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propn
da irrresponsabilidade politica e administrativa que O batismo tlernocratico de 29, de outubro ou

dominou o :Brasil durante tanto tempo - os defen- as aguas lustrais de 2 de dezembro nada valem se

sares da «carta de 37». Defendem o seu proprio cri- o presidente reincida no pecado de carnbulhada com
me. Denfendem as regalias e as vantagens que usu- as tentações e os anjos diabolícos do passado.
fruiram durante anos e das quais sentem inconsola- Xão afague s. exa, as sombras que tentam en

veis saudades. Apegam-se ás taboas do .naufragio volver-lhe a percepção e deformar a verdade dos fa
facísta ,

na esperança de que o navio corsário se pos-' . tos. Essas sombras são sinistras e prenunciam catás-
sa refazer num momento dado. trofes . . .

.

E' o egetulísmo» encapuçado e solorte, que Volva-se para os homens sinceros de seu par-
está impedindo as soluções pacificas, harmoniosas, tido, os seus amigos, 05 que não o venderam nem

democráticas, na seio da Constituime. Porque somen- o trairam nas horas de provação «queremista» .

te aos aventureiros de 1938 interessam a desordem, Com esses o presidente da Republíca governa
a inquietação, a anarquia, como documentos da nossa rá tranquilamente e encerrará a sua carreira politica
incapacidade para os regimes de opinião e liberdade. sob os aplausos do Brasil. Com os outros só Deus

.

° general Dutra, queira ou não queira, ostenta sabe o que poderá acontecer lhe». - (Publicou o Dia-
na sua vida política a cinza do pecado original. rio da Tarde de Fpolis).

crime'
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�.. Em um dos, brilhantes artigos seus, no «Estado
'--,e S. Paulo». o sr. Rafael Corrêa de Oliveira assina-

lava recentemente à exlstencia, na Constituinte de·
varias deputados do Partido Social Democratico :que

�eP!lt�m ínjustificavel a intrangigencia do líder da
�malOna em manter de pé a carta fascista de 1937.

depois de uma eleição nitidamente democratica, Con-
sideram ainda esses elementos sinceros e esclarecidos
q.ue. uma delegação de poderes legislativos da Cons
t�t�mte ao presidente daria a este maior, prestigio po
litico e lima mais firme confiança da Nação.

.

No entanto, a corrente realmente -democratica
da maioria na Assembléia é anulada pelos «salvados»
da ditadura que a maquina eleitoral meteu na Cama
ra e no Senado. São os Agamenons, os Nereus, os

Etelvinos, os Valadares _- todos os aproveitadores

anual
seinesereí
avulso

Cr$ 60,00
01'$ 55.00
Cri 0,60

O..
.. "L""la �,dI dImlDoem as POSSluldOat1�es. e

reconciliação entre o PSD e o
P I II Gaúchos

o sr.. loureiro da Silva acusa os pessedis
tas das confusões que lhe foram airibuidasii virtude ii a lea!da

da 88 retiram qUiUldo
o crima a ii traição
slio premiiiduR.

Dlario
.

Matutino

I Tomou posse ,o
diretor dos

Mo.squifol
.

etzet

absolutamente inofensivo para
pele Eficiente proteção

.

contra

PICADA.8 DE MOSQUITOS. e
outros insetos, A 'Praça de 'I'rafalgar, em

Reestrllturação dos
quadros do funcio-

;j . nalismo federal
i;;� j RIO, 7 (S. E.) - o Presíden-

'::'�"v.,�::� 'I te da República aprovo,! pare�
. _.' ... � ,

. .

,.cÓ,,:;:>�;j·'·�� I �:�iSã�o d�·A;����ut���ae:e�o:··O"C'""·""·--

'" quadros do funcionalismo fede-
Londres. British N, Servíce] ral,

Andreza Campos da Luz
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Hoie às 2 horas
Russell Hayden • Bob Wílls - Dub Taylor e

empolgante far-west

Um Sheriff Turuna
PRECISA-SE de Um novo e simpático "cow-boy" que fará vibrar a platéa com Forro Paulista, Encarrtorrelras de Qüalquer Especle,

O
.

S
. as suas arrísocadas aventuras e incomparável valentia! AI'ln""amento, etc. '�"<l

.
. ficiais .

apate'tros

I
li. v

Acomp.i.Compl. Nacional - I desenho colorido "O Corvo e a

. II
mediante bom salário.

raposa" e Continuação da Série:
.

I'd d S Ih M Si b IInformações: - Rua Marechal •

L
• Especia 1 a e: oa o area : TO e

Floriano, 43-Jaraguá do Sul. Vigllantes dal el ,I,3v1 Platéa 2.50 - I{2 e militares 1.50 �. Balcão 1.50 � I{2 e mil. r,oo :i;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;��õiiiiiiiõ;;;;;;;;i!i!i!iii....mm;a;;;;;;;;;;;m;;;;;;;;;;;��mm:;;;;;�

N.B. Para esta sessao somente serão vendidas meia. entradas a

r��==�-�-""""��QC
.

I.,·

_V_e_"_de_""_Se_··_I quem trouxer

din;;jelrO;;04,30 e 8,15· li.-··C�8�" '''d�' "M���I�''''''R'���;k''''Lt�' ';Um "casf de primeiral Gary Cooper - George Raft - Frances t ,Venda-se casa de material, Dee Robert Cummings Olympe Brandna e milhares de extras em ti Do'mito rios ;}

�!��te2�e �8;g��trg:) c�:��:::·
-,

·A···l······M···AS D·O··· M··A·.R
'

t� Salas de Jantar �tao�t3 morgos de .mata-vírgem. f.�:: Mov 5 Estofados
:.'.1Informações neste Jornal com a película de maior sensação até hoje fímadal.. f

. O Dr. Aehílles Balsínl. Acomp. CompI. Nacional e americano

t· Serviço bem perfeito f hem acabado :

Platéa 3,00 • lp mil; 2,00 � Balção 2,00 - 112 e mil. 1.50 .�. Grande estoque Ll Tapeies �:s l'Vende-se casa de madeíra, A' Noite: Platéa numerada Cr.$ 4.00 � �em ótimas condições (8 mts. �-...ít."""'_.-II-.._ .......-. O",-��-.-�-�__-1I'-. f�� Rua Dr. Amade- Lus, 1.1 �:('\,lx 9), com terreno de 45 me-

L
- P d d R- L M f ��

tros de frente por 40 de fUD- ta

. oça.O !II
ra o

e �ap·.��dia a enor
"���··��:;':':'::':':�;:"··"����".:!";':'::�f;..���,::.�1

do, Intorme ções neste Jornal
com o dr. Achilles Balsíní. W·.E T.Z EL enconlr�·se a tE n�� nas
.. farmaclas e Drogarias.
Vende-se. por motivo de

doença um negocio
de secos e molhados, bem
atreguezado. Tratar nesta
redação.

.

3V2
�-����-�-�-�-.-�-.

o seu RADIO está fafha�do 1--,'Leve..o Imediatamente na ofidna I

R�!I!.,:!��!M I
I Equípamento moderno de alta precisão, t,écntco

formado e diplomádo em São Paulo
Alameda Rio Branco, 10

-----��
.";"'St--.-.-�-.-.�.-.. o it--...-9.....�-�-a-A!.-!\i-,.-. o �....�-..-��.._�.....�-;@>-�-c

LaboratoriodeAnálise 1

de bons mecaníeos e tornei
ros.. paga-se bem. Informa
'cõa", com o S1'. Hans W.
Fehrfe, na oficina anexa a

Pabnlca de gelo. Blumenau.

.INA-O E XIGc PURGANTE, NEM DIÉT�
;;��\Mj ..�C_Il.ft.S,"�&Ob�

Bspe clalizada em concertos
de Maquinas de escrever,

RADIOS e

Aparelhos elétricos.
Rua 15 - 71u - Blumenau

o tfl.ELHOR DOS mELHORES

�l"C.D:�_:;�",UIL�1t�
,

Santa Caladna

•

Ine ch�
i �:

Alma Carroll nr' ';!

H.i\O E NOÇIVO AOS ANiMAiS DOMESTICaS

...............-.......

.......... .

Dr. �gon A. Krueger
- Medico Oculista -

(Ex-assistente do Instituto Penido Burnlel') de
- Campinas -

Consultoria: Rua Candido Lopes. 50 (esq. Rua Dr. Murici)
- - 1° andar -

CURITYBA PARANA
Consultas: das 10 ás 12 e das 14 ás 17 horas.
Atende exclusivamente dentro da especialidade I

•••••••"'................................................ • 11- ._••••••••••••• � •••••• 4 � I������ �W'�����,

Dr.. A. SAN T A E L L A
DIplomadO Dela Faculdade Nacional ds Medicina da

Universidade do Brasil
MédICO por concurso do Serviço Nacional Je Doenças MeDtal!!,
Ex-interno da Santa Casa e do Hospital Psiquiátrico do RiQ

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

CLfNfCA MtmlcA .... ESPECIALISTA EM DOENCAS NE�VOSAS
CIlNSULTÓRIO· R I} A f H L I P li S C 9 M I D l'

;Edifioio Amelia Neto)
Das 15 ás 18 horas

I'LOBIANÓPOLIS

10-3-1946

Sociedade Benificiadora de,
Madeiras Lida ..

Telefone f248 - Rua 7 rie S :

c.: ::: oro

fornecedores de l\\adeiras em Geral

G. _I=-==--ml
Expediçõe!!i .. K)�:H!.J'p0lcho�

Agentes do� lãte�: m

�
fr,

com viagens regulares entre ;aí - Santos

(alxa postal 36 � e..<I. 'I'< "6"1<.1"''',1.•[TAJAr - Ruo Pedro lJ'erreirR o"· 68!7� I
'PME Si ..4#U_ §§$t..-�"'-k!L��

.... a_! """'_�m;IIE.'�"'r::�.nAA\-i./M-\l!··.:;;·."""""·..

1Dr. C A t-A A fi A
.

ESPECIAl.SSTA
TRATAMENTO E OPERAÇOES DAS DOENÇAS Df, HENHOl.'tA8
Moiestias das meninas e moças. Dis�!lrbios da ír1iHie críHcil. �er.
furbacões nauro-glandulares. OPERAÇÕES do l�h'.:I"O U\íi'r'IGS,

I..trompas. tumêrss, apemEce, i1er�ias. at,:.
UiatermOCOagHhu:ão - Ol'l;!;u; Cw:rtii!i.

CLINIOA EM GERAr:.
Coração, pulmões. riDs. an, dige;:;.H'i]s, �Varlces • Ulceras • Doenças Trl.l�!;;'ws. mGONS.l Trav. 4 de FevereirD N.3 (em (renle do hoiei 'ihtiiríal �

BBSUJ.: Rua São Paulo.30 - FOBII: 1226. -. B L U 1\1 H � A U �
.

- @..."........ i§'HD! _hlilliU5:�ITi$i�,,;"!·'i'·�,'i'..:,,_t'-*;;-{��"!f:1:t;:m?.:i=.J:m

fn1k.r" i8"'��d�e����, --'-"1 \..--uD Jl�U ,.i .I.. �1;�.. �'4...Jà� -

Blumenau L�{!�. .

Ttntas e Vernizes .. iw�at�rria� ij,w�fe � ,

Pinturas em Gera!

I
-1'1

Tintas em bisnagas D2;'") :"�tíSt1S
BluF�efiau • �ta. ('

� ,_ '" �__

Rua 15 de Novemb. 588 ... Fone. 1201 .. Blumenau
E L L I N G E R & C I A.

EXAmE5:A PEDIDO DOS SNRS. MEDICOS
EXCUTAM OS SEGUINTES

fiMedicação au:t:iBa:r
no tratamento da

URINA (completo e pardal com dosagem)-f.EZES (Amebas, vt.rmes, sangue ocuHo-ES
CARRO (pesquiza de bacilo do Koch)-SECREÇAO {pesQurza de diplococos. etc., espel'mato
zôJdes)-SANGUE (Sorodiagnostico dI:; Lues (Rea:;ão de Kline). - pesquiza de Hematozoario
(maIaria). Contagem de globulos. tempo de coagubQão e de sangria. dosagem da Hemoglobina, 1 _"" ..glico e, acido urico, reação de Vidal (Ti!o).-UQUOR (Exame citobacterioscopico. reação de ��-'fe .•�g.-$i--��-�-§ ,".�--�-�

Kahn, etc.)-MUCO NASAL {pesquiza do Bádlo de Hansen)-ULCERA (pesquiza de

Trepone-1oma palida)-SUCC0 GAS:rRICO (exame completo, dosagem da acidez !;angue oculto. etc.) No oM � no !all .• !

1 FORNECEMOS. LAMINAS E. RECIPIENTES GRATUITAMENTE KNO,l1.

Instalação moderna: estufa, auto:lave, colorimetros, etc. nrillil! dll)l.v® fi\lto i ;ii

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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F2{� �::-:!�!tMdem � 110 Comércio do Vale do Ilajai
sâr�ge:J.osefSébuermanl1 e Freya Comunicamos á, nossa distinta freguesia que. por sua livre
Catarina \VenseHI{y. Ele, natu- e expontanea vontade, deixaram de ser nossos vendedores-co
ral da A Iomanha, nascido aos 2 bradares na zona do Vale do Irajaí, os srs José GaH e José Gall
de outubro de 191A mecanlco, Jor .. Todos os pedidos devem ser dóra em diante encaminhados
solteiro, domiciliado e residente diretamente á nossa firma.
nesta cidade. filho de Teodcr Itajat, 13 de Fevereiro de 1946
Schuermann e dê D. Ana Schu Pela Usina de Açucar Adelaide S; A.

I
errnann, Ei3, natural deste Es' MARCOS KONDER-Diretor-Gerente
!l.ldo, nascida aos 23 de dezem-
bro de 1919, domestica, suuei- ®�""••9:"-.�"�•• ':.�_+:�':.�••�.�+(!!x ��S @<:+-�-fi-.·+�\i\f.••-+ ....-+••,.-�t{

,

ra, domiciliada e reskíente nesta
cidade. filha de Carlos Wel1se' , _

rsky e de D, Catarina Meerholz
Wénsersky.

Ap:r.ese;lltar!U!l � docmneut'tlS
extigido pelo artigg 180 do C().,
ôigo civil sob n. I, 2 e 4
Si alguem tiver'oenhecímeate de
existir algum impedl:m�nt0 legal,
acuse' o para os Uns de d�reito.·
E. para eonstae e chegar 'aoO co

nhecímento de todos, 18\1'1'0 o

11"pre,'se,nte para se,r "afiXad& IlO,
to..

gar do costume e pubMcado pe..
la imprensa.��'Ii�����l1fl1\!&1§m!l!llM 'i Blumenau, '7 Março de 1946,

Vretonao Braga
Oficllll! de Reg{-;tro Civil.

'I ê FL1T! AUTOMOVEiS

',".' ' ",,: tO u">-c,'u'''_s��'a''i.
Veja que lu to. �H�'f�:f;�� .:;!'r"'1� r��,i�@�:o DE SOTO "Di-

-�

'---

... ;$.\\ U RICA�DO DEEtA�E
morta' para os insetos, inofensivo para as pessoas. ii �S"(em"'0, DIIISS<YO'lVI-do 1

ProvisoriamerH�-á rua Brusque E!n-mUmenau-cx, pôstal 119
1 A· G F fl6 " .-.-.-.�.-.-�f"""'.f>-�-� n "·-�-'-'fl;-�-fl>�'ifi-..-.. -tI

i;:;��,:'=:"-:':":�'�:,',�� ��:����,�!!!;�� L::blr!�an1�a f!�sr�a �8�::a, !!f;{:;:j II minam a energia, arruínam a saúde
_
e de-

I'�:, : bilitam o coração. Em 3 migutos, �a"co" OVOS para incubação�� , nova fórmula médica" começa a circular
Frangos de I a 4 mêsest', '

lIO sangue. dominando rapidamente os ata-
ques. Desde o primeiro dia eo�eça a desa- Reprodutores de 4 mêses

�
- ............... --� ---...

-�
parecer a diliculdade em resprrar e volta

O '

S'"C;::. I .

h C· . o sono reparador. Tudo ,o que se faz ne- Ierecem ae seguintes garantias e vantagens: 0.0

,

_8,aaS. ;"_',l,n ,OS,',, asem"lr�s.,'" ceesarto é 'tomar 2 Pastilhs!Stde Mt"nd1·Clco �1'lhos de catos tmportadosd., "mr'FI'cAD'" "Hunson" com' -
, ás refeições e ficará comp e amen e r.1'& l ,,'" , ,."'" n. c, .� '-' u U> � •

I O�o!:'d"'�dos, B"rif1'!!'�! c:�.natOI'i:!"1
! da asma ou bronquite. A ação é muito pedígré paterno de mais de 300 ovosn i ;:::. ..... Q. �, •• s ;;;,r

_

...,.;l Cll� �
,

i, rapidfi mesmo que, se trate de casos rebeJ- �

,

• des e antigos. Mendato tem tido .tapto Proprietário do avhu:io.r�mi�""11:! p·ii�ft-al!:!· C'ap'a""" 'ê,,;to que se oferece com a garantia, de O· P hl R' A d·�·tl ta oe 9'} BC-Q M t",,�.;;;l', .

f��' n �'" "

;;:!, ; dar ao paclent�spirfção livre e facil.:ra- sear.L a I li.! mazonas eíf"U v <"�I U.. • •

ii' Meias, etc. II I g�:�:!t��ecl���;::�:�:1�i��ln:��:� I )k{{�L���(lt��:,\r��j�.�r::'�:'�::'���H�;�:'�'!:��:�'��:�'�W:�."��"l�S.1"t_�� B3me�zlllli, Gnry e�lSà_' I ii��dãCõ':klf ExportadOI'3 de Madeiras S. Â. iBlUMEium - Rua �5 d� ril®i!em!U'o, 505 .. Fone: U01 1"90ra lambem a &r.$ 10,00 �
,

.
'

"

.'

;
"''''.' ,"" '-,", . I Sfoçk perr-m1uloenie de: IOficina RADIO FUIIE

I'
Madeiras de construção em ge· I

ltende todo! 011 lIerviço. de 'ral, Farras, Soalhos, Molduras i,'"Radios receptores e te. ftl

lenfeal RaslldOll e. GaranUdot
'.

�
TRLBPONB 1395 I Telefone 1337 lV!Rua 15 de Novembro; 59_6� 1!, _h��:�� Setembro. lã ���:'�úi:=u=::'ftW.:

.

,

�·:<t�1i��$Jjf�"z

fi smus é um� Maii�sUa CWClDica e Exige

OlD T�ai��uu��E!O Cronico

Dr. A.C. PACHECO E SILVA
Este incisivo conceito do ilus.rado profess or

paír iclo é O grito, di! alarme contra as formas er
roneas de enfrentar o problema da Sífilis.

.

'A impureza do Sangue é uma doença rebelde.
tomando-se necessário um tratamento enérgico que
deverá ser, continuado embora hajam desaparecido os

principais sintomas: Cancro vanereo,' Reumatismo.
Feridas, Erupções da pele, Dores de cabeça, Pedra
de peso, Fraqueza Falta de vigor etc, O Depura! v J

Tonrco,I
I
I

e a mais valioso auxiliar de médico no
preventivo e curativo da s lfilis e suas
consequenelas,

tratamehto
gravissimas
N' 8I EC

DEFENDER a satide e a efícíêncla
,

combativa das Fôrças Armadas •
das

Nações Unidas - foi a suprema tarefa do
soldado Flit' durante a guerra.

Agora. 'o soldado Píir, novamente entre

nós, está pronto a prosseguir na sua cam

panha diária de proteção à saúde do lar, '

contra os perigos e o mal-estar' causados

pelas môscas que disseminam a disenteria;
os mosquitos que,' propapagam a malária

e il febre amarela; as pulgas e outros in

setas que transmitem o tifo;:e as traças

que destroem as roupas.
ISso significá que Flit pode ser agora
encontrado, onde e quando V. quiser.

fique.se de que recebe

FLIT. Recuse SIlC�

dâneos. Lembre-se:

se o soldadinho não

estiver na lata, não

faia AmADOR (G.Scholz)
'Recomenda-se pelo
Esmerado Serviço

==,

Il
i M!lEHún OHGlHHIIH.:ãO DE raíiinlS f HiPrtÇlHillS

f6flUJCemí}S caMlil�es 1if.l'iJ o �í!ter!!lr - [ili!a,lali�nn grátis

.,

Slv. C�ls@ Gan��a, 114 • Te�. 9�3�5t • S. PEiULO
� �

Ultimas Novidades->Vestidos, Blusas,

Arrancar e destruir gra ..

vatás é contribuir para o

desaparecimento da malária
em Blumenau.

·�smUlI�lil, ' ,.ROU,P,ãS !la::':;:��:::i::G�;�:1
:'

'

:
' ,.-.-4:-�,,-.-'-.-""";'1,,1Í'.'-' ""--� X < --�-.-1e>-;;;-iS-�-�-õ.......

im.!liiilJ§ll�'}�\!I.:i�,·3}ii?""�����'Jiil!fJt'l�.iiàiU'!iI&?Ih�,*"&'M��

1-
_i#tld,'M'lB

Caminnões de 1/2 até tO toneladas.
CAM!NHONETES

Con.tê:r.o..
GITO ELEfrIENTOS TOttiCOS:

todas as medida em estoque
F. Dommlng, caixa postal, 10 'I'imbó

Consumidor
Exija Manteiga fRIGOR
(xista Qualidade que Fôr
Mas nio é FRIGÔR

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



", ·'->':"!;.::�/\::A�:;;·::(;': '\ /. ".
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IX a�rt�"6a(Jà dâs matas-ao redor cI� tid�de
. te o. problema
�------���--�----------------,

;
;...... .-�,. , ;_'-'

.i::·,·.,,': .' .-"'''-.'

virá resolver defínitivátnen...

da malarla em Blumenau ..

I) f llIlIlI.all.1Q de
. Exposição Igro·Pecuã- Comercio e Industria Comp3nl1ia Paul, em Uq,ddaeão

IJ 10m e il a u Março de tS'6 ..... . ASSEMBLE'IA GERAL
j Ja' .'. .

• ria de lajes São eonvldados os senhores acionistas para uma assem'

JDSi_
bléia geral. a realizar-se na séde ela sociedade á 'l11- 850 Paulo

'J'�" ...,. .. ". I Deverá realizar-se, nos dias -n' 300, desta cidade de Blamenau, ás (nove) h. ,a", do Ui" 25 de
.

a ·Ieve IIIICIO o desmatamento 2? 21 e 22 de abril. próximo Março do corrente ano. afim de deliberarem sobre a seguinte

....
.

.' '. . •

I

.'

U vmdouro, iii 4a' Exposição Agro- ORDEM DO DIA
.' Grandiosa obra encetada pela> Serviço t t:ec�aria promovida pela Asso- 1) AJ?re�ent�ção e aprovação do relataria. dC? primeiro ba-

U OI
'

I d 'M ,..
... JiClaçao Rural de Lajes. lanço de liquidação e do parecer do Conselho Frst'al. e presta-

..... .

n8Cltlna·. e a afia
..

' I
Como �em acontecido das ve- ção de contas .

...•.• '.,.O....
problema da mala�ia em B1�.m... e?au. q.t;e·ca.da... ves

�aislzes antenores,. esse. certame vem 2) Resoluç�o sobre rafeio.a. f,azer entre os acionistas;

V0� preocupando as autorídadés sanítarías, esta sendo combatido despertando V1VO mteresse en- 3) Renuncia de um dos hquldantes;

agora por um novo metodo que, segundo se pensa. será decisivo tre os lavra??res e criadores 4) Assuntos gerais do interesse da sociedade.

para a sua. solução urbana. '

...
'

.'

, .. ". de_ste e, do vizinho Estado do BIUIDi'!l3U, 1 de Março de 1946

""
•. Não é de hoje que sabemos qü.e o mosquito transmissor des- RIO Grand� do Sul, � que faz Os liquidantes: Aug. Th. J. Fey-Arlur Fouquet 3�.,t

sa doença em Blumenau, se cria em aguaS' coletadás pelos gra- p�ever revista-se de brilho exep- ��.-.-....!b'a.- �X �--Ü>-"��"'''''c'(�'''§i?-'1I!\.�;-+&i'''''·.�·"-;1

vatás, plantas bromeliáceas que existem em grande abundancía eional,
.

em nossas matas. Ao ser descoberto este fato e verificando-se Tendo á. frente da Comissão

que os mosquitos que se criam nos ribeirões. lagpas, brejos e Organizadora a figura dinamica

outras coleções de agua existentes no solo não são, em Blume- �o vetemn?� .prestigioso rura

nau; transmissores da malária, o Serviço Nacional de. Malaria Iista Sr. Virgílío Ramos, nome

iniciou, ha dois. anos a destruição dos gravatás dasmatas, os quais, dos m�is conhecidos nos meios
,

eram arrancados das arvores e em seguida destruidos; Com o I pec?anos do sul do País, a Ex-

tempo, porem, observaram os .seus tecnicos que das raizes dos posição de Lajes dará ensejo
gravatás nadam em pouco tempo novos gravatás que permitiam a que s.eaprecie o gráu de de

novamente a. criação de mosquitos transmissores e que a solução st'j1volvlmento e aperfeiçoamen
que se estava dando ao problema era. alem de humanamente to da lavoura e dos rebanhos do

impossível e caríssimo, apenas provisório, pois requereria um nosso Estado.

verdadeiro exercito para a conservação indefinida das matas JZ-� �-tI...".�-:.

limpas, ..

.

Foi solicitado, por isso; autorização ao Ministerio da Agri
cultura para' se fasee a derrubada de uma larga faixa de mata

em redor da cidade e onde se faria, em. seguida. a" plantanção
de arvores diferentes que não. criassem gl'3.vatás. Esta autoriza

ção. foi concedida ao .S.NJ\il. pelo respetívo Ministério, o qual
ainda, criará um horto florestal para o fornecimento de mudas

para o reflorestamento e' porá a disposição um agronomo com

petente para auxiliar e orientar estes trabalhos,
.

Já 'agora, na sexta feira passada, foram iniciados os traba

lhos da derrubada, eomeçando-segno morro do Aipím, ao lado da
rua Minas Gerais e no Beco Araranguá. (Beco do

.
Hospital) de

vendo extender-se paulatinamente e sem exceção alguma. a todas
as' matas que circundam acidada.

.

Podemos afirmar que esta medida rigorosa que óra se ini

cia, • tem transcendental ímportancía para Blumenau pela sua

grandiosidade, pois durará anos, e pelos beneflcios incalculáveis
.

que trará para todos uos, flagelados intermitentes desta terrível

doença que é a malaria. Merece portanto, o' Serviço Nacional
de Malaria, toda cooperação e boa vontade dos que realmente

comprehendem .o problema. e sabem ajuizar os prejuizos que

ele, 110S causa.

.-......��-�_.§'f:---.�-�t.oIiJ'i<-:li-::. O .....�-............. - ..... _._�t.1 O M-íl.....__ffi-.-§:-!t�'-*-'"

T ..'

.,

. ! Procuro com urgencia t
! ENDEDOR I
+ I

. � para a Praça e o armazém. j'ndispensavel ótima apresentação e I

":i'
'.' conheeímeato profundo do ramo, sendo muito preferível que tenha T

... '. trabalhado como vendedor no varejo. Deve estar quite com o .!el,'serviço mHitar.

! . Rodolpho Kander t
.

.
.

:.

�"",§'"""",�--�"_�",,>":!f..��-:t o §.-�"""'__-"""",'41 ••;tiO .•-:..........-�-:€-lt1-:ti-�-.-�
Dá consultas, todos 08 dias.
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no Edificio Peiter (em frente

rtilãDÊ ·'SÓCla" Empreza Força 8 Luz Santa Catarina SI! �� !J�t�a:�tZ;i}dSd:� h��::'
�A;;i�ersari�� fones: 1.433 (Consultório)

A V i s O 1.101' (Residencia)

Quantos
12

I ?I!l

Perdeu-se

"Tesouro do Estado de San
ta Catarina"

o «Diario Oficial do Estado» TOS r..UL CRUZEIROS. Onde

em 2 I· de fevereiro, á pagina S ficará depositado esse dinheiro?

publicou o seguinte: Se o f;�· i' em Bancos, ele ren

dará juros e esse juros serão

contados - favor de quem?
Cada boi morto deixa o cou

ro, os cornos e outras miudezas,
que são conversíveis em dinhei
roo Para quem é arrecadado ês
se dinheiro?
A Colônia Sant'Ana vende

carne verde para a vizinhaça,
como o faz também com o pão.
Para que caixa é recolhido o

apurado?
E, afinal, quem

Quanto custa o

bois são levados

PAGAMENTOS
... �.

"

I

..�

no trajeto de Blumenau 80

ponto final dos ontbus per
deu-se um encerado para
cargueiro com o numero 47.
A pessoa que o encontrou
pedimos a gentllezn de en

tregar 11 Empreza Auto-Via
ção Catarínense, que será

be�:::::e:8. aVI, O r. Affonso Dalsin i
arligos Elétricos

Instaladora de
.

Brumanso
Fone: 1477

DESPESAQRÇAMENTARIA
JOSE' GOULART - desti

nados ao paqamenio de gado pa·
ra o côrte durante o ano

C01:re11te da Colônia Sant'An«
C1'$ 6,000.000,00.:0
Como se vê, o sr: José Gou

Iart, funcionaria da Colônia Sant'
Ana, recebeu, por adiantamento,
para compra de gado, para o

côrte, ali consumido SEISCEN-

compra o boi?
boi? Quantos
para o córte,

Clinica Especializada de
Crianças

DoeDçilS da Péle - Malana

por dia?
Não quererá o Sr, Udo Deeke

saber disso?
O sr. José Goulart é fazendei

ro, e, sem dúvida, há-de querer
que o assunto fique bem claro,
para. que não se venha a dizer

que s, s. está rico ou enriquece
á custa de bens publicas. A

I malidicencía é capaz de tudo, ..

Culpado não 6. está claro,
quem parece ser, mas quem o

é de fato. Confiança ha, porque, .

então, não se fazia. adiantamen
to de tão grand e soma, para
pagamento parcelado -.

("Diario da Tarde" - Fplis)

Cursos especializados da Medi
cina Infantil e alimentação das
criancinhas. - Medico-Chefe das
seções de Higiene Infantil e Co
zinha Dietética do Centro de
Sande, - Estagio de 2 anos no

serviço de Péle é Sífilis da San
ta Casa de Misericordia do Rio
Janeiro. - Especializado emMa
Iaria pelo Departamento Nàc,o
nal de Saúde Publica. - Ex
Chefe. durante 2 anos, do Servi
ço' de Malaria de Blumenau;

.- ...-�-.��-�-1t.'_J!'--..�--!!I

J.NUNCIBM i§fEST5 DtARIO

""��'W���1i?j;�'l
II
�
i

t-ll;;;TL'fnl�l'T:';,� n i/:í3__� � � .;:�..;;�
-

,.�=;úH�E��:�_�!�r::.;;;U
"Medicação a.uxiliar
no tratamento da

sifilL'I"

Modernissimo aparelho de Luz
Ultra Violeta

Deflue hoje a data natalícia
do sr,· F. \V. Zimermann.

.
-:- Comemora hoje o trans.

curso de sua data natal, a srta.

Heracy
.

Cunha..
.

-'- Vê passar. hoje, mais um

.
feliz 'ano de existencia o sr.

Ca.sslo José Silveira.
- A data de hoje regista

mais um aniver�ario do sr. Ewal
do Becker.
- Aniversaria-sehoje aexma.

sra.' Maria Ramos.

Nâscimentosc
Igua de Colonia·

WETZEL

Pl'ado do Rio, La Menor.

e Rapsodia
enconlra ..se a venda nas
farmacias e Drogarias.

•....,.:.-:-()--.:E'�-'f-:�;_;��_.�""",'Ql

Na fial) 'e n·l): I:r!:tl i
""�O' deve faa�.�

KNQl1 'i

.�Com o nascimento de um . me�

nino, acha-se em festas o lar do
sr. Edmundo IZrause e de sua

exma. consorted. Fs.-ieda Krause.

Pelo presente dá-se conhecimento aos moradores de!)ta ci

da�e, iocI�indo o bairro_ Garda. qlle hoje, domingo. dia 10, es
tarao desligadas as seglimfes linhas:

Linha Blumenau-das 7,30 às 8,30 horas.
Linha Brusque � das 7.30 ás I t horas {bairro Oarcia---'

da casa do sr. Juveotino Pampfona, in
clusive o �artel do 32 B C

BluIDeuau. 10 de março de 1946.
Empreza Força e Luz Santa Catarina BtA.
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,Banco Popular. e Agriroln do �� d: Haia! �
T Deposito à dispOBi ....âo 11! Olp �

t Deposito Popular
Y

5 O!;� tr
. C/C ta, com aviso de 30 (118.$ 4 oi;) �,�.:,1 ti ., 5f 60 dts§ � ajo j

!fi! ldem lderr- Q{O diw i/In Ii.fi

;
Idem ldem Wü (j "

(' ,: ,L
ejete. Prazo Fbo 6 r' .. l' ,

Idem hUlm ]:, /.(; �
�

.

�
!it....'f1-Ji-Jf-�-��-..........�q o <!> .•- ......�.� ._"'._.,<:?-_.iJi>,,-",,�,.w- ....�-,'-'I

A

Lavando ..se com o sabao

"VIRGEM �1SPECIALIDÂDFj"
elA. WETZEl INDUSTRIAL JOINVILLE (Marc&· Regbtrlida;

ponpa�se tempo B aborrecimento

)

Andreza Campos da Luz
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