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IS3ugurado Ontem 'J IImbulatóriô, da .IBstltais;iu It .. " �.,;
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Bering _- Detalhes sôbre" as inslâla'çie,s
-

do valioso
edifício e programa de assis-têncla s8:çjal' na Indj)s,�

(oml'õnbia HeliDO' -- Como transe_O-Freu ,O,:k 11;10 iua-ogural
A inauguração do Ambula aperfeiçoado em matéria de

tório e - Créche Hcdy Hering aparelhamento, sem ser esqueci
que se realizou as 10 horas da do os memores detalhes no ter.
manhã de ôntern, constituiu :;CIT! reno da higiene.
a menor dúvida, o acontecimen- O treinamento das enfermeiras
to de maior relevo dêste especializadas em cosinha dicté
fim de semana. Estiveram pre- tica e higiene infantil esteve a
sentes ao áto figuras das ruais cargo do sr, Dr. Affonso Bal
representativas em nosso mundo sini, técnico em puericultura, que
oficia., industrial, comercial e contribuiu, tambem, exponta- Dierlo I

.,

I····:���:� ;�o���:nt:;t�:S3�:S: pre· �e��;��:�à�o� ��l�e�!�e�o �:�� !s Vi�i(Z:��:�t���i� D.f· ... 8<.'"...• �.J l....·�., ,.ll: . "'UI.·�···. :�r�:�tr�f .i�:t;.â:�.... '.'.�;'Sra. Tte, CeI. Irapuan Xavier tido de torná-Ia o mais bem tdia premiados. 1".lV .. L avulso C� .U.!lj)Leal, Cmte, do 32' BC; Gerrna- aparelhada possível para melhor
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no Beduschi, Prefeito Municipal; servir os objetivos tidos em O clU"alOlto ���_�_!r4'.içi)éS_ �;h�_�_����§�a _
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':ii( José. Ribeiro de Carvalho, vista.
_.___" � .. __ _ _ _._,__ '_,, . _I.. ,--

'Pr-çroctor PÚblico; Bruno Hd-I Assim é que as operarias, com íJLUMRNIW - Domingu 6 tia OutubrQ di) tg.lis : pr. Ac!dlta� Billgi�i Dirotor HesFQU;avel.1 Aoe xxm· IiJEcle.l;lkand, Secretário da Munici-I filhos menores de um ano, ao
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', ..•.•..··pa��.p; �r. LUi.z.�av�rro S�otz. vírer� para o tra�alho, deixarão um futu�<:' �ais pr;HIiissorC.·o.mo ...c··....R.UZE·'.RO Pf(l�i�a.ml. fi. ;.,ír..·'�tiíl�.:l"''l.,.·advogado, Sebastião Cruz, f'seal' as crranças ao CUidado da Cre-I fundos inalieuaveis•. a Cornp�c'
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do co�s�m:; Dr Renato Cârna- ehe., que se encarregará delas. nh,ia HeriD� doou á Institd:�.ã
..O.';.•.• ,:�.�.�_

-'.....

. f.·.. ;íb!.ciea�a nelara, medJ,c�, ,Dr .. Rtlben� W�l- prestanJ�-lhe toda a sorte de a importancra de Cr� :oo.OO( :;0/- ,';
.
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, .'� 1-' _bach, médico; VItor Henllg. ln- ass.srencra, As mães, nas horas em ações rreferenclalS'.Don 11'1a� M () I N H O J O ! N \i I L L .E

dustríal; Dr. Afonso Rabe, rné- prcatabelccidas, terão licença de tivas da Ernprêsa Fôrça e Luz .' , ....
.

....... -'.'dica; FeIix Hering, industrial; virem até o box amamentarem Santa Catarina S. A, usuf, u n acima a I_"stltUlÇão só. desco!1�a persc:nahdad� dos
. .,funda'!�l'e.s.He� Bering, j�làustrléLl; Hei- O� filhos, O Ambulatório, é d�- d� a l11�tituição r s di. L'k.ll 'ks I d? operan?",�m prestações mo-, �ê!:.�l;:.� I�erHl,g e se�s �lg���Im� M\1td Hering; Curt H c- rígido pelo abalisado médico Cl desses titules e ruais os J uros dicas, q,_le nao lhes trar;;am tla?s- _ur,t,ouddcrcs, que POl ,�e!l t . ,

rirgv�1; Feliz Steirnbuch; rt�rg;ão' D, Renato Câmara. fr- pelos depósitos banca i 'S,' \ on tornos e, �ern lhe tornem a VIda b�Ih� e estorços mmto tem con
Dr. AifoDiO 'jalsilli, médico; gura de proeminência em nossos tribue, ainda, a Cl)mpanhia, Re- mais difLcll. tnbtlld�� .Pól�� a .rique�a e d��
Dr.)?aulo �.�Malta Ferraz, De- circules cientificas, tendo como ring. com 3'1. dos lucros liquidas Como Se vê, trata-se de um senvolvimento :�� .. �Blumenau.'1 �do Regioijal:l Poli.j II ..
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b'I,' . Em segu da dlnQ'II1!JQ·s0 ao SI.eg
..,,� ..........�t:' ld� o lIda; "'AO- aJu "nte��1 as eu e'Rme1}rasp' _lõrchas. que oren-. apura os nos
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0- estabelec�rpent') que presta am-

Curt Hering'; fà\ri.:lh�'di esoõ�a '
no. �'5 ����1l lretor e . P",enate vv erner e :'\.ut 1 el.SU n. ços anuais p:.ra a manu.enç o

paro efetiVO aos seus assoc.a�1 f'l '.1
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a te1' a' teceu o um mo_··�·;_:tç o e ou ros, cUJos uorn�s
A INSTI'rUlçj\O HERMANN

a nstl UIÇ' o. dos torna0.do-,hes a vllla maIS
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S h d' 1. .' louvor as suas exce sas ·vlr u esnos escaparam. en oras a Entre. os benefícios co�ci'd;- fac!l e assegurando-lhes um fu- .'
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d dd' HERING ,e pcde.lh� que descu' ra '() re,
.

nossa me ar SOC,te. a a e estl- dos a s trabalh' dores peI In
.

t.uro lIvre de preOCllfJações. Seu .-, ,.' " '.,.,'
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veram presentes a 103uO'uração , . l:. A

f) a a S'1-
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tr<..t·) da. sempre lernbr�da JJ�Ol't ..

. �. ') O élmbulatona que ontem se tuição contam-se o segur J d.e maWf mente> re�1 � em 3ua ,lU
A
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'. t. 'ld ".d.·do .·.0 ..·. S1";.emprestando-lhe malar Snlho. . 'd .
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I maugurou e que tomou o nome VI. a. em ,gr1,lpo e uma. quota I. g'll�,tde. desde :rue �OI fundada Curt HerlOg .. possurÇio Õ� VI�tO AMBULATO'RIO I
da I;lranteada da�a,. sra. Hedy �d!cH:mal a a.po�('n(adl1rJa por e� epoca ,antenor a l.- o:nulg�- v�l emoção. af;rade�e em nome'

Na hor?-. apraza 'h, i? au�urou� j Hepng, com o ,()lJJ�tJVO de per- lovaItdez conc:dlda pelo L

.... A. '.
ção d,as leiS

..

q�e t.o�naran:-· obrl- da

€5p.o.1:a ·estre.meclU.'.a. a..• ,._.hO..•. rl.'lese o edIfIc�o onde funclOnara I petvar Hlil'-> VirtUdes e o bem P. I.,
..

que OSCila entre 30 I· e _gatorl� a ,,!-ssIstencra SOCial acs
nagem. que lhe era prest?-da;-o ambulatório. Trata.se de llnl rque pf',tieo�l em vid:t, quer .

so- t5.0 {. s('brf;l o mo?tante .da . ,refe- .

operanps. . A- seg-uir,· os cl.mvidadQs.;pet'�.prédio assás valioso, magnifica-, carl' n ;1.) os lIIenos favorecidos nba aposen�adarla, �sstrn e ;lue JUSTA HOMENAG EM corr, r llll· as clependencias do
mente instalado e eqnipado pa-l que ;1 "da se ch"gavam, quer um (lp�rarIo da Oa Her:ng, Ambulatórío. adrnirandc-lhe as

ro-? "oi fim que se destina " que apoi:wdn e in�entivaudo 05 em- com maIS de 5 �IlOS .de servH;o, Q!lando da inauguração ôntem, instalações e rt.rnararn para ..
o

�{>, prestar assistel!fia. médi- preenc1imentos de fundo bene- aposentado por_. ulvaltdez! alem do retrato da sra. Da. Hedy refeitiJrio dos operarias da C()m�
da' aos servidores da Indú:stria mérilo, n:Jla mais é que outra da aposentadorIa concedIda I-?eI? Hering, no berçário do ambu- panhia, onde lhes foi ofereci{io
Têxtil Companhia Hür;llg. Dis- reaL-:,:.;,;io d'i In8lituição Her- I:, A. P. I. recebe ?a Ins:ltm- l:Itorio recem-construido, usou suculenta chtlrra�cadaf regadapõe de Sala para exame, secção m.Wu!. flt'�illg, fundada em 3 çao �ma.,._ quota a m�alli �e 3°'!· da palavra o médico, sr. Dr, a. beb:das da melhor qualidâde.
para 'curativos e pequenos inter- de IC-;I,l't'!rn de 1934- pela In- a. �o [. sobre o valor desse au Renato Câmí;lra, que em pala- A festa continuou du�ô.nte a
venç5es cirúrgic ....

, sala. de Halo- dU3t,i! Tê;·�til Companbia He- 101lo.
vras repassadas de emoção e tarde, com a participação dos

terapia, com modernos apare- riag, '.o'no um,]. homenagem ao A Instituição "Hermano He' sioceridade discorreu l;ôbre a operarias da Industria.lhos d: ,raios infra-,v�rmelhos e I Sá,:1'1050 fundGld?r da íir:na, sr. rlug" concorre, ainda, C0m 500(0
--------.

ultra-vlOwtas, berçanO para as )1ermann Hermg Semor. A das despesas médíco-hospitala- Ihmnciem nelto' DUUUO
cri"n'ças das operarias, làvábo Instituj<;(;o Hermar.n Hering res dos seus assoGii'l.dos. excepto I.�-----------"";_'_
e pesagens dos nenês, bem as- foi fllnda h com () :Jbjetivo al- as consultas, pequenas interven
sim como box para .sua ama tarot uh lii;wlrópi.:::o de pl estar ções cirúrgicas, curativos e tra.
mentação- e cosiuhl dietética., A a.os :,crvi,!L,r.-s da firma, sem tamentos profiláticos no ambü
construção em aprêçc e das qualquer contribuição de seus lataria da Instituição recem
mais modernas, notando-se ali a associados, assistencÍa de carater inaugurano•.que serão

abSOluta-Ivontade de dar ao estabelec:- sodal. tornado-lhes mais leve a mente gratUltos.
menta tudo o que h;Í de maIs existencía e assegurando-lhes Mesmo os 50°10 da despesa
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"Medicaç/io auxiliar
no tratamento do

lf'Íf'iUs"

Em' t;Ol�'N73 mbi.:.1�[·13 a �l':-:·.? ;:�!�,;1i:1.
- 9Jh:::�.'�d!!�,:� ---: _�cm�.�ç��, :! d!c::!.z·;-· !t.)

sangue, afivtando (J:J

da asma 0"'..1 br-onquiee.
é poesrvcl. doe-m!e bCl:iJ.: "'"<"''11:',_,
facilmente. M"".itlo.'
que o mal seia' l.�!lti;;ü, pn!\j';·� ü

remove o mUCt�;3 <lue cbatrúo :!'::

��:J�ri���mi��l��� nf���:�I..!,�;:·;_";�:::.r������;�
premaãurameuçc 're·ih-" ?Ae.i;�;::"... t·? f·::-·j tl:h
tanto êxít» que ::;-; Gí:.:'.:_'c;_·:.� "!.!:._;"."1Li;i,
de dar- cc PW.':bn_!..b.!T��;.::it·:·.,:ú;j :i·; {� r'::.·,-l
rapidamente e c r-rr-j-lcto :·_H·, ""J �:;_.�;"!-
mente da asm�_ em !_':-'�.It·.. :, p��;.�;.
Mcnd�cc� hoje n-�c�_r':/). r.rn. !":i�u'h.!-v;r
farmácia, A: nossa w'.-r.'.;_1rti,;! é a I';��a. !.U2ic.:
protecêo. .:") I
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XAROPE
S. JOÃO

Comhafe .a tosse, a bron

quite e os resfriados. O
Xarope São João é eficaz

no tratamento. das ef;e.çÕE's
gripais e das vias respira
toríaf!l. O Xarope São João
solta o catarro e faz expec
torar facilmente.

Anunciem neste DIÀRIO
�-"__'.-"-�-__.�<Il'-� x ,-- "-'@:--�i'�-""'---<!lO'-�'--� x ._.-'-._._�_._......._.+_. (} f.t-'--'�--�"""'®l'-""--_�_

LA:�:�:O�e���t5�� �LF�����R. �Ium?l:' 11- Cu::ohneore
EXAMES. DE 1}RI�A: BÜ�lPH.'E' (assucar c alhumina) de ccdímento, quo lítatlvo completo com do�agGIll, IIchloretos. fosfato". aCIdo urlCO. urea etc.) EXAMES.DE FEZES: c(,rojlleto, pesquiza de amebas. i1agelados II

ovos de vermos (Metodos de el1riqlle·eiroento) digestão: carne, ·vegetais; pesquizas de puz, sangue oculto etc.

I'!EXAME DE SANGUE: )\;lALARIA� Pesquizlt de HematozoarÍo de Laveran, formas agudas e oroni-;
caso LUES (�ifilis): rel!ção de Kann, KJine, :Melnêcke ·etc., TIFO: reação de Vidal. Dosagem De: glicose. acido uri-l _
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...o.n.
tagem _de. glOb.Ul.OS".
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0S e

braI.lcoa._ Form.Ula
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LeUCo2ituria. 'H.em.ogI.-alna
ue Shiling.

T.
el\1-

'1
do de coagulaçao e de sangria. Curvaghcemlca. EXAME DE SECREÇAO: Pesquiza de germens I,Gono.) f

espermatozoides, etc.• tricnOlllOnaS vaginais. etc. EXAl\IIE DE ESCARRO: Pesquiza de bacilo de Koeh e
.

outros germens, pneumococos Bte. EXAME DO LIQUIDO CEREBRO:-ESPINHAL: Exame citobac-

I
te:dôscopioo, reação de Kahn, Pandy, NOllllB Appclt, etc. EXAME DO MUCO NASA L: pesqlliza de bacio
los !ileoal e addo resistentes (Hansel1} etc: EXAl\:1E DE SUCO GASTRICO: EXllme c('mpleto, [tosagem i

fiEi acido latico, acidez livre e combinada em ROI-PesquiZl\S de. sangue oculto, piocitos, nemáeeas. EXAME
'--.-.-���.�

> _. .;;,>--'�--�-il-tl
DE ULCERA: Ultramicl'oscopia em campo escuro; pesquiza de espil'ochetas Treponema Palida (sífihs).

•

O Laboratorio se acha instalado para lazer· eultúra de qualqut?T germen e auto vacinas

$' -_.�---•.•_-..-'ti-�-�-�-�-. o .<,-.-�_.•-§,-'L'-"_•.-"-1:i��TJ· Vi'
tatu N == A�m�a�QOl 5!�-nnasW&N "ii �:j(i,j�.:�J::! ;'��.'

Dois Prov�;;� ião Me;lums;-i
-

E!!!Il_!_e!.ª-!���iâ�� M��Ara�-t"·::"
A nossa saúde r= um valor inestit_naveI, _ pelo II (Ma�r�z em FIOfU.ilili!@pobs)

q.ue, qUo al1.dO .11.ecesssltamo.s
de

U.I11.
rem

...
edio, de

..

vemos

I
Tltulos Declarutorlos - Natúratlzações

escolhe-lo pelo seu valor terapeutico e c.omprovada· Encarrega_se de quaisquer assuntos junto ás repar-
eíícacla. tições públicas de Blmnenau, Florian6polis. Rio de

NãO .é de esperar de. medicamentos 'de formulas' Janeiro, São Paulo e Porto Al,,'gl'B.
completas, bons resultados.' Asaisteucia técnica de conhecidos advogados - Abso-

.

/;,'\�.._�,,_..
,'>l\.•...
__

.'- luta segurança e rapidez. asst-guradus por tres anos

_ WIofll d(,-i:Ul;l_ciOllamento.

ã:;r:13�J'�t;!1!iffi q!�
fi��::: li � f�,a ici�O �

AsseGuram uma aiusragêrrrl firme cIos;
-i

peças 0, portento, um tcTnear.t;Jenfo moi.,

psrfcito e i:;en;o de vibraçõ,;:íS. Não se

sro:;kJm e disrx:i!som fubritic.r::íi_Cão. Ou-
,

.

� )

rabi/idade; pr;:;ficamenfe '�ili1i7)iiGda:
"';·1. ,

Preços módicoB-O.FlwHas sem compromteso
�sel'Uório para o VALE DO [TAJÁI':
LI Rua 15 de Novembro n: 415 - 20 andar sala 1

poderoso auxiliar no tratamento da SifÍlis. foi o uni
(.0 depurativo claasificado "PREPARAdO CIEN'l'I
fICO", por sua formula modelar e pela inkgral do-
sagem de seus componentes vsgetaís iudurados Não
(em substitu to no tratamento do reumatismo. feridas
antigas. queda do cabelo ( u da barba. !umQH:S e

dores nos ossos e nas carnes, fistulas. supurações
em geral. eczemas, impingens e outras rnoies tias da
dele.

..

Use o "OALENOGA Ln ainda hoje e comprove
por si mesmo a razão de sua justa fama. N. 62EC

�'---"..a I � •

Escola Especializada
por CQ..rrespondencia

I Matriculas obertO's-CurSOf: Ginasio em úm ano (para meteres da
17 anos), Quimica prat. industrial (o profissão de future), Desenho
mecrmico, Eletricidade. Mcten.:aHcO'. 'faquigruÍÍa. Comercial.· Lin
guus etc. Ensino êfíctente- Peosp s ctos grat.is: Dr. J. Clemente Fer
raz- Caixa, �a(J8-H, Fiorencio de �breu, 2�1-Tel- 1093 -São Paulo
'i':-4iIt-oI>-ft-�.--t!;r--t'!�>II!- c'<>- .... Ü ..,_·...-� ..-.�;t.-��--G--IJI

CAfr tTA
,ti� fi�

p�l:lí"��. I. �m.gI!''!�� e Ú';;"tj;:;$ �-;�;:i""Jt�;)! er.n
g�t4 gÓ!P-fjrx�;!)t\'l f!utrkirSi; �t,lbrl;'f';���cl;?la �;��
�<lq, V;aln!ii.��� di! 8!J(üc. L.i.cH..,�:l'..2. GH
(:-arofo��tt)S$ �opiiba} noz �� e�11� ete.,
�.e ação r Ptr.Jttt3 El �:fjt'8.� n('.i,� r!a�O!l 'd�
f_�nm..all! e n;'71lrruil�:ol�!í!. V:mad.ioJ· (�
lndicl1d;)1p:at"� ht.'iro€fi1-l. :Il:1l.ühe.'"c:'z, crtau-

1;1 SU� fó:r::ti.:.:b CGnn\�cltiz:i p,,!i""lS

Sem prfJ foi e

Serviço deprímeira
ordem

R 113. Maranhão
N' 27

com

A' pedido nos srs. Médicos fazemos colheta, de material á domicilio
li'orneçmtos laminas e recipientes gru tuftamente

[i� ��.�;i i� 11la
j r:�\ 1

.

\ ;�:_)(
__ � kiJ.� ,!...,,�
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Atenciio:""': A direção não "e res

ponsabiliza por opiniões emitidns em

artigos assinados, mesmo que sPja,.
com iniciais. Adverte, Lambem, que i

E·t . dorigiu_ais re�i.>idoa e. não aprove�ta- iS· ra· aiDE! nao serao devolvidos. Outrosim-
I) serviço telegrufico nada tem a ha-
ver com a orientação -lo [ornal e so- '''''''' d OI Lt '. "
mente e reprojuzido ii. titulo infor �.. U � �. Q. �.

.
.

.' matívo para nossos leitor�B. De ordem do Snr, Diretor da ESTRADA. DE FERRO
&iiiM9iHHê� f1��,"?JZW:iLt22&itUo

'

'" ._--..... _A. ,,,- ""..'
.

•

• ... •.•
��� -"�._...""..--="tt"tlild..... -.-------�-:- ...-.-.-.,>--! SA�TA CATARINA. convido o Snr. Condutor de Linha da 3a'

P
..

l 'Cabelos Brancos ? Div�são-Via Permanente. AGGEO Gl!ERREIRO, �ue d:�de
'}"

.'

Q lD,'.".C. S
'

.

'. lo dia 27 de agosto do C'1uente ano, nar) compirece ao Sf'PilÇO,
,

.... •

.",.J. \�. '; a apresentar-se nesta Secretaria. dClItro do pr<'.zo de 5 d;as, a

contar da publicação deste, s<Jb pena de ser demitido por abar;�

dono de emprego.
Secretaria da Estrada de Ferro Santa Catarina, aos 4 de

outubro de i 946.

,PRISÃO, DE VENTRE
ESTOMAGO � FIGADO - INTESTINOS

PllUtAS O:O.ABBADE ,MOSS
, -

Ai

é;:' ,': Ag;;1t\ direclamt'nte �obre o ap-
.. ,

parelho digestivo. ev itondo t'I pri
, são de vcnne. Proporc!!)ncim b"'m
estar geràI. f'acl�itam a dige$!ôO,

.

<
descongcsliOnQF.I o fiGADO, re.

'. --�'! gularizo,Cl as funCCÕC5 diges!ivoi.
,

I) taZem desoppareccr as onier.

!!Iidodf'e, do E S TO M A G O,
flGtl.nO C INTESTINOS.

:�

OrganizaMo Bra.ndo
. .

"Bnica"
�'Absolutamt:nte·

1:11'1 Todo

Unica"

o· Brasil
Devidament�-re�i8frida,-- eob no. 548 em i fl18

Par.'! o . estudô. f<leU
da .contubfHdarJé por
corresoon-de I1C i a;
com' :4; ljvroa: que
{juainâfu Como si eu
esHvês€e ao lJ..do
de ,�luI1Q. Ficflrá
1ió�ilItªd? �m: -. E�criturBção mercantil. Calculos' Por
t?ge�, ,I?JrcH_O comer?ial, Corrf:'sp(lnd�nclll. Outiiogrll
f.�;. Caligrafia H pratIca de Escrítorío hOJ't3 tão neces.
88"18 Não duvíd

. '. '.. . .

.. '

•. A;
"

.... 1, e, é seu porvir; Moços. mocusapro-vettsm e.st,u um,cu oportun!dade. Peçam prospetos pura
,est; peque no. S?fBO que farão emA nu 6 mezoe. Rece

'_ ,:�p���o um ?é,l"tlflcadü de especialista em oontabílldade,
'{ lf:\� é, �Onl}lüera�O nos �aDcos,. comercio e tndustrta.
t .. :'" Eaereva hoje 80 Prol. ', Brando - Caixa Postal

c:-. S �8ul():.0 mats. eonhecíco 'que ensina bem
e .1910. hnbi.lltou g.erf.çÕt�B de alunas. sertanejos,

oper�ríos aos m!lhure81 c-m instrução rudlmentar.
O .curso sem livros facels e ao alcance de todos

nada .vate'. , . e si !1ão sãu da'mBteda não adianta.
". Junte envek:pe_ selado e diga (Iode leuIsto.

.

poro �ADIOS
REMESSA NOVA A' CR. $ 300;00

c
.

-NA- ..

., CQ5� de Amer&cttIli!io S. A.
".

I.'

"." ".'.7". '1'111,; f�P' ·'\I.lt'.n.mti.,.v"I�....• ·. .

.!!t�
'

.�� MIfW.m

), eX-M)NERVA
:®. '1$."" ".,._. ",,'.

'

..

tmpregodo com realsucce5so nos '

1 'fRAQUEOBRONllUITE5 EM TODOS OS
í SfIlS GRAUS E SUAS Ml\!lIFESTAÇéÍES
1. alMO t;E.JAI'-l: TOSSES.CATARROS, ,

"1'il., !.IlROH9UITiS E COQUELUCffE. .

:.
-�Q'::�,-ZC"'...",�..._,;f�..:..;;....:; -

..��_. �: 'r.-;�.,

.••. 'Uncina RADIU fJHKE

j' �

f- �:�

-

.. �.�e1��- .-1. p���:'
.

�",JÔgQ o de erf<i;là�{f;.,·
, '(l' CÂ�Qd@5 • M,���)f·i(!)iS

,

.tâ cru",!:h\'; Fl!:M��iã�d$
fbi:,;ekm'� �t...m.�i...

�.��'= ..

��.�.,..
'

I!'A"otfI!:A�O$ii

i �Wtfô.� ,_.,,'B��

r. �_...-;fOt ..Ml!S'.'I;lil'��
�

I �IM�� ��cO��

\� )
...�
..

MÓveS �À�
bistribuidores:

PrDsd;ocimo I Cia� ltda�
Blunieriau, CURITIBA ]olnviJe .'.
Filial"

,.'

Matriz Filiall
I

\:1:: '

I,
�-......",.....,--'I��""�."�,,,":,'''_��_� '�' ,'II

... li>.-liwm�=-"""'_�

Dealsche !ueéher .: Ministério da AérõnRuticavDireforia
.
Peçmn cattílagos., da Aéronaufica CiviJ�. Aéro Clube de

Lioraria V Li .L ME·N
Petropolis Cx. Postal, 91 Blu rnenáu E���'�J:]ll

•....... "

....
'.
'.

.'

.

Acha se aberta a matricula d) apresentar prova de qui-

Cidade de 8fumanau, r;:,aS�bC��Sg��ee d�jl�t��:�ç��� �����(jco�úr� s�vi2�iS���:�r, e�
devendo os interessados preen- vigor.

I'
o ArátdO das áspi�aclies dn Vale cher. os. Seg.Ui,!1t�s requisitos: Into.macões mais detelhadas

da ltajili '

. a) ser brasilelro nato e do poderüo ser obtidas na Secre-
.

FUNDADO EM 1924 - sexo masculino; , raria rk,sti; Aéro Clube e com o

v, R b) t id d
. -..)

instrutor.
rretor- eepousavel: .

.

�r 1,,(1 e
..

cCimpreendluíl ,BlumHlau, 23 de setembro
Dr. AchÜles BalslnJ e�_tre 11 e.)� anos, por oca-t de 1946.

Dlreror-F'ropt-iatar-io: I
siao da ma:rlc!llf:; - I VICTOR õiERING

Dr. Affonso Balsinl . "cl possurr mS,íruçao ,<:f.CU,��
.

Pres.iderrte 15v6
,

....
dana. cabendo apre.ferer,.c,a a ,,,,

l
s--�-�_·_�--:@---",,_·_*-;t-<!?-�

Redação e Administraçã.o 1 que te-rharn o curso secunda-
RUA 4 DE FEVEREIRO. 7 riu completo;

. ,!I;'[;'.HNGiEThi �i!'\ DlAR,f(f

E X P E D 1:1:: N T E
Dírecso, Tel. l.1,86. lO,?V -:- Gerencia'l10,99, -, ASSinaturas; 10.99

Publicidade, 10.!J9

Venda avulsa -Dias' nteís, 01', '$ 0,10
A trazados, ar. s 0,50, Edição Espor
tivn� ar. $ 0,50. AtrazaJll, 01'. $ 1.()(J
Assíuaturae; Ano, ar, $ 60.00 Semes
trô: Cr$ BO,(),f).

Sinal de velhice
A Loção Brilhante faz voltar

a cor natural primitiva (castanha,
lloura. doirada' ou negra) erÍl

pouco tempo, Não é tintura Não
mancha e Dão suja. O seu uso

é limpo, fad!. e agradavel.
A Loção Brilhante extingue as

caspas, o prurido, (;1 seborrhéa e

todas as afecções parasitarias do
cabelo, assim como combate a

calvice, revitalizandp as raizes
capilares. Foi aprovada pelo De

partamt nto Nacional 'de Saude
Publica.

,_.._.,--� .......,..�I1'V""'""i"'''''-��,....-�-...-...- �-���••••••••

!j····················R�d�if�·
..

·B;·e;g·�;·····
..

······"l.
t:.:, Estabelecido com Vidraçaria e Molduracões �.:ff Esnclho

.:
s e Artigos para

..

Presente, Rua 15·724 i

f�.
�

Marcenaria Rua João Pessôa s/n. .�.]� Aceita qualquer serviço de coloC.ação Je
vidros de {

. f'i qualquer espessura. �j: -BI�UlvlENl\·U -- :
. .

������:.:.:;....N ..�....:..;:;·=;..:.:...::.·;..:.::�..!!A:..::;�:..::.':;:..:::..:-:��

Catarinade

Nicol:m Pederneiras-Secn:tario
�,..,n-�.-,.�i,_.§��.��"""---b (}�,_;_!.,:-�._�$,:"��"ue-·

2VI

Pimenta preta em Grão

Nozes �Jloscada

Azeite de Oliva,
�1aquinas

F. Domning. caix.l postal, 10 1'imLó

R E V ,E N D E D O R 'E S

Impo'l'tador_(l J.Vel'cemtil Limitada

Blumenau - Rl1;(A' 15 de N{.iven�bro. UH
Oaixa 17 1�Enq} Te!. 1 illlnrt[J,lufi1

;. �' . ."....... ..,"'-
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�! M. Altenburg & Cia:

I Rua 15 de Nove bro, 332, '"' ftlnl 1030

t.··�.' B·.·. O... ···1 s, U'ltimas novidades da
I

4!D. Fábrica Portelano�� e .....

I: ;

Pi I
Os desenhistas e engenheiros dos Laboratorios da

PILOT RADIO CORPORATION. Long Island City. New York.

U. S. A. trabalharam cuitladosamenle na cOils1rução de um

reccDlor para I) Brasil lIue assegure I) maximo de reml.lmen

lo e que satisfaça a fadas as necessidades.

Eis o Pilot B-3-1946

6 oaloula«
Ondas curtas e longas

1 ano de garantia!
Bolos

mO/�5 macios
D istribuldor exelusí vo: Alfred Gossweiller

I -fi) Rua 15 de Nov. 1226-Telefone 1352

I _ _,__O_f_iC...i�n....a�_a.......

-.

__S_e....rv...
·

1_·v_o_g_a_r_an."t_i_d_O__=-»

'l L,_,."",...__
,

Um ata ue i juri so
da U. R. S. S. acusa aberta

• (Ó1n ",
.

:eínlêfflÓ\
9/{edi!iJXJj
Bolos

maisf%s
o Br asil, em sessão, elo per
mitir a perrnanencia de tro

pas noi te-americanua em seu

terri todo.

o representante
ente G Brasil

Perdend.° a seren.ida.da. '.. ° I
sr

.. André. Gro!ll. iko ../.�p.re"--------------------_ seatant e da União 80V18tlCa

Contra-mestre para Mal�aria �e lã tall2:!�:�':?: .�::.t;'';��::

Maltema Comércio Industrie S ..

São PaUlo

C II) OE
OUTUBRO de 1946

Prectsa-se. para tubalhur em grande malharia Iocall
sada em 'suburblo da Capital de São Paulo, de um com

perfeitos conhecimentos e longa pratíce e que conheça
também máquinas auxiliares de costura e "ovérloek'' mar
cas Singer e Uníon. Cartas detalhando conhecimentos e pre-
tensões para a FAMBRA S. A'f

,__....._iimiii�__iiiiiiliõii..;;m;;;;;;o;;;;;;--§ãíiCaixa Postai n. 3983 -São Paulo '-'- Capital. 3v2 .....111____ 4" "''''''·''''·S '"',,-

M lI: ....:--..-.�-tI--�-� o �.....�-�-�.-__�--fi-�-iI!i___.

de

IA",
AI no Kühn, especíalísta em consertos de maqulnas de

escrever, calcular e somar, que tinha SUõ1 oficina montada
no Teatro Carlos Gomes, AVISA seus treguezes e demais

pessoas interessadas que se MUDOU para o béco defronte
a ferraria Olinger. na Alameda Rio Braneo, telefone, 1091.
onde continuará exercendo suas atividades. 3v2

Distrfbuidora para todo o Brasil dos afamados Produtos Concentra dus Ve
getal Rosicle� de fabr.icaçãó da Cia, Progresso Naoional Industria Bra-

. eílelra de Bebidas e Oonexoà S. Paulo,
R Concentrado Vegetal "Rosicler" á base de 'I'omate-Salaãn-Espinaíre,
O Misturas para sopas "Rosicler" á base de á.veía-Lenbilha-Ervilha soja

Feijão Branco e Feijão Mulatinho.
.

.

!{etchup "Rosicler" em dois typos: Picante e Doce.
1$ Extrato de MàHe •.Maltema" Puro e Extratode Malte "Maltema" com
I Espinati's () Tomate. ..y\
C Farinha de Trigo M�N.lIdo ",,'lfaltéma" .•.
L Vio "Maltetna":-Nútritivo e delicioso .com leite quente ou gelado.E Chomalt Malt-ema: -póde ser usado Como sobremesa -. no pl'eparo do do

ces e sorvetes, dlssolvldo no leite. quente frio ou gelado.
R Fosfo ]',faltema: .. Esta iitrinha é um alimento Perfeito e completo para

lactan tes, bebês.. crianças,' pessoas débeis e convalecen teso Rica.em fos
fato e sais, calcio, esta, farinha é um poderoso auxiliar da nutrição.
F. G.· BUSCH JNB. Alameda Rio BraneG 1 - Endereço Telegrafico
B U. S C H .�

. Telefone - 1388 - Caixa postal 33. -' BLUMENAU
EST. SANTA CATARINA..

.

OISTRlBD'lDOR AUTORISADO PARA TODO VALE DO
rtAJAI E ZONA DE LATES

IW�"'.9.GI_'.'@:;dJíll.•"ip ....�;if x�B..a��rí11i

Ci
Domingo ás 2 Horas

Cobiça .. e Castigo
e Final da Serie

À Deusa de Joba'
Acomp. CompL Nacional e. desenho animado

.

Preços de. cOstume
. .

-

-

I .***
Domingo A'S 4.30 e a·s 85115 Hs:

HE;" . '.'
_.. --

H Ofílme que nasceu de u� poema!
.

.

.

vocap,ao Irene DUNE no seu maIS retum-!
.' Y bante 5UC�SO ••

Acomp. Comp. Nacional e Noticias do Dia da Melro. Preços de
costume. Plàtéa nu.merada á noite.

Exijam O Sabão

ESI) F�CJ liLID ii [i E?�" VIRGEM

Cll.\. \\ffJZfl iNDUSTRiAL JOINVlttt (Mf'-rc!.t al}gí�lr:'(h'

O ideal para Gosinha, lavanderia fi lavadaira

Paulo Schelfer
PINTOR -r-:DECORIDR-

DfSEIHISTI
Pintura geral de resíden
cias-Télas-PlBcIiB - Pro
pagandas. Preços Sem

Coucureencta ..�
'i

�--------------------�
P�DVOGADO:
Dr. Ayres Gonçalves
Rua 15 de Novembro, 415

2· andar-Sala I

- (Altos d'A CAPlTAL) ..,-

� ==
-------------------�

Jf ela com ahmção os
1." oossos lhnmci5s

A acusação pro 'lOCOU íor
te escândalo, pois em ten
tativas passadas «par�J esta
belecer essa mentira», os

}'tUBOS já haviam sido íor
malmente desmentidas.
A atitude de Gromiko

tornou-as o assunto do dia.
O sr. Pedro Leão Veloso,

delegado brasileiro a ONU,
ás ,! 5 horas tomou a pa
lavra. para responder ao sr,

Gromiko,
Seu brevs discurso foi

muito incí-ivo. Drsse ele, in i
cíalmente; que a afirmação
do delegado tusso era in ..

Inndada.
E acrescentou:
- «Posso afirmar às Na

ções aqui representadas que
nem um EÓ soldado amerí
cano permanente no terrí
tório do Brasil. Quando
muito, no nosso paf s esta

rão cooperando alguns técni
dos em rádio e comunica
ções, que tão logo terrni
nem sua missão de coope
ração, hão de regressar aos

Estados Unidos.

t- _--;

'" ,�-.

>\ �.

c_;��

A bôa inlor
m.ação faz a

boa opiniãol
A boa infor"
mação é dada

pela
6'CUlIDf DE

BUJMEtUUi"
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