-���-!lJl:-.-"'_'_. x !l-.__"�........-"'�,.""""",.,-:"

I Internacional Re.presentações Ltda. T'

�, .

.

e Intsroambio Comercial Amerioano Ltda. .,.!tIi,l. - Com. escritório no paiz e exterior -

.··1' IMPORTACAO�. Sql chileno. Barrilha. Soda caustica; Co-

•
.

. sema·.e Cola·fria. ,

.. ..:....�_._.�.�����,......��•..
'

I '.

EXPORTACÃO; ��d;s;ande escQla Fios da Algodão e ..
. ..

Iralk
..
··all.h-iir.. ·.'C,no... '0 ··.·OIllU.··.C" ...+M'

DISTRIBUIDORES: De ampliadores "ESPRO" para gCIZO" )1,iii IlIBu iIIUI 11ft U genios. Acessorios parlX autovns e comi-

POPULAR f' IGRICOLA . DO: '.
riliões de.todàs as marcas e tipos de cor· . íti

I VALE DE ITJUIU, é, ENCHII•.•.... �.. '

.

' ��ínci:anc�os. Peças nacionais e ga-,. �

jOECER O patrimon
..
io de 8IU.• ·,···. f, '.VOL, DA PA

.. T.RIA.,2'1.6-.lid., Garcez

.-. Tel.egr ... "Slan.IJr()pp··.· I
....

'.
.

. '.

,

.IÓ! CURITIBA - 0-
. PARANA �

�.ÍIII!"'i'IIIIOII!!"'*!IIIII�"'"""'-'-"'!"""''''''''''-'_�'''''''_' 1 menau.
.

.

é-'-' ii�tI-II-*-._�:-4...,..!t]C .-.-��:...-�iI---,A.;._...Jl--�

II

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



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



***., li '<WC ..
'

- lilforma'tll de Berna que o

povo 'suiÇiO, pena;lizadp com. a

situaçã::J reinante na Holanda
ocupada, 'organiza

. atividades
com o fim d,é ajuddr 00 hp�a:nde",
ses ,d�stacando�sie entre elas'. a,
'de levar crianças holandesas a{IS

"fRIPÊ DE cOCO:"
B_:il;uardado com vivoin-I e:' ,iODOf GELaDO'
teresse o

-

sarau âansasite li

.

Oferece para o .

realizar·}Jé logo mais á noite
.'

Ver li o'no salão' elo '. Clube NáutiCO, aAmérica, promovido pelo Gre-
mio A'Zvi- Verde, a novel e sim- Conféi tá ria

__..............-----

-, �***;, ;

AJNUNCIEM

"reio
o novo regulamento par.a_ o Imposto
de Consumo

.

to do IrÍ1PQsto d� C?n�um�, seffil
.

o que se tornaria ímpossível o
Á 'Federação das Assocíações

cumprimento exato desde logtoComerciais do Brasdl e a Associa
dos dísposí.dvos da mesma.

ção
.

Comercial do Río pediram
ao ministro da Fazenda: rázoável De São Paulo a: Federação-das

. pnkrógaCçã'õ do prazo para eu- Industrías tarnbem soltrítou íden
trar em. vigor {) novo regulamen-

.

tka medida,

Decretos assinados pelo presidente
da Hepubllca �

4�da total por ano de ?r� , '; ::.,1 . 361.038.860 /JO. . : , I •. ,' .1
Segundo dados estatístíros, O fenome'n,J da O'u'erra conti'.

nos nove primeiros meses de . b
.

E' interessante assinalar
prÚ1dpalmen1e entre as pessoas

.que possuem rendimentos anuais,
.

de 60 a 00. míl cruzeiros que ij
aumento mais se evldenclàu,llipbrn. pela Faculdade

Nacional de Medicina da
Univérsidade do Brasii

Medico Especialista, em
Doenças das Craanças

b dá'Péle
Cursos especialâzados so

bre Alimentação das Crían
oínhas, Puericultura; HigLe;.
ne Infantil, elinira Médica
.Infantíl, Tuberculose Inían,
tll e Doenças da Péle dás
Crianças.
Telef.: 1101 e 1099
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