
I cOlslruçã; da Usina de Ribeirão dos Cédros e tiS rellexos
.

que lerá no I'!",
turo desta reg�ão - - Detalhes da visita. que o sr, Interve�tor lIdo Deeke. fez

. ao local onde se realiza a vultosa obra
---------_....-.._-�------_.�"-.-As obras de construção da nova usina da Emprêsa Fôrça

Lnz Santa Catarina S. A .• em Ribeirão dos Cédros, que tão logo
estejam concluídas marcarão o início de uma nova era de pro
gresso para todo o Vale do Itajaí, foram visitadas dia 9 do cor-

..
rente pelo sr. Dr. Udo Deeke, Interventor Federal no Estado,
que partiu desta cidade em automóvel às 7,30 da manhã daque
le dia. acompanhado da seguinte comitiva: Dr. Leoberto Leal,
Secretário da Agricultura, Prefeitos Germano Besduschí, Paulo
Biancbini e Teodolindo Pereira, respectivamente de Blumenau,
Brusque e Tirnbó, Dr, Anisio Dutra. Juiz de Direito de Tirnbó,
Dr. José Ribeiro de Carvalho, Promotor Público desta Comarca,
;:W- GLiÍlherme Renaux, Dr. Celso Leon Sales, srs. Alfredo Carn
pO.�, G. Stam e M. Pütter, respectivamente Diretor Presidente,
D,��tor Gerente, Sec�etário e altos funcionários. da Em,prêsa For
ça;�'�.{.tJlt Srs. Herlwin Hauer e Ernesto Stodieke, Diretor Pre
sidente e Diretor

..
Gerente da Emprâsa Industrial Garcia, Srs

Felix Herin, deputado Roberto Grossenbaeher, Max Herlng e

Francisco Herinrr industriais e acionistas da Força Luz, srs
Cassio MedeirosjRomeu Vieira, Dr.Rubens Walbach. Paulo Gros
senbacher, Leandro Longo, Germano. Brandes, ex-prefeito de
Tndaial e V. Baumgvirteu, todas figuras de destaque em nosso

meio,
A imprensa se fês representar pelos srs. Dr. Achilles Bal

sini, Diretor dêste matutino, f2:entilmente convidado pelo sr, AI
freno Campos, Secretário da Emprêsa Força e Luz e Honorato
Tornelin. Díretcr de «A Nação.

Os 70 krns. que separam esta cidade do localonde se reali
za a construção da ro va usina foram vencidos pejos automoveis
da comitiva. sem novidad s, dadas as bôas condições da estrada.
parte da qual r'Jflstruida pe la Ernpr êsa Fôrça e L'JZ e que passa
por Irrda.ia l e Timbó.

-Em Ribeirão dos Cédros 03 excursionistas tiveram oportu
nídade de fazer demorada visita

á

s obras ele construção. que são
realmente vultosas, ocupando atualmente 250 homens sob a dire
ção de técnicos suíços na firma Vlullinger & CMorrete. contra
tante dos serviços. Os técnicos fm ; preço. gentilmente, presta
ram aos visitantes valiosas informações sôbre o andamento dos
trabalhes. (lU':! deverão ficar co o cl 'lidos em fins de I 9.+T;

As barragens em construção acham-se localizadas em Cedro
Alto., distrito de Ar rnze isa, no município de Ttrnbó ,

a uma altítu
.d!:l'�'io metros. Ores T\':llÓrio tem 7 krns e descarga de 3 klms.
�frrído desta a adutora de 1 klm de estenção e que se preci
pitará de 214 metros de altura para as duas turbinas da usina
lpropriamente dita, que desenvolverão cada uma ::leIas 5.100 ca

'valos (�V), isto é, mais do d'!bro das turbinas da Usina do
Salto.
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A virtude e fi laalda
do SEI reliram quan"'o
o crime 8 a traição

sio promlados, E LIJM,
3LOMBNAfJ. Sexta-feira 11 da Outubro do 191t6 - [Ir. Açhillsa HaIs!ill Diretor Hl>.9l->onaá.vel - Anil XXlll� N ift

Recomendações
seu o m ri JS III

não ·est-

observancia do Regulamento. de· Higiene eft) nossa cidade '

.

-

Em todos 08 países clvlu- Apesar do fundo dtgnüt- menüações que lhes silo .fei�zudns o Governo vem dls- cante e realmente utll das tus, muito embora estejam;
pensanrío atualmente a me- leis sôbre 8 higiene, li tarefa assim. colocaild�· em riscos
lhor das atenções 80 proble- de preservar a saúde do pu- constantes a saúde de seus
ma dll Bbúie pública. criando vo contra os riscos eru apr ê- semelhantes, .....
medidas preservatívas do ço é das mais dWcefs, pois Em Blumenau, infelizmente,
contágio das doenças. Tais que u probrema.atém de bas- exístem também, grande nú:medidas, que se acham cnodí- tente complexo, nãO é sutí- mero deSEHiS pessoas. AqUI
ficadas em leis e abrangem cientemente compreendido tambem lemos noteis, restau
quasl todos 08 setores das pela Ir'liloria ,. das pessoas, tes, verduras, . butequtns etc.; .

liti'&'ld.'ldes humanas, são de- que em vês' de colaborarem onde os mais comestnhos
terminadas peta neeessídade com 813 autorí rudea sanitárias preoeitos ditados pela hígte
de atenuar os riscos otere- na sua e..Iueno, crtam-lhes De estãn sendo observados
cídos pelas mais cruéis mo- embaraços, derxaudo da cum- com críruínosa lndiferl"lJy'J,léstlas ao gênero humano. prtr as mais símples recn- Notam-se, por outro lado, Ia-
----------------.--

lhas GÍJ8 serviços públtcos,
� Ç::.:Ç::,>J?>,l""'Ó""'Ó"",,=,.Ç:.;lp:..:. eót«:::1"'Ó_ç,.>�����ç:"�ç:,.,"'Ó�ii1 cumo Y fi los m h 1 fe ítoS o fide
-5.' Correias de Borracha e,JJ li .nn!:l::. ·��!lS águas se estegnBID e se

» '11 Lvuu � tornam pútridas, tornaodo"$eDurante a visita. que se procedia. realizou-se uma demOliS' � r; iócu.s de miasIDas, além de
tração rfalmente interessante -dos trahalhos que realiz:::m,com � Para· Fins Industriais a. outras irregularidadf'$,

.

a explosão cm c:adêia de.50 dinamites. previamente colocadas DOS � �' Em notl18 que. redigiremos.locais a arrebentar, � "O lJ N L O P" 'r I tu'urame::lie sobre o assunto,
.

Fúi, a s,=,guir. ofer8cida aos visitantes uma saborosa chur- 'il. ...; '1). generalizaremos RS
.

falhasascada. que foi devi· lamente apreciada num ambiente bastante t: �����
"

I: aue temos (Jbsetvado e pn-ordial e alegre, ? Distribuidores: Prosdocimo 8. eia. Udi1l. "K !}HcaremiJs 06 a:·t�gü8 do Re-·.
Findo o almoço, usou da palavra, agradecendo em nome ê -.r"'�' L\ guiamento de Hlglene dO,Es-a Força Lu? ao Dr. U:lo D(�eke pela hl;nra da visíta, o sr. � RUIl 15 de Novembro, 687 _ BLUMENAU � i�dú (ii.l6 }hb .dizem resp.eito.�elso Le')ll Sales. Fal?,nm ainda, {lS sr, Alfredo Campos e Tbeo- � .

_.A � I prOCUr.ti!Hl0. nesse modo, c{)-
alindo Pereira. �""'=:1'""::1ç,o"""" �'�'·;;;.J�<"'Ó����r<:::::J<"'Ó""'5,,"<J�""'6,��<'<'Ó1f{1i.:� lab"rl:lf com 8B .8utoriáBdesAgradecendo em nome do sr Interventor as honras que a.ilmciem ne�d8 maRiO f.I mI'í'i�tiIllH'l-;;;n. ':'fi de .d;� .IÍJanH�rlas. IH�. e�tOpríIDeDtohe estavam sendo prestadas, discursou a seguir o Secretário Dr, H liillUilUi lIiJlIUIIÔ UI iíI�iUl- dessas detBrmWjlçOP6.eobe�to Leal, que tez ur.,a aprF;ciação bastante àlentadora das mantes do mundobras em execução, tecendo, ainda. urr. hino de louvor e admi- Isu1alatõesaç·ão pelo v�lortJso povo que habíta êste Vale, cuja capacidade DAS ES SALAM. (C B) -

d
li !l'3;g" e Ell.tli'irne O Departamen. to de Terras ee iniciativa e r<,alizaçôes a<::ham-se patenteadas em obras e 113111, Viii ç u,...,�

-

. ,.

di' Minas conf.irrnou que aarcante opulencia a viRar. Salient'Ju, por outro lado, a ideia o n�f'JIl;uIAra de..,

b'
15 ilu' u mina de diamantes \Villiamsoo,xoyG[no de �e::onstruir .a estr��r1a de l'o?a;t;em �ue li.ga Tim ? 8hm�enau descoberta em Tal!ganyka du-' ..�.. Negnnuo, ou :;,ep o vale do Itapl ao vale ao Iguaçv. Fone: 1477. rante a guerra, tinha urna área PORTO ALEGRE. __ O fa�elh-oramento qtH.', sem dúvida, muito benefiará esta zona, sendo

ue em breve será desti!cJ.'1a <I v"rba necessária rara as obras,
�------- de no minimo oito vezes, a. da

I
mOHJ inventor àlemão Jorge

F 1 'If Dl' G 'll R Di tor 8r��ihlirfts aue
grande .p.rimeira mina de. dia- Kofle., inventor doS

.•. Jre.iOS pata�ide�t�Ud:(im�rG!;�o. F�rç�r, e J�uz,�ul:r�I��ad�:�ux�om��ido i!i 'IJi 1liiiií;"1 U Iliji mantes! de Kimberley, na A fri- trens que tê,Tl seu nome, sendo
�tJradores que. o precederam pelas elogiosas referen::ias feitas... Cê!. do .Sul. �té aqui reconheCida! conhecido po.

r isso no mund.oo seu trabalho cumo administradoi.· da importante Emprêsa e sef1,n��m
SS

como a mmur do mundo, inteiro. dirigiu um comovedor
alientou a o!?cessidade do apoio de grandes e pequenos para a iii 'IlfI '\!.iI IIIi na,/ {(. u O descobridor da mina foi o' apelo ao "Ccrreio do Povo", di-...

...

d r b b dI· C" d traDq�ilo e estudioso geologista retamente de Berlim, onde está,oncretização a granr.tosi\ o ra es oça a em A to e ros, que A 3a. _"udl'torl'a .d"",;'Guerca r"'- d D J 1 "I'h l .

ou.·,s.. ti tu.irá o marco inicial de mais um período de pUJaote de-
b dn ';"d

- cau'!. en:lle
. r.. o lS _'Jt;)urn seQ'undo o que escreve, passau-.

1
.

V I dI" ',' d fi
'

t
ce eu a enunCIa o.;:erecl a coo- vVilliamson - uescrito aqui co- do""mif,eria córn sua familia,nvo

..v,lmento para o a e o talaI, permlLln o o oreSClmeo o
\'T 1 B" tl P Al

.

.

d'
. -',. tra iVa ter e rtz JUe orto . e- mo, potencialmente. o honlcm O inventor, pede um auxilioeu.ovas 10 ustnas· e consequentemente, maIOres nquezas paro G 'b. B

'i
b I7' d

.,

d•. .

.'. ... Ih p' b't ... gre, UI erme ooc :-...e\ten, e mms fiCO o mundo, para vir ao Brasil. .

Jila esta, reglão c uma Vlua me ur para, s_�s na ,I an.es. .

S'alvad' Fr d,i. . H b 1 d .

·'CIdd.de de Blumenau" agradece a DIretona da Em})rêsa

I S l'
- �r� C �,1rI; uHe'b 1

e O matutir.o p;jrto-al€grense
8

.. ·.· ....r..•.. ç.. à e Lu� o cdonvite .e,;:;s gentilezas dispensadas ao seu Dire- L�ur�u -&-al���uelf�la de \:nt: faimJ iiUleUanO hUe publica o apelo com .grande
r por ocaSIão essa \l'JSlta,

n t'
""" . i E ' destaque.

.
.

va arma, ps quaIS !oram leItos Ao
.

dar su::. opinião sô.bre a -------'.----�_'_.c-.__,..---...

prisit_.nei:,ós na Italia, pelas tro- nova Carta Magna; o deputado Frady Bering'.......__""""'..,-=::J, M' .......

pas améhcanas, Apesar de bra- Aureliano Leite. da U.D;N,. a5- De Buenos Ayres, .on.de se

silyi'ros ::=. ou simplesmente nas- sim se· expressou; � "Faço mi.;. achava a serviço da fitu:ia quemos I�Q. Brasil, como cOllside- nhas as palavras do nosso

pre-I dirige,
acaba de regressa.!!:. p<ira

aro - os rE'Íeridcs indivíduos sidente, formulando votos para esta cidade ü jovem e 'pperoso
serviram. durante a. guerra, ao que o Estatuto promulgado te- industrial, sr, Fr.edy. :a;ering,exercito nazista, assim como ás nha a duraç'to correspondente ·Diretor-Gcrente da Eabrlca de

;) tropas de assalto 5S. ao que ele representa de sacri Gaitas "Alfredq }r�titl.g'· e· figu�:Ei1tr{lgu�s ás nossas autorida- fidos. lágrimas e o próprio san- ra bastante·· relackinada e ben�
des, contra eles, como Dotícia- gue dos brasileiros, que lutaram. quista em >oossqs círculos AA�
mos bá!:'.)mpos, foi instaurado por todos os modos para que 'ciaia.: .

inquérito" cujos autos deram m- pudessemos chegar ao dia glo- Ao distinto industrial' as 1105'"
trada, a�oraJ naquela Auditoria. rioso de 18 de setembro de aas congrátuiaçues p�lq {eIíide guelra" 1946". retôruo a êste meio.

famoso inventor . ale ...
mão pede auxilio para

vir ao Brasil

Caminhões V T U, 3 toneladas. com 2 diferen
ciais. p<tfa entrega em 30 dIas. Interessados
procurem cum nrgencia nusas red�çãG.

UZE f RO Prefiram a farinha
..

-- fabricaüa pelo
MOINHO JOINVlllE
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"Cidade dfi Blumenau'Y 11-10-1946 2

.fr€tt-(:� com 50 dt�fn;:�
dos, tendo ó míuutcs distan
te da EBteeãn da Eutrada de
ferrli. Pfe�;;;: iti,500.00, li tra
Ulf com o S.". jOlb Blindo dI!

V:��jgnt: no 13�1' Palruelras. 2-1

Imobilizado
Imoveis

Estável
Moveis e Utensílios
Maéhinismo

Disponível
Caixa

ReaJitavel a curto e longo prazo
Contas Correntes

.

.Mercadorias
. Participações

2 quotas da Mútua Catarinense
Compensações .

,AçÕes em caução

Passivo'
Realizavel a curto e 'lenga prazo

Contas CorrelltíOs
Dividendos

.

Fundo auxilio social
L�lCr{)S suspensos

Não exigivel
'

Capital
Fundo de Reserva
Fundo de Reserva 'legal
Fundo -. de depreciação

Compensações..
.

CaUção da Diretoria

367886,60
13°·000,00
1.653,00
525.80

I·30U.00o,00
185.000,00
260.000,00
Ó3·i75.7°

zo.ooo.oo

".iiferlicacão ua eiiiar
no tratamento da

wi.fiNô"
Apr{;�EDt<l!.�lJ.! O� <I-!>Ctm!COi�1;

.

e.xigldo 'p-e!;i ���t;i�� iDG á� Coa

digo Civil, sob n: I, 2, 3 e �i �!'li.�'I>�:<.lt'...E�,i(lirm•• :t�'i}"f.t-4'I;��

I
Si ,;iJ��m H"é! (ft)ní�ectmmutG d<.

0�d�til:! elgi[rti {mpe{H��t1t� ,!�'�ar. ;!lli d.o ��tnm-$ ti ��bUCltd� p:�
., ;!!.cn§� o para. os f!ns ü�% dir{�l t_{� !_� �r..D,prcnll�.
El, pEtl.'i IflO1:itm: li: ch�g;;,� "'.i?; (1'7 BlnmenBU, 9-10-1946
C{;nr..edro��nt.f) de t�d{j;'), lavro fj V't:t\!."irN) Bra.
i;:re�eDte para r,q,r :;fhl\l.Ic no 1t."I-· Of:IJ!<iI! dt· H{)g:J,!'lírt:) G�dt ;

�------------'''----------'---

Despezas
Salarios e ordenados'
Juros e descontos
'Comissões
Selos vendas mercantis .

Impostos
.

Imposto de consumo

Dividendos
Lucros' suspensos

Aíugúeíà' .

Lucros e perdas
Mercadorias

.
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Asse1i�blêi(], Ge'i'al Ortlindriu.
"

"

""""
"".. lla'.CONVocAçAo

,§.;> Pela pi'e8���(3 He8lU (·on.vida.dv8 os agre,
.: �clonj8tas

:.:"'".'patR. 8. ASeembleIB. Geral Orrltueria. que se reahzará no
.

dia.3 í de Outubro de 1946 ás 15 horas, na séde social,
com a scgulete

Ordf.In do Di�:
l ' Leitura fi dltleiH1Sfw do relatório da Diretoria; do

Balance. da conta do Iucrus e p\,r:llis e do perecer do
conselhe fiscá!;

2' El:}Íção dos "membros eleHI1O:" e suplentes do con·

selho flscai;··. .

.

.

3' Outru;. assuntos dr, iuteressa desta sociedade,
'. .'

Blurae nuu, 3 de. outubro d� 1945.
Luísa t'cnmidt-Diretora Prestuente 3�5

q COfRE DE AÇO DE

CONFIANÇA

Enfeites para Arvore de
Na ta! (Cluistb;t�m5chmuck)

Senas para Engenho "Disston" ,. TODOS os lU'OJ
hWot� • 1. JIC'G'fS ..
�go e ct.....ideJllt4.
UaQciulos • M4tenlSlS
.. ore.de resist&lIcND
��

Fi Dotnuing. caixa postal, 10 "I'ímbó

Anuncíem neste DlARIO
lf"'tlIUCAIIIO""

�...�

� ..� ..�!mG

�.IIWC&s�

Distribuidores:
I Prosdscimo & eia. lida

Dfo:U;êu RAr,JIO
-

está falhando 1
Leve�o ime�iatamerd.� i�� o�id�a

It�DIO � 8LOIIM
e ESfá Iiflmll'HDlm!e �!endiüll

I
&'qu.iprnrumíO moderno de alta PTf}r:�S(iO. �é;.:-\>�tCi&

[armado e diplomado em. .5'(10 Paulo

Ah.'l'!n�edCll Rh:l1 !!;i'iIi"·!m!t�:ce9 'H)
:s;;r� ,."-_IJ.--,2��������'V4l!\OW:J!&Si119

roía AmADOR (G.Scholzl,. ,

I tabrica Tmtes
Lida.�ht"'�fP!o ,�.a.1tl1lJi. �. \ii.u;';v 'JIHil.JIi "l...

Tinias a Verrni�es .. iVhll�ew'i3f p�ra

Df.. C A t� A R lt
e5P�CIAi.l�1'$1

fRAT1UI·2ENTO Ii: OPEH.AÇOES DAS DOlçNÇAS DE SENHORAS
MolesUas das montnas e moças. Dis\urtlliJs tilS iliaiÍll critica. �&r.
lnrbacõss ap�lrtH:J!unduli1re:t OPE;{AÇ(íEg do U!ilrn. !1nrifjll.

tromD1lS, tnmâres. tlpemUcs. herníes, ete.

ma�ermccQa!!l!ll(H;ãi.l • Omks CiH'!iJ2..
CLINIOA EM GEH.AL

I
Ctlracão. pulmões, rl!:l1!. an, dI"wstivu.
l1arlcs8 • Uksrnz - Doentas 'ft3;Ücaas.

. GO!.\lS.1 Trn. 4 de Fevsf,airo N.3 fsoo frente do B.'!!!31 i.aN'.i3' .

llS,lWl: B�5 São Ponla, 3D - foca: ! 225. - E! L., U M H t.! ii U

�éaM.&�e?RA.-.(���·�3l�Ü"��·�fi2f""��.J"'".&�..m·

Dr. Affonso 8als!!li I Cidade
o Atáut!l das áspiracões do Vala

.

!lo ltilja!

Janeiro. - Especializado em Ma
íaria pelo Departamento Nac.o
nal de Saude Publica. -

. Ex
Chefe, durante 2 anos, do Servi
ço de Malária de Blumenau,

XPEDIENTE1

CUnica f$pecianl�da d�
Criªnç�s

Doenciu: di! Péie - l,fidí!.rli!

- fUNDADO IBM 1924 -

Diretor.Re�pol1saYel:
Dr. AohU!as Saish!l

Cursos especializados da Medi-

T • .' cina Infantil e alimentação das
BluI?enau CURI�IBA J�I?vIle! criancinhas. _ Medico-Chefe das
Filial

.

Matriz Flllal'
seções de Higiene Infantil e Co-

'�.fi:ifn��ft.l.l&]f1l1!li8ift zinha Dietética do Centro de

,�ACOS'G
AH@MICOS

TOMEM

Ui�nn CreDsnta�D
('SILVEIRA"

� - \)
Gra nde Tanlco

U��I\ RADIO SENSACIONAL
DE. ONDA CURTA, 1946,

!"ttlI!.CO T201'1<:806 Um admiravel
radio de mesa, todo emmaterialplástico.
sem rival pe!@ preço. Maravilhosa.
recéção em Onda Curta, de 13 á 100 $OO 00metr-os e incomparavel recéção local. 5

.

Valvulas Philco dão execução de sete,
Alto-falante .Eiétw-dinâmIco. AC-De,
Luzidia caixa côr de castanha matizada. "',i

'"

§EN,[R�M=-VE§'l,JHAM VE-LQ, E OUVI-LO
REVENDEDORES

Importadora JJieTcantil Limitada

Blumenaz.t - Rua 15 de Nuvembro, 1464
.

Oaixa 17 l.�End. '1'e1. jlmpo.ttadora
..::....:'iii-i--���,-6--,-<l>..,.,_'#-� x ",��, "'iI'-_� ......--i$!"�'-6b---.e o ._+ .

'"

__il.--fl--��. •

LABORAJORIO Dr: AN1HJSES ELL1NGER & elA.WT ii'

... Fone. 1901 ... Biumenau
EXAMES DE URINA: simpwf' (aBsucar e albumina) de eedimento, qualitati�o completo com dosagem,

chlohltos, tostara", acido urico. uréa etc,) EXAMES DE FEZES: completo, peaquiza de. amebas, flagelados
ovos de ver:moB (Metodos .de euriquecimento) digestão: carne; vegetais; pefil.quizuliI. dH puz, sangue oculto etc.
EXAME DE SANGUE: r"'lALARIA- Pesquiza. de Hemutozoario de Lllveran, formas agudas e croni·

CllB. iUES. (si!ílis); rellção deE:alm, 'Kline. l\ieinecke etc. TIFO: reação de Vidal. Dns:wem De: glicose, acido mi·
(o, hemoglobina, CCIl,ü\.gem de glolmlos vermelhos e bra.ncos, Formula Leucocitaria. TI;mograma de ShiJing. Tem,
do de coagulação €) de sangria. Curvaghcemicá. EXAME DE SECREÇÃO: Pl'squiza de germeus (Gono.)
espi)rUlatozoidt,s� et(t"tríchomODaSyaginais, etc. EXAME DE ESCARRO:. Pesquiza de bacilo de Koch e

outros germ€llS,' pnetunOCOCO$ fltC.... E_]{AME DO LlQUIDO.CEREBRO:-ESPINHAL: Exame citobac

terioscopico, reaçi.to de Kalllli Pandy, Nonus Appelt, etc. EXAME DO MUCO NASAL: pesquiza. de bacio
los. alcDol e acida l'f�sietentes. (Ransen) etc. EXAME DE SUCO GASTRICO: Exame completo, dosagem
de acido ·latizo,. acidez livre e combinada em !IOI - Pesquízas de sangue oculto, piocit06, .

hemácell.s. EXAME
. DEULCERA: Ultramicl'�Scopia BIll campo escuro: pesfluiza de espil'ochetas Tl'eponsma Palida (sifilIs),

��O Laboratorio .se a.�ha irt�taZado,p.ara fazer cultura de qUalq�er.{}erm��.e auto vacinas
" A' pedIdo oos srs. MedIcas fazemos calheta, de material adoilllClho

.

F'ornecBm,os laminas e recipientes ura tuitamente.

Diretor-P roprietario;
n ... Affonso e�Jsinl

Redação e Admilljstra�'!io
HUA 4 DE FEVmmrn.O, 7

Saurie.: - Estagio de 2 anos no

serviço de Péle e Sífilis da Sa r- ,

ta Casa de Misericordía do Rio t:
Direcuo, Tel. 1-1.36, lO,!)!} - Gerencia,

10.99. - Assim,turas. lU.911
Pnhlicidade, 1(1.99

Venda avulsa -Dias uteis, Cr. $; 0,10
ALra7,ados, Cr. $ 0,50. Edição Espor.
tiva, Cr. $ 0,50, Atrazada, Cr, $ 1,01}
Assinaturas: Ano, Cr, $ oo.no Semes

M.odarniSSimo aparellill de Luz

I
trEl: o-s 30,00,

mIra Violeta
----

V' - ." Atem:ã!!: - li. direção não se res-

acmaçao preventiva nas CrJ-, ponsahilizn por opiniões emitidaB e:n
anças contra a Coqueluche (qual- I !lrti�os assiuudus, lDElB1l10 que Sf']1\
quer idade) e Difteria (a p:;,rt;r I com iniciais. Adverte, t.ambem, �'le
de 10 mêses) sem reação alguma originais recebidos e. não UprúY6:ta.

los não serão devolvidos. Oatroslm-

Dá consuitae. todos ar, dias o serviço tel�gr�lí:o nad,� t"m ti ha-
.

ver com a orlenta,ao >1" 101'nal "60'

no Edificio Peiíer (e'J'n f1'/;;n!� t�l<'nt" é t'€pro:luziJo li titlllo. iutor,

I ao Hotel VilO1'ia) dOll. 103& ("ativo pam nossos leltoro.:;.
.

'.' '
.. -

- 11>-....-. - ..--.q,
ás 12 (: das /4,30 ás 17 no/as,

__� ..

I fenes: 1.433 (CooHultório) fSa,tna; t�ei1as
I lJOJ (HCr5idolleíH)

Faça seu alJuneÍo
noste Jornal

.'1111.".#.-, f.�""."."""�" .....
-���.,.....__...._

friUDi i SabDr

Das Manteigas a

X +---.-.-+- ..._._+_+-+-.,.-it .-$...._.<ei-.-.--�-,._f; ........-.

ElpUrLadol'3 de Madeiras S. A.
S, tnrllLr n�nrltI1'\'!:::i!,Jl1�lI!1}�tGl «�j;t� ...

B ..... vn fl'.JV'L- ."'�ia�....�vH.l'!\l\.... 'l}J!h.•> ..

'<t1adeiras dê construção em ge·
ral, Forros. Soalhos, t\!lold(jras

etc.
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inda o i cêl io delfrl'�
a·n·te'•AI''I'e: CeA.nas d ;mmn��

I�'f �ler4Jl?le/jtO'
'.

-:

'.

'.

'.
'.'

.

.

'.. .'

. L� 1�llq�, {�// " ..,." .V "
..

I (}�<f.-?/-i'nf!n'
de registro-eUm garito, 'Que

. �{��'i�r�
.

f· I v .

..l30/05
.

.

ICOU . «quen e»9f '" &, mais crescidos
Digna de elogios é sem dú-I veio

BU): Iliar 8
.
extinção do.

vida alguma. a atitude do Sr, tncendtc tícou ião €l1tnsÍa&
Ccmaridante de nossa. vnlo-]medo com o, fogo que ere-

rosa unidade miUtnr; envtan- pitava, que não tave dúvtdu Cfn
do Incontinente para o local em cavançarll em uma mu- '4 •..

'

72/
'. do slnístro havido 'fia firma ther que aquelas lloras PtH:4- "'�;'-

'

....�
.. ;f:;.,

ROd.O.. lf.o.:·. K.. a

.. nder. ' 08 valoro:.',,'0.8
sava pela fu.a

i 5 de novem.
-

I
A...- smouo

soldados do 32 RC" que ,-,m bro.
sua já pecutiar ação ener- O" calor" que atillgiu tio mo- r:rJ7 I ',,- d
glca prestaram auxilio l1a leque, !of de tal rnonta que ;;;;le.ae/;iO�

manutenção da ordem e eví- pretendeu em plen H rua fDr- J'tapam assim maiores prejuí- çar um Idilio algo impróprio. .

'.

Bolos
zoa ao .bemquisto comereían- O Sr. Amaro PEI,nheco, Ins- lJ!!!i$ macios

.
te, Sr, Kander.i

.

petor de armas nosta clda- ..

O povo que se com prímía de. nao achou lf:�ga:, i tat atre- '"-'---
n�s. imediações do 1(; cal. d.o vimeato e levou o !�apaz ps- I f;
smtatro, recebeu com vibran- ra a Delegacia, afim ue ocai'; ',

....-----�--

te salva de palmas 08 solda- mar os eleitos do 'll"ogO».
.

I
dos do 32' BC que agiram de Muito bem Sr. Amuro Pa- r

maneira cortes e rre halha- checo.
ram para que não tivessemos -'-_""'____.---.-_ .---

maior dáno. li lamentar, ' - líail � 1Il� !ii;!'!. I."

A,·
.... ! .. , ,.l!mlOW (�.\ 'I'.

eU(}lente ação dos bom- ;.. .

'7 .

'
.

..' ;,.� i�
beirbs da Cia. Textil Hering

, '.,: gt.••�;;;ve fah;KI \\: jj .'

e muito·· especialmemte ROBI
.'

'. --- B I

b?mb.eiros da Bmpreza G.ar
.. -. Anu.nciem.

neste DU1IUO
O OS

CI8, deve�8e o salvamentodo' mais fôfos
novo prédio e digamos me.s':' ." - ... - J '1 <-

mo .de ,toda a quadra: pois, p'
.

I S la II;!!�::1� r���:���3n�i�s f�:� P
..

I�� 0IJEc!:�t e r r.rf."�IDiiE�;SoCiaI1!sem estes abnega.dos que com
fU'«"L!.�l!.!li&:"'R ii!! :.�_;..'_�:o..:.::;._."�" �"""""".�"'''.'.'.. �,tanto afinco se puzeram a 1.n.•;U.MI iSlU9 ---,�-,

8erVtiQO de isolação e saiva . Pintura geral do <xesiden. Af'G!'I§';,_��hl��c�[Oelln'Wnn N[J m®s de �y�st� de 1946
men o da

.. comb.ustivei.
.

.

T i PI
.

C188'-- é ag� Bons - Pro· lranscorre nesta data c aní- Bromeliáceas (grav<:tàs) destn::idas (Un.) 414.8g8
L '

•
'---

'. pagandas. Préços Sem (l1ersádo nntalicio no SI.". Arthur A'rea limpa de bromeliáceas (1Vh) 271.490

. T foi. apagar o fogo 'Ce}[lcul'rencia l�oelhnann. Diretor Gerente da A'iea desmatada (M21

.

Um garoto que lambem .'. __
.

__ ' ,C<.sr!. l\;!ndImann S. A" desta Lugares pesquizados' (polícia de fócos)

::".:,;;.',.' ,$.'"'-""�1l!f--ôll-'��-�-4 X "-"'-ill--<Il!�':"":"-"-��--.i!l lP,r�ça e figura de mi-1rcante pres- Casas visitadas para a descob<or�a de doentes

'c;. •

" A:v, i50 .,mportarlte! '1 ��:j�� e::stil�:�O�l::::i::an::me:: �::;:r��õ:3��i=a���f�n�:��;:��Si;::Z:t���ri�íUiCO
_.,::- -, Ail�m de s.\l'it-ar. �·8.fores e.' maIs grav.es �lan-tr8.t�mpOB� nossos parabens com votos de Inspeções intr'a'-::�olllicilinres' á procura de anofelinos
>, , os 8�Il!x.Q-llSElmf,ujos proíbem terminantemente à F.am.Hia duradouras venturas. Casas com anofelinos

FranCJgc� ROElR. que penetr.e em seus terrenoS' em Testo FAZEM At{OS HOJE: Horas gastas nas inspeções intradomiciliares

Salto, aVl�anrfo-8, des�e já, pelas consequencíaí:l que resul- � sra. Da. Helena Werner. Capturas extra-domiciliares

tarem da mobservauma do presente avÜ';o. esposa do sr. Pedro \tVerner. Horas gastas Las capturas extr::t-domiciiiares

AdoHo Prcehnow ........., A sra. Da. Hertha Dick .. Doentes medicados

Walter Prochnow & ela. Ltda. mEnn, residente em S,'\lt9 \tVeis- Número demcdicações

.

Testa Salto - BluruenBu, 10 de Outubro de 1946 Bvl bach.
.

Mediclim��tos gasloe:
"-+-�'''''.�,.--�-,.-Ji:-�-i!IJ x .-&-�-4-����-''''' Viiajantes l\!Iatoquina tCoroprimidos)

On·l'bu.g., do P.• a8s�g·el·r·.·o...s ·p·a··.r..a . flUPI"tl'ba ��gaG��e�cdg�es��b��g�ua Quienyl ( » )

U \,I LJ Quinino (sulfato _- de o,5Q - compi'imidos)
viagem à Capital Feder.aI o » (» - de 0,25 - » )

,

nosso prezado e distinto amigo, " (doridrata, de 0,40 _ » )
P.ara <) segundo jf.go entre Catllrinenses e Pa:ranaen- sr, João, Gomes da: Nóbreg-o. 2'

8es fOI orgauIs.ado u.m .onibu8 espe.cia! que partirá de Blu- Tabeliã.o e Escrivã::> ti"�Cível E »,. ( �> .d�do,25
- " )

mou" áb d d '3 d de' uqmmna (comprmll os)
'" «U 5 a o 19 (} corrente as 1 horas e volta e Cu- a omarca e pessoa de mar-

l'itíba ás 13 horBa do dia 2t de Outubro.
.

cante projeção erú 'nossos meios Medicanumins fornecidas 3 IOC�nti2d�s

_
Preço da passagem ida e volta Cr. $ 130,00. lufo.rma- sociais. dh,ers�§ $5b ofiea!ia(;ãe �Hl S. M. M.

COes com Fi'Pytag no escritor!o dI! EDlpreza Auto Viação Cumpríment;;mo-Io pelo feliz Metoquino (cmnprimidos)
Cata,rjn�n8e S. A. 3vl retorno ao nosso conllÍvio. Quipeayl ( :> )
��"�"'-�'iIl"''''�'''�r'''�=�'-� x !W<''''@�-.-�'���'i':J-. <, o l!i'-,��!!�,;;;-,.-.. @;�-*-ft-;fl->l> PtiiiUe�m ���dil'��grafia;..

I A: b
� i f'. Limpezas de vaJas e cursos d'3ql.la (mr:;tros)

.........�.fr\ R A �·.f��.:�,�.ID A.·..�i.s.';.rl·' '1
maç�� l��o: Ã��:!�U([!'�t!: �Ó�i�J�etros)

"'ôi!\ E
.

C Z E M A JS boa opiniãO:.' Roçagém (ffi\tr:os quadrados)

I
- :

.

I.

A boa infor� Gramagem (�> » )

C,NOr l � i:_1.A, ÇR
..
"<�·'A.F:·.·.'ss." '1"·.... ,mação � da",da

�--"--

,'- '.. .,
'" Alados identificados pêlo Labor(�t(J: io

...... E.
. i. P '�;, pela Lan-as identi�icadas pelo Laboratório

F. R I E .1. R}i;A S f � "cmmu: DE
,: C; DI f'J 14 A S!" E T'" � "". p.�e,i"'\"Ii.r.t•..J'.HI"l":":'::''':...,...�-�. ..,.= '; ;:6......�� Ll ..a.1,tJ;.·.iiJl>Jj

".:
.

l)'E I
V,ende"se uma espuladeíra SCHlIFDRS'f com 60 ÍUSús, canelas de sete e

polegadas, com motor eletricoindivi.<lual e em bom estado de funcionamento,

Informações com od:oIJ�.bo Kander

K'" I f"
J

ti ���J
_......_-�_""'_'NI""t'J_....-.�:

elum�r.t��. '11 de'

OUTUBRO dfl 1946ele

de Olavo BilacMonllmellto
Estiveram. ontem, na Chia"j fi ro de novembro- vindouro,

de de }nhvile. os profs. Ro- estará em Btumemnr. paea

dolto Ger;ach •. Ao:e'lnrdo Sou- I BSE' adaptada ao pedestrst,

I
za e Wlleoa Cél'n':H' Flortaní.] em consrrução nesta cidutb.

respect! vamente, tuspetur es .. 1 Firma-se assim, o primei

colar, diretor e professor do co passe para a ereção 1)0

O. E. "Luiz Delfino,,_ desta monumento do eprincipe dos

cHiH,ie, que ali' .loram e stabs- poetas braslletros-. cuja cam ..

lecer as oeg(Jciu·.çóes para 8. panha está sendo tntensltl-
I leitura, ern b-onze-, do busto! cada. com pleno exilo, E.1l'�'

! de Olavo Bllac, que será [nosso meio,

I executado pelo re,fl(Jmado ar-t ."

jlista FritL; Au, ã�',quela cl- LADRILHOS

I
dada. M t

.. • r-

08 referidoS! pNJfessüres
e a e1'IR13 (:€1 ,..onrltrução

II foram fidalglimente- recebi-I' Wer��f"[;e�� GaÜinv
-íus pelos inspetores escola-

.

Ires Salvlo OH.veira, José M, RuaPiani, n ti g5 �'êone, 1123

!PireS, Paulinu dEI Bem e pro-l B L lfM. E �.J A�,U
�essGr Orlando Ferrt'Íf8 de

.-----

. Mt>lo, dirp!('l' do Grll,po
.

Es- \/e n d 8-Q8I colar "Pl';ífêS80f Germano U

Tímm», tendo, rumado, em Loja de Fazenda e Arma-

segui�8, pai'!! a rOBft.l;:-ueia do

I rtnho.
snuado em õttmo pnn-

sr, Fritz Alt. ondt" nrmafnm to num butrro de Blumem:u •

com o �H'tistfJ 'I conrírato pa .. em bom andamentc e nume

ra a execução l�3 obra, que, rosa freguezi:!,. Inlormações:
� �_"l:".o:,,_�

RUH 15 de N'overnbro rr 1424,
= Blumenau. 3vl

I-ADVOGADO:
Dr. Ayres Gouçafves ;;'!�l,tlCig� NE6TB mA�IO

Rua 15 de Novembro, 415 ��'".t'�..,.�.e-.il';"'$<l-�+�<f;�••�'t-.0
2' andar-Sala r Im� tiat f} nlll Itll�

_::- (Altos d'A CAJ?lTAL) -=.:. �: <;":ET, in m!i[!� l' '�';
lIRl �

-; . '!tI1 la tlI!'>VIt b!UIIl
""-:'l>-�-�"-:Ilf-lt-�;!IO-"I1>�<l> X .g.--4-...... 4'-�-q,-�_"'<-�...-'\

r�aGional
Catarina

Seríviço
eill Santa

Atividades do
Malaria

de

72.219
5776
I c'S65
1.779
622

261

3·993
38

�.07S,OI
106

342.3°
870

9_126

Íl.,5Ir.5
6.152,75
126

42
6ÓI

1.0°9
2606

2 (;00

25° .A;
'!(ji

8.280

398
925

14,574
642

.,.�

l ,

VISTO, Em 25'9-1946
Dr. Màrio de Oliveira lTsrreÍra

Chefe da CircuDscriçào-Sul do S. N. Mo

pmipa·sa tampo e aborrecimento
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