
Montevide), 9 (8. E) ;-::' tina informam que surgiu varo, 'Comandante doAcan -ustentaculos do próprio Governo Argentino em COD

Urgente-XoticiasaquiulJ,e. sez ía divergeneía entre o tonamento Militar' de Ro- GOverno Peron. Acresceu- sequencia dessa divergeucia
gadas da fronteira argen- CeI. Peron e o general AI· sarro e um dos principais taro as notícias que se tem e que essa, ct'ÜJ9 póde sur

como certa uma crise no gir a todo o momento.

Filiou-se á o.DaN. o Partido
Londres,9 (SE) _- A -bom- "Uma "bomba atómica' por Um cientista, apenas, . po Republica'no Feminino

ba atomtea» converteu-se num pequeuísstma que Iosse, pro" derla tornar grande, em po- 8 Partido Republicano Feminino, fundado pela professo: II
problema potltleo entre J18 duatrla a mesma d-struíeão derio, um pequeno país, gra- Deolinda Daltro, em 1910, quando da Campanha Civilista
grau,eee! poteneías.

.

,que se conseguiria com me- Q5S a uma melhorta ligeira através de seus representantes, esteve ontem, á tarde, em con-

"Enquanto o .terrível enge- zes a fio de luta Inceasaute, na "bomba atomíea", sendo- Ierencia com O sr. Mauricio de Lacerda, presidente da U.D.N.
nhn bélico contínuar nas mãos empregando se

,-

armas anti- lhe posslvel destruir uma do D. federal, tra'ando da sua filiação a esta entidade
de urna ou duas nações; pa- gss. Nesse caso, todas as de- grande Dação, como, por e Como se sabe, o P. R.. Feminino. embora esperasse contar
recerá certo. que estaremos mais armas seriam antiqua xempl», os Estadcs Unidos, com suas 10 mil eleitoras, para o respectivos registro no Trlbu
eucamtohando-noa para nova das-declarou ainda Benett, em cinco segundos sómente,! naI Eleitoral. não o obteve, ãlegando esta Justiça a ausencia de
guerra-declarou o více-Ma- . . Todo o

. eqúlllbrlo da força eleitores masculinos.
rechsl do Ar B. C. Bennett, Devemos providenciar pa- f i'· lt

.'

d '., I
.

.

em conter.. eneía que realizou re que a' "bumba stomiea"!' o '. a era (J .por comp elo,
.: .' ..;' . o'.,' _ graças a essa. descoberta e, I

á noite dó dia 30, no
-

rnsutu- 6el� confiada B uma. aut
.

.fida
no futuro, 88.gfilndes Daçõe8!to of World.AIfairs, nesta os de Internacional que' use a não mais conüouarao sendo l

pitaI, sobre o tema-"A bom,
en. erg�.8..a.tom.....

u
.. '.C. l!. al.m; mas, pa 1'.todo"".po,.1erosll"

-

disse. mais I'ba atomtca' e a ClviUzSJção". rs facIlItar a
.

VIda ... -. 0.' vice-Marechal Bennett.
"Se a. "bofilba atomiçaJ' , ti

véssé msu empr�go .� dIsse ..:

Beonett-o Primeiro Ministro
brltaníco, assentado numa
cabine central' de controle,
em Downing Street U' 10, po
deria declarar guerra, sol
tando milhares de foguetes
atomtcos contra o inimigo,
Premindo ap=n ss Um botão,
desfruiria todas 88 grandes
cidades do pais que

.

estives
se atacando";

.......

NU

,

Dlario Matutino.ll. V'I.rIUd8
8 a 18a.lda- DE· B····L·U··�..' EN·A'U.

·da S8 nitram lIuando
.

. .

. o crime e ii traição ".

.

são premiado". .

. . �
'.

.

'anual Cr$ flo.oo
Cr$ 35,0\1
Cri 0,30

serne8Lral
avulso

.

O arGOla das aspirdç6es do vaU:t do Itajai

9LU.r.mSAU. Ouarta-ferra. 10 de. OUtubfO lia 19lt5 • Dr. AChIHea Dalmo} Diretor ReBpOlll3B-Ve} • Anu XXII- N. 15

o
.

Extraordinario poder destr i·
dor· da . "Bomba Iltomic8."·

·1 O.R.S. e Drgentina procuram
,

reatar suas relações
�----

Washingtun, 8 (A.P.)-As noticia de que
a União Soviética e A rqentina estão JJ1'07nO
oendo negociações para o reatamento de suas

'relações diplomaiicas não cauearam surpresa
aqui, visto que desde abril ultimo sabia-se da
existencia das referidas demarches. Muito em

bora a embaixada da Iiussia nesta Capital
tenha reoelado seu desconhecimento sobre o

assunto sabe-se que as citada'; negociações se

encontram bastante adiantadas e que o B7'asil
teria servido como intermediaria no assunto.

osqll'lle4AlabRo.luta�n�.nte inofensivo para
.ill. Iv pele Eficiente proteção contra

'0).Te4"'41 PlCADAS DE MOSQUITOS a

" .iLt� outros insetos.

Podem . ir buscar seus doeu ntos
As pessoas que requereram inscrlçao eJeUoral hiF89 onde U't m!srnss se encontram prontos para

medianle a apresJlllação de Certificado de Reservi,sta. rem dg�nIV��!lS.
.

Carteira Profissional e Carteira de IdenUdade por in
lermedio. dos postos autóiizados que funcionavam nesta
cidade, podem, agora, procuur esses. documentos no
Juizo Eleitoral local, que funciona no ediflcio da Prelei-

Protesta a Os súditos italianos e a perUla· Gomércia e Innústria
u.. Dit N. . neneia . delinitiva no País

RIO, 9 (S,E,) - o Mi-r va de permanencia definití-

. RIO, 9 (fiE.)- Após nistro da Fazenda,' em adi- va no territol'io nacional ele fechado
rnanilestar sua solida- tamentoá portaria que re- súditos italianos que exer-

'riedade ao "Diario Ca. gula a líberação
. dos· bEfns cem atividades' nas zonas

rloca n, cuja circulação .

de súdit�(Is. italianos r(3síd�n. r�raís do !!�í� pode se.r i Lavai negou se ii comm 7 milhões de poleRe",
vem sendo impedida em ' tes no PaIS, deolaro.tl, eom -feIta com eXlblCfRO da certl-I . I "b' I t m· d �

fundamento no art. 8.do dão mode!o n. 20, admitida. parecer no fi IIna ses� ex er UI3uO",vista da restrição do
I 1-

papel que lhe vem sendo �ecreto�' 7.723 de 10 d.e pelo decréto-lei n. 3910, de Paris, 8 (AP)-Entn: u em seu pe 9S �hemaeS
.

t Z· D N I Julho ultnno, que, em adI- 20 de agosto, da 1938. 4' db o julgamento de Pierre Varso\Tia, 9 (A. P.) - Caleu-�mposa pe o ... , .

.
'

u: tamento á portaria n' 11 5, Lavai. c1mstituindu o fato mais l?s pre,lImina_res permitem. 2;:a-.

antigQ DIP, a
. nião

de 8 de agosto findo, apro- ANUNCIEM NESTE mA.RrO impDrtanfe de hoje súa recusa har e!1ne seiS e s'ete tn.llhoesJ)einocrdtica Nacional em compareíer a sala do jaJ- o numero de poloneses mortos
do Distrito -Federal en- ..

'

....
. .' ..... '.

. gamento. Ao ser interpelado exterminados ou falecidos du-
vío'u 'longo e substancial TO·' B por um guarda se de fato não t5nle a ocupação 2:; alemã da

protesto ao Superior
.....

.

'.
. '. queria assistir seu julgamento, Pdonia

.

. roopondeu simplesmente: SegundO informações, os na-T'J'ib-unal JiJl,eito'raZ, 80-. .

"Que me adianta ser insul!a- zista::. exterminaram quase cOmo'

���1:��tre;E;�;: MilS
.

UM O IT10OR!
do

;:,p:.j:�'U;:�letes ?��:F;:��.i,;;!���:'���O l�i�
tido de por' cobro à I

ceninlra previa que vern Buenos Aires, 9 (S.E;)-URGENTE - Anuncia-58: "V I C I
"

.� sof'rendo o l]'éferido oficialmente qUê 'o coronel Parou, c�iador do atual;or{Jã_o. .

governo militar da Argentina, renunclOU as suas

fun-I·ções. A situaçãO de Perou no governo argentino vinha

C· t'
•

I
". _se tornando insustenta.vel ultimamente em' vista das

on ra as '10
..
eRetaS crescentes manifestações populares que clamavam pela ,.'.

� na
. Irgentina '.

volta do país & sua .üormalidade legal. Anuncia se, tam-

R.IO,...
9

.....
(S.E.)

.•.. :::-�um..
a �essã� bem, que as.' ele.. ições serão co:.�vocadas ,em l� do cor-I,.da U,Q,N. do Dt:sldtO, fOlapro rente e' se reahzarão em ab1'11 de 1946. C. ANTWE!LER - Rua 7 SeL,

vàdoi unanimente, um voto de
.

r
solidariedade e apoio ao povo No baIi e no lar! ,'"

arg,e�Hno pela bravura com que prec·lsa-se de 2
..

,' ."p·o"-esta lUfando em favor da demo" r:: E _� �- ( li N d 11 I�:t��:p����� a ditadura de Fdr- �'.. ,,1
não deve faltar

� ;�.. grafes neste diário

th m�s�o local acham·se afixsdas u"tas contendo
o mli�e li..;s aessees cujos litu'r s de eleitor lá se
acham �,'l}n:8s pilai' a respecU�a ®!ilrega.

[;ompanhia Paul
€dTt liquidação

devido 9alanço durante
11, 12 e 13.

os dias

II Campa" ha financei·
ra da U. Ds fi"

RIO, v (8 E) De 25 de
Isetembro a 3 do cOl'l'ente,
foram requisitadas Da cam

panha financeira da u.n. N.
Cr$ 4.062.000,00. Nessa im
portancia figura 47 .O@O cé
dulas de Cr$ 10,00. Ontem,
foram requisitados cerca de
120 mil cruzeiros dOE quais
já entraram em caixa cêroa
de 70 mil.

------

Um tablele dá um excelente
prato ou chícara. de Caldo
(Boui!lonr Consomé) " .Modo
de lisar: Não cozinhar, apenas
desfazer e dissolver em agua

.

bem quente.

100 • C. Postal, 56

Blumellau

SaNta Catarina - Brasil

.

.......

se-
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.

c'Cidade tle,;Blnmenan" ,

10-10...1945���������ASA�'_�·�iOOizaw" ...
·

.*.!���������"�"�'�'�"!!,!"'�"'�;'�'!!!':"�'�"!!!"'�"�'�������_��������������-;'_ - ,
, .- .....

I' Precisa-se -de .:

'_..,.--�-............--,

1 marceneiro • torneiros, li. serventesMOÇA .'

Procura-se uma moça de'
14 a 15 unos 'Para serviço :

:

fofs em easa pa�Uoular. Apre- j.1864-2,
-,

Fabrioa de Brinqu,edoB
semar.se em caSll do SnI'.· .4';_'-:!>r--;<iti--,��--'�'-��'_!iIi';_"':"'-"""�-!t-�-...-jt�.�,.-.

JOliN,_ L, fRE$HEL â rua
.

,

Sete de Setembro. 1866-2
. "

",'

":�l.l.�.;.i C. . I' .'.

'.

.:d·..

·

'.�
*** ,

'v,

", a ça ost ..• VEitlde�se ,
..

....,.............._� :sr

DUaS Vacas leiteiras. Inter
mações com LJeüpoM.o Badatz.

to do Salão Hlnkeldey, na Rua
Amazonas. "

' ..

Procura-se

E� N E I F F

t Geladeira ,OéneraI Eletríc, ,_filim•
"BABY" ..

Novo Edifício Peiter

Travessa 4 de fevereiro, 3
'PRECiSa-SE , w_mWW@uiM_GM Si; IR

. TIIi�����!I��rllal de 21._�'_.��*_--::o:-'':-'''_.-� o .-"-"_""i-iH.�_:'._.
�--,.. -���-�---,�--�_�-:t-�� Sociedade Anônima Comercial

e Industrial Witmarsum'

São convidados' os acionistas da "SOCIEDADE ANO� +-...-�-"-.ii-�-.f:-��:i§-':4 o ,.-:t.��Íli.--it:-��-�-.Ilói'!:ti .. �:t1.�,«
NIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL W1TMARSUM" a se

reunirem. em Assembléia GerIl Extracrdíaarla, a se real! Prefeitura Muni
..
cinal de Blumenauzar no dia 16 do corrente més, ás 10 horas, na séde social, li

na localidade de WItmarsum, distrito de Gustavo Richard, E D:I T A. L
'muatcípío de Ibirazri8� a-Ilm de deliberarem sobre fi seguinte De ordem do sr. Preteíto.: torno público. que " no lLeS"-�__'_'4';;«ae:_;."-�-'�";;"'Jl:_<f.i:.... Ordem do Dia: '. .. . de outubro se arrecada na tesouraria da séde e intendeu-

'1'
';' ..... .',

"

-

,
10 - Aumento do capital e subsequente alteração dos cios distritais o imposto PREDIAL relatívo ao exerclcío

I'.' .: Caixãn funebre .

2' - ;;:���tl�:; de interesse geral. oorreg;"'contrlbuintos, que não Bali_Ilzerem •• us psgamen-
__8!1.%1""'_& iiQN \vit.m.,a. rs.unil (dist.fi.tQ de.

Gustavo RIchard) Iblramu, 5. del.tos
dentro do

..

prazo acima

..

, pact.erá.. o
.. a.i..nõ.,a

Iazel.os nos me-

I: S.ilfVic.!}j! dá nrimein outubro de 1945. .... '.. , ses de novembro e deze��rota�rescldos �a mu�tli. de }O »i».
-

{ ) DA,V'lD. NIKTTT.\L _ D' t P eslde t Terminados os P�ilZOB acima oítados, serao, extraídas cer-

I··, ordem
. '1';

fi·
.

J.1.J:!; Ire 0: �
r n e

, tidões para a devída cobrança executiva,(a) JQHANNES JANZEN - DJre�?r Gerente Diretoria da Fazenda de Blumenau, r: de outubro de 1945 .. Rua Maranhão 186:>-3· ALFREDO KAESTNER - Diretor

�!:'�.�:e;: I
H�-.���-���-_� O

��. �:::::::-;::��;:��:::-@
Adquira um· Cof:re Madeiras Ltda.

EMBLUMENAU
na Rua João Pessoa

1 casa: boa com 8 comedes
EM :CAMBORIU>

, :,' ·'1 casa grande
Informações comOTTQWIL

LE, TelefoneJ099, nesta redação'
183g-3- .

Uma Casa de ,Material com .

3- chãos de casa. na RllaJoão :

Pessoa, Informuçõt\s com
.

8
.

Fabrica de Ml)veÍf� d'e Junco,
Quilherme Zwang, Rua Sãó .

Paulo.
1840:"- 1

-: ... -xr-: !.-�-- l :

'VENDE-SE um terreno na

Rua Milto Grosso, com' 10.000
mls .•. quadrados. Informações
comWilly Perralin - Alfaiataria,
Rua Minas O;rais,- '10'11

,

""_;'-;�-'-Ilii��_;�-!II!-�--�_fi-:i\_;_1i

iOMn-A
fiif!!:-lft

.

P�I!!.'i'i1i$d�

qr.".!sm.' '.l..!.�'.J,jª!�(;;�',I'Sl1,vEIRA" .'
-"" .....

. I
.

Grl'lnd� T811ko! � -

'
- �

.=-:,,:,,,,"q:,!.. ,:,,�,,,�....�_,,, .."7L"'':--�:.A;Cr�.:'!'_���....��..a::..P

"Medicação auxiliar
no tratamento da

sifUis"

Chocolales·
Balas

Caramelos
Prallnês

Arllqos de Natal
CàixCi. Fantasias

etc. etc-

LOJA

Assembléia Geral Extraordinária
Aviso de Convocação

F··I L
-"0/"

e durma socegado
Vendas em Prestações e a Longo Prazo

Prosdocimo 8ICia, Ltda,
"

,

Rua 15 da Novembro, 681 BlUMENAU

fi'? r.

------------------�----�---------.===-.----·II ..

_

SANTAfLLADr. Á.
Diplomado pela Faculdade Nacional d8 Msdlema da

Universidade, da BrasiL
Médico por concurso do Serviço Nacionalle Doenças Mentail!l,Ex·inierno da Sarrta Casa e do Hospital Psíq l1iátrico do Rio

de Janei'l:o, Ex-médico assistente do Sanatório Rio de
Janeiró da Capital Federal.

CLfNICJ! MÉDICA - ESPEC!ALISTA BM Ol.lliNCAS NHRVOSAS
CONSULTÓRIO • B U A P B L I P BSe B M J O T

.

;Edificio áruelía Neto)
Das 15 ás 18 horas

1 'LOBIANOP�LJS
I_--�-------------- B a-�'

I DR. A �1�!I?� R A BE

I. 'I'ratamentos espe
.. Ciali.zados das .do.enças do estoruago,

fígado e intestinos, sem operação.
Laborahorio anexo.

I Consultas; Rua Brusque s/no,. das 3 - 6 horas
menos aos sabados: - Pone, 1319

JkWiRA ji ..mt;m§4J!Jií!CEiItiWWSiSiD!&D

.!

Telefone 1248 - Rua 7 de Setembbro

Fornecedores de Madeiras em Geral
forro Paulista, Encantoneiras de Qualquer Espécie,

Alinhamento, etc, etc.

.11;;;;;;;;;;;;�;;:;;;;;;.;_Es_pe_Oi_�ii.ií:_ad;;;;�:m.....:;;;;o;;;;;;al�h_O;;;;;M;:,;;.;;ar_".c_a;;;;;;St_ro;;;;;:__el;;;;,.-;;;;;;��J
foto AmAOOg (G. Scholz)

Recomenda-se pelo
Esmerado.Serviço

Rua 15 de Novembro, 596

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



Façt) saber que pretendem ca..

sarsé: Max Mueller e Hildeganl
Kur1:i:.Ele. nsíu al desteBstado HOJE.- .. 4a.7feira, DiaJOJ ás EI,l5nascido aos fi de setembro

.

de
191�"mecanico, solteiro, domi- BeítN' J�ne .Rbodesv-> John Archer e KaÓe Rlchrnond em
éi_HacJ,o e residente

_ nesta :_cidad_eJ:. .. - -. '

,-'
._

-

-

ir:��f:x�7�;;�:fi�fa��!!�! "Herança I
. cl ía aos 31,de julho. de 1922,
domesticá, solteira, domiciliada
e residente .nesta Cidade.'. filha
legltlrna de August Kurtz e de
sua mulher Maria -Kurtz..
Apreseqtaram os d�ent(:tI, exl.
gidoiS pelo artigo. '1S0 '.dt{Codlgo
Civil$obu.l,2, .e. 4.Sialguem --- m__Bmla:�m!W�...

tiver conhecimento. Q� existir al. .............AW!i. AA

gem.:
ÍUlpedim�nto legal. }GIfSé o I

�.i:�.. it.à.O.DJ.' ,e f.%.3e.g�..

�.• '.!..�.
re

!��h.·.�.bi:!�� Ito de todos. lavra o 'presente pa
ra siar ��lxajo .. 110 legar d()
f}[)stl1m. e publicallo j}.elil im..

preOlJa.
.

. .

.

'. 1
.

f"
Blumenau, 3. Outubro de 194.5. .

Vito,dll'O ISra.
OIirual do R�g1d� Civil.

hs.

-�-.

,Sedas, Linhos, Caserniras,
Riscatto$, Brins, Sapatos,
Camisas, Pijamas,' Capas,

, Mei.as, etc.
, Chapéus. Ramallzoni, Gury B Nelsa

.. ,
,

�-�� ...�- .�--........,.��
E, ditai

Faí(;o. saber qu� pretendem ca.

sar'se: A{ioifo Bugmann e Alice
Krambeck. 31e, natural deste Es' li-- a__am'lllâ���.�!miim�
tado, nascido aos I' de .outub,
de 1924. alvejeíro, solteiro, do
miciliado e, residente nesta ci
dades . filho legilinlo de Erwin
Bugmann e de sua mulher Ma
ria Bugrmnn. Elà, na'u aI deste
Estado, nascida aos 2 de setem
bro de 1927, domestica, .soltei-
ra, domiciliada ,e residente nesta PortJlÍ'ia, do dia 10 de setembro .rle H145 _ O Prefeitocidade, filha legitima de Henri Municipal de Blurnenau Reso!ve,--Couceder Licença: De
que Krarnbeck e de sua mulher acordo. com o art. 155, letra A, combinado com o art 157,Maria Krámbeck. do decreto lei n: 700, de 28 de outubro de 1942,

.Apresentaram os documentos A)rmaLemosque exerce o cargo da c1-888e C dR carexigid-o pelo 'artigo 180 do Co. reíra .dê prot- Ocmpiêmentaríste. do quadro uníco do Munidigo civil sob no, 1, 9, 3 e 41. ci}!io (EscDlamista Rodrigues Alves; u{õ f{ibeirão Herdt, DOSi alguem tiver conbecímeeto de distdto'_de Rio do 'I'este, de 15 dias de Ileença, com venciexiStir aIg1ll1\ impedimQn� legal, meatós!nt{'graJ, a coutar de 5 de Setembro de 1945.acuse.o para os f:ins de direitn. '.' ....
. -." .

.

'.

..

E,' pará consta.r e chegar ao ro Portaria do dia 22 de:Setembro dr: 1945-Reaolve,-Denhecimento de todos� lavro o siguar:-Maria Herta Techo'nHn, ocupante da classe G dapresente ptlr8 ser afiXada :0:0 'lo. da oarrelra de prof. Complementat'ÍBw, do qlHl'1.1'O un[c� do
gar do costw:t\C e P'Ublicado p6. MJ10icipio, para, a titulo precarin, reger m�i8 mcs classela imprensa.' !lO. Grupo EscuIeI' Machado de AssIs, de Houpava Seoa, Df:Bturn.êfiau, B > Outubro de 111415 distrito da sede, CDro li gratifioação mensal de 01.'. $ 120,00,Victori:no Bragj!l.. corrend'o B despesa por conta da dotação 3.30.4 do orça.Onda} da Registro Civil. mento l1fgentf'.

.

"-_'_'---

BlUMENIU' - Rua i5 !Itr Hovembro,··505 • Fone: 1191

Prefeitura Municipal . BluIDHuauda
- .. 2. iiI tSQamft*

Atos Oficiais

10-10-1945

tf� A cédula é posta num envelopa quando o
PAêlei-to,!' está encerrado numa C� birre indevas

sevel. Nlnzuem e�t-.ã vendo O eleitor fjliando ele lJe·
b. '." _�. ••

posíta a sua cédu!H no envelOpe, que 1l!8 e rornecrco

anh.\s, pelo pre;;;.i:.h..ntf. da m!.:ea e cnn:ústc numa 60-

brecarta Igual para. Ít,dus,
Não haverá nenhum llvro especíat para cada

Partido, Ser·á um livro l>Ó p'!ra tüdn8 os eh;jtflí"BS,

Nlngüem aseina a cédula. O voto é S('CF'iO. A\tsh:,m
se onde quízercm, mas, de qualquer Iilnna, votem,
Iívremenre, depois, Doa lii./IHB�j de sua prf'fdrencia .

Nlnguem SiliNl;á em quemo elettor terá votrdo,
quando t'SÜ\ saír da cabíae ü d.epoi>iLH' na uma o

seu envelope ft'cnudü, As cr·qQJes 'te agora desapa
--iecerão na hora de votar.

O voto é obrtgatorío!
e

:

Telefone, 1081 - Colxo Postol, 48

r::,�,'·&.�"'.:..:..t",,-�"W!�'.iEi.��?·"���:CY<;---�rm1t,··v""'-J..'>'i'!�2'X.,.';i'.t���§1j1-."..� ,� � :Y'''''�< Il:f """'[> b íi l�;_.,:i'�5$!� � t� (J .�
_,""_�"__,. �,,"_M_ ... _._�_"..�. __ • ....,�__,._,�� •• _.,.", ",� ..._.,"'",,��_ .-- ........ �--.� � �� .�..._�.... _

E�?z;ü:liçõe�� � g...}(�§pm�:h1L�� tf

E d I t a I Decreto d.o dia 2:l de Setembro de 1945 '- Conceder
"

F' "aoor qea oretend m C"l� EX!jueraçíí(i:�De acordo com I) 3rt. 92; paragrafo 1', letrõaO? li ..,

�

.

K"
�. e.... A, do decreto iel U' 700, de 20, de (; utubro de 1942,sar ��. Arnold�.s naesel e �q·l A IsmáUa dos ADjOS, que exerce (1 cargo da classe Cílp �khwanz.� E. ... , nafuraI desre

da carreira deprôf. C{)mplementariata do quadro unio!) doEstado, nascIdo .. aos 14 de mar, '

.. " "
.

.

. .'.
d ··d'· .

.

.'

d . "1' �

de 1922 ·b· b .

o lt··· Ml1fllOlPlO {Grupo Escolar Macha o e ASB1S, e toup"Vl.1ço , ar eu , so el!O. Q. dl''''trito do sededomicillado e residente em Itoü- ",Eca, no " •.�.
... .

pa";3 Norte, deste Dislrito� filho
Portaria do dia 23 de Setembro de 1945 _ Resolve,-legitimo de GOlmano Kn�esf!� e

ConeederLicent;a. em Prorrogação:-De acordo com o art.!d� ,sua m1ulhpr Ela Knae,,!?I. 1fla {55, letl'.a A., cOI�hinlldo cüm () 'art. 157, do decreto lei n° In, tJral
.

Ges,e EsfaJo, nasCld� 700, de 28 d" ouhtbto de 1942,aos}4de ?u:Ubro de ,l�;�7, dú A Clélia Cenrd, ocupantedo cargo de prof. Não THu'me�t�ca,. so.torp, .

domlclllada e
lado, exthHQ, ,quando vagar, padrão B, do quadro unico dore�!d,:�te �m ho��ava Norte. ?/ Muolclaio .(Escola mista Laura Muller), de Braço Belchior.Qb\nto, fIlha Jegltuna de �!b:r. DO d4strlto da Bede, lievinte '(20) dius, com vencimentos1Io.Sch�anz e de sua mulher
integral, a cont-ar de 8 de setembro de J 945.

.

".LUlza vcbwanz..
. .

'. ALFRJ.i'DO r.MAPOS.:-Prefeito Munjcipal. A.p.resentru:atQ o, d:í'JCllIlIeotflj •
'.

u
.

v
.

.. .

.

exlgi!lo pelo artigo 180 do Co.
'__ml !IIli! ��d" "'1 'b' 1 2 4 :&lJil&Mt&�$ lU19O CIVI. BO DO. '.' e .

8j algtiem Uvet conhecimento. d.
ixIstl! illg'Kl;U Impedimento 1.1,
acu,st'J o par. 05 fiul de ',direlt4I.
E. p,ara Wnstt{ll e Ch�g�Ul AO .co.-

conhecime.nto· de todo.,' 'lavro e

presente pa:rà lI..r afixado no l.�

�:\:�reC::!� I aubl1cadtlllO- Sempre foi e continúã a S€Ü' Cnnsumidnr IBlumenau, $ Outubro de 1945

M
.

ff!l!'!on I
onCÚlt do R���cln�f::'ag4 .1. ..M··'·'.' ·.·t>:I·..·h.·o.r �x!ja fi mnl�6.!ni ªh�. ;l� Ir+. » ,.,-..- ..·,-.--.-�it..:;;.. \,; V í.Xlsta �ua.ifiaYa que ror i �.1 lEi ç-lIf*�m prn� �:�

Dr. C A M A R A 4........_�II�_�l=�__I TilATAMION'ro E�p"i:A8o'iJ :.��ó'E��S nE SENfiORAS
I

A�i!:IHl'�lhcl!l.l de !Ml' 'llHI��o
.

MclesUlls das Meninas 6 moças. Disturbins da idade critica. Per·
turbacões neuro-glandulares. OI':E.RAÇÕES do uieto. ovario!!.

I
da R (A VitortrltIDPas. tumOres, ilJ!flIldlC:B, bernias, ele.

Diatermacoagulnçio � Ondas Curtas, �
De lodos 05 !�DOS e larra'lhos fUiCLINICA EM GERAL

j; ir> � a -

� ACoração. jlUhnÔ98. rins. ap. ·di;estlvo. '",,"<,:H;$� ;filO ",,,,m<E��tC!l.tno �. •

Variees - Ulceras· Doenças TrQIlicües. Mf;'rcado de Aulomóvd@
GOl'tS.1 Trav. Ii de Fevereiro N. ii (em frente do Hetel V'lt{lria) Rua 15 n' 487 I1_...HB.S_ID._.:.R.n.a.sa.-�..pa�u.lO.,.30..-.F.on.�•.•1.22•.6.,.-•.•B.L..U.Mn·.E.N.A�Oms� '�mm������mm�������'������.�

I,'
-�.��='�_...

�-((>,'0· l.'S.l(f;,'t'j ll'i\l,f,�il,�rUllC�n� �1��;}.��U t·�.��5\�
I ít1en::le túdu� os &endços de

I Y l{ii,(!lmi! e,�ellÍi]reS
,
! Süf\'lC'.m Knlidas ii G"rfil1thl1l8II

. .' . II
v-:-�-'Í'-"'-�-��""�-=-<$--<!!>-'ffi I �

r i�
----��-".�.-�._�-

"Medicrwão auxiliar
no t,ra'tmnento da

sífUú"

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



Ju�ileu do C. M. Amarica.:
Dia 12: Posse da Diretoria.
Dia 13: Grandioso Bane Social (Jazz Garcia e Jazz

"Rouxinol" do Baile dos CasadosJR
Ola 14: Regatas e Matinee DaRsanle Popular, ii parUr

. das 8 lIeras da manhã ..

�-'-.:-]I!-J.:-:€-""'_���...,..:fi_;. {I .-�--:ilA-.-�-.--"-�--li-:t. o ;t.--�-�-�� �c:;;;�-:.:-:+.-. o �.-:�-��":"'�"_§..a.fJ--�-..-.<& o .,,-�-�-l(-�-�-�--!6.---�-"

tlD DE Blu.ealU, 10 de

de

Lavando-se com o sab60

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
da elA. WfTZEL INDUSTRIAL JOINVILlf (Marca flegílitÍ'aua)

não dava faltar em uasa alguma

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




