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. Noticias. de ultima hora informam que o sr. S11- I de revolver, que lhe foi dispartido pelas costas pelo I
O enterro do primeiro mártir da Democracia em

'\il�Q T.arn�oslJ více-prosidente da U.D.N. em Rodeia, !chofer do 81', Nereu Ramos: dUi��nte o comicio do P.S.D, Santa Catarina.será realizado hcje as 16 horas. O assas-

101 traiçoeira o covardemente aaraasinadn com um tiro ontem realizado naquela cidaà�', sino covarde acha-se detido.
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i. E�H!Dntra·8e nesta cidade

I t �t't!'8t#ndo de assuntos do seu oa·\.'. .··.·e·.... gr
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iüt�'l'€sse o ar. Ei'hard Grimm I
ab&�te.do maustríal residente

�__

errj�
..... 'I'rombudo Central no Em matéria de divertimentos quasi iamos tendo um domino
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_.r_o, emir leipio de Rio do Sul. _ go em branco. O Parque Estrela do Sul, não sabemos por que

� vir'tnt1;: e 11 Iealãs-

U.
D!arlo Mat�Un!l iI De 8J'amos-lhe feliz estadia razão, não funcionou domingo á tarde, como habitualmen�e o faz.

,�\'3 se...enram I:ll1an.lio C' A. partida de futebol intermunicipal
..

entre o clube do sr, ue.rmano.·
Il Cri!!!!) S fllrair'fiiJ

anual
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Bíduschi (Palmeiras] e o Marcilio ias, e tajai, mex.p reavei-

avulso "i.> ; _ mente, foi adiada á ultima hora. 80 mesmo o comido do p.s.n.
--.,. .

.�� eisa-se e para quebrar a monotonia daquela tarde.
., .

.

'f>;P (;lll"��to dC!$ g$pir�çõe$ do Vots do Uo.iai ;,
�m' As 16 horas conforme estava anunciaco, dois poderosos
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ta grafo altos falantes, 'liga'dos a um radio na tribuna, armada defr�r:te ao
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novo predio da Casa nA C",pital", começaram a retransmItir os

detalhes do jogo Flamengo x Va_sco, As numeros_as. pesso,as q:'-le

II'IIlI a t d'
..

e eft$ r":. o"."
!li!

' -,

passeavam pela Rua 15 se aproximaram par� .

assistir a :rradla-
. cão. Um incidente entre um popular e a. Policia conseguiu en-

a grossar o grupo que assistia a irradiat;:ão. Logo, uma regular. ���-
.

A à�ta de 19 de Novembro, Dia da Bandeira, ontem trans- tarefa coube, por merecimento, ao $oldado-musico João Walde- tidão se aglomerava pelas imediações, satisfeita ante a possibilí-

corrida, fO.1 solenem.ent.e comemorada pelo J-?' Batalhão de Caça-'
'. ..' dade de se dívírtir um pouco e "matar o tempo",

-� mar, que já a realizou em tres anos
.. ·.çonsecudvo., S· ib

. .

dores, sediado nesta cidad=. "" C 1 1 X Ai chegoaram os oradores. nbirarn a tn una. e cumprimen-

1
Nesse ínterim, foi lido pelo sr, .1 �e. e:. rapuam .

'.

avier

'.

.

nicialmehte, realízcu-se cerimonía da apresentação da Ban- Leal, digno Cmte. da Unidade, o segmute BOletim Especial, taram o povo.
.

,(,l�lra ao Bata1.p,"ão, no pateo do quartel. 5eg·uiu-se.,' no estádio
O primeiro a discursar foi o sr Germano Biduschi, que é

c. D '
- ó:Camaraup.. fi do. 32' B.C, t b P id .. d D·,. l. rio 1 cal do PSD

Vlaspar utra", o ato de compromisso dos novos recrutas
- • am em re5i errte o rreto 1 o c • , •

A· ,Vemos transcorrer, hoie, rnai s U.m aniversario da institUIção N d d .... 1 em oraçãov A pena� ataques con

.

pos essa ce.rl�?!1ia. o Batalhão formou novamente no pa-
� - "'_J.. -J'" w ra a e aprovehave sua . �.

:>
" .'

-

teo do quartel. FOI lida, nessa ocasião, pelo sr. Tte. Ildefonso
da nossa bandeira republicana, a Bandeira do Brasil que nos

tra os oposicionistas, Os oradores que se seguiram afinaram pelo

juvenal, d.istínto oficial da Força Publica Estadual substanciosa representamos, que defendemos e ajudamos a formar com. o mesmo diapsão Algumas tentativas de el1tusíasmãr o povo, com

C nf h P
. nosso S""fl'[I',,;O e éO[H ,.., "".0"'''0 e"_'!".··I�('Ho vigilante. Essa Bandeira. .

d "N' N Ner u" ; iciadas na tribuna não tiveram

tü ..

erencia sonre o avilhão Nacional. O orador que I� socio do
u;..._, .. ,. ".,'" ó'. gntos e·). ereu, erGu,. e ••0 .

. ,

�nS(ltuto Geografico do Rstado e membro dA' d- .

d T t
que gra.!)3S ao nosso palrio!ismo 3e ergue altiva 1105 mastros.

a repercussão esperada. morrendo em seguida. Um
.

orador, não

do ParaiJà i''''ceh"u mer;ida salv� de I
a _ca emf.la l' e �e ras

no dia do seu anl'Vt:rsar;o em todos Os recantos do tem tOrtO obsta0 te o sr "Capeba", sedistinguiu entre os demais pelas �Iou-
.

,�-, '", pa mas ao ma Isar seu t" J �

d I -" a dns, IJ"'SSOS SO-
f'

NR' 1"
. t'

Importante discurso.
. p� riU, e a n:p.resenluç\1o 3S n.c%�s glonao..... v v vaminhas que fez ao Dr. ereu" amos e pe os grosseIro a aques

A_ §eg-uir. so,Q os acord",s do Hino á Détiltlelra, fOI hasteado fnf!3entos n::ls lutas e�ternas � l.ale;nas, o :f�nal que sempre aos pessoais que dirigiu a pessoas auzentes. NlOguem �he. �e�ponde�.
pelo f-l'. Tte. CeI. Irapuan Xavier o Pavilhão Nacioüal no mastro.

gUIOU, penS<lmen�{J. f!xc: na_ P�l:m !lQS �ovm;erlto5' transforma- Os blumenauenses, num magnifico espetaculo de dlSclfhlllla e CI

exÍstente defronte ao quartel. Procedeu-se depois a incineração
dores da nossa hl�ton� Í;{)h�t:.;a c' 'ií'iffif!UiT< �,1a�'p.c�B.em�...f-tl!,m::_ :ru�.. mQStrii<:r.mn gg�_l1�o çostuma�. descer a um tew;mo tão

de uma Bandeira Nacional, que pertenceu' a a �ncia local do
bem, as noss?s aspl;a�l�es.de ordem e prO?l essa, as

aSPlraQoeSI
baixo...
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B.Brasil e que pelo seu uso orolollo'ad nã tg, de um povo 3\Nem e Idealista, l1a sUa unSla çonstante de pro Outro fato que vale a pena menCiOnar aqm. U fi dos ora-

•
• • Co 0, o es ava maIS em con- d' f

.

N 1 n t ""'ornas '" . .
�

dicõps de servir a finalidade a que era dest'nada E h
gre Ir e aper fiçoar·se. (l topo aos mi1s.ros, nas Cu .... u .... dores, apos lncensar deVidamente o Gal. Cl-aspar Dutra, pergun-

,
-

�

.

. 1
.

• ssa _91lrosa for.!'1Iezas! na frente da tropa, nOs navioS, na fachada dos edi· tou freneticamente:

,",ons�nr�çi.A nmmdca visl'a e
ficios. a Bandeira "do Brasil e.". a"imagem .cJa, Pa!ria a nos eon:

•

- "Em que.� deve.mos .v?tar? Em quem devamos votar?"

�Ul.lllíi 1'19 G IiU UII II clamar para o dever, lembrando aos brasrlelfOS os seus com Uma voz, salda da multldao:

li: L O R I II II O
promissos solenES, o interesse permanente que devem ter e - "Em Eduardo Gomes)"

.- II II P O L I S demo.nstrar para a formaç�o_ de um ��fl�n cada vez .mais fori: Risos entt? os populare�. NenTosismo r:a tribuna. O s�. Ne

e mais amparado pela declSao e sacnÍlclo do� seus filhos, ape reu Ramos locauzou o audaCiOSO e, apopletlcamente. convldou-o

,

Não eXIJgerá�amo� ao afirmar aqui, em notas conse- zar de obstaculos que se 3preSel1�ar.:m. Para I1Ó�, sold:ldos a subir na tribuna, O brigadeirista, um pobre garoto, é claro,

�iÜI:as, qu� O BngadtllfO Eduardo Gomes, em sua vi sUa fi brasileiros, e sobremOdo hOnrosa e confortadora. a certeza de nào aceitou o desafio e tratou de dar o fora, com a Polícia em

f!ürmDepGhs, 801'ia alvo de apoteótica (l{HJS8UI.'IWão pOPw r,!-le a nossa bandeira j'amais foi a.batida oe derrotada, flas pau- seu encal.co.
lar,

'" t .'
,

.•

cas teze.s em que foi uHlajada e qiendidB, teve a reparaçã.o !me- O espetaculo prosseguiu sem mais incidentes. Afínal, o po-

"
.

'. ,;��adâ lIIenos que trtnb miJ PP8S0BS apbut:Üram-DO no diaia pelqs. ar�as 04 pelo. sentimep10 ,Çi; honr� dos brastleuos. vo blumenauense, na faltá de Jeca Pi-:al1ga e Chic� da� Tt'es ��
\!OID:CW da UUBlO Democratica Naciouul, que se realizou A noss:! Hlslona �sta cnew de e*mp1f:ís nero!COs .

em defe�a goas, que folgaram domingo, ou das Jogadas magistrms de lel

Q,JU1H!go á tarde na Capital do Estado. da Bandeira do Brasil e, ainda, a�mà, a ultima guerra f!lunchal xeirinha e Emílio, no Campo do Olímpico, tiveram uma à.iver-
., . Ce!,ca de 400 automoveis, conduzindo i.:migos e corre· enquant? Que Bana.eiras d� a}gUj�1aS ."ções eram am�das e são original e gratuita no comício em apreço. Bem diz um dItado

IlgiOnuno8, �ornm espera-lo no aeroporto, seguindo-o alé o subsWmda. a BandeIra braslleml fig a desagravada e mtacta que "Gato com fome come sabão" ...

C81it!O da Cldad{3, onde uma multidão ainda nunca vista em na sua magestade e na expressão Idas 3uas glorias ao lado das

fwnanopoHs, �plaudii1'o freneticamente. Bandeiras vitoriosas das Naçõesl Unidas. Devemos aCl!escer, Ele Bebe Mas"
Mmto embora �ão pudessem ser mais otimistas os 0801- entretanto, p�.wa nosso jubilo, e p�ra a nossa admir�ção perante i

' U��I

culos quanto ao e�{lto da mSl.lHestBQão, esta Ultrapassoulo mundo, que, se é certo que a hístJda da nossa Bandeira é í E' verdade, eie bebe, mas não naufragou em Blume·

t.u�{) iJ ��e ge. coô)etul'Ou antes, sendo comoventes as pro- bela e admiravel, se a nossa Bnndeira representa a fIamula de naU de calças rôfas Choramingando a migalha de um em·

Yl!� de;:,sl.mp8t13 dI8Pt.il88a!lS pelos cataríne::1I�e6 ao BfígB-lguerra. acenando aOs bra.sileirus .uh .hora do perigo e da lufa, prego.

d.eiro c�uardo Qurr:es, d!1r<�ijte sua permanencía em Fio- representa, paralelamentet nas ho as de paz e de entendimento Ele bebi.! maS' não rouba.

rHmopüh�, . el1t�e Os homens, as âlas da traI midade, do acolhlmente e da Ele bebe, mail! não é vira.-latas Í arej ando um arago
A cons�g!'açâo rece.bida pelo candidato udeni,sta em hospitalidade, característicos tão ssendaís do nosso povo. ou uma remuneraçãO.

Dos8.a terra e bem uma afirmaçãt. dos sentimentos demo- M\!u$ çamaradas Ele bfbe mas não p"Iga com o dinheiro dos cofres

c�8�b?os do pDVO �baniga"veI'de" e de sua fé inaba!avel na .

" publicaS ou do '�cambio negr.o" da gasolina, das trans-

v1tOna em 2 de íff:'zembro desse hOlnem extraordioario Orgulhemo-nos do q,ue rcp eseniaJ no passado e no pre� portes. do aQucar, da madeira Me. etc: etc:

que !,1�ho1iza os idBiais de ordem, liberdade e jusiíca dos I
sente, a. �àrid�l:a do BraSIl.

.',
Ele bebe, mas SEMPRE combateu a Ditadura e

bl'asl1eu'ol:i: Eduardo Gomes. 'A. nos mllJtares, que SOo !fiO}
oS seus guardas de todos os. nunca curvou sua cabe';;a ao servilismo· repugnante dos

III!
---- instantes. fia paz e na guerr.r, ca e mais do que a qualquer ultimos anos.

IS b'"
"

n··
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d.. O Cidad�1 e:Ce��li�: ed:��::í�/�!�::�: );:�:��' na nova fase delicada
I

P. S. E� �e�eU�D� ��o tem �(duas caras e duas "faias", ao

da nossa VIda politica qt.(e estamos atravessando, mais uma fie bebe, mas foi o uuico a reagir quando aviltaram

f 'E����:�a:;���;�nu�I:���:�:�:�!��������f���r�1:�� I :o:::Jli:F��:E:d���ej;Oo��:��rt�!���;;,,�:;. c,s�
s.

_nem
Bn ,'>;id� ft C&f fJ I

IT

8 t
precipua de vigiar e

1;:
fender OG interesses sagrados da Patrilp. Ele bebe mas dnãO� vdem áh. p:aç.� PeUb\ci�:ica��!�n�:la�J�

�� �h. il� U � . r 11111 a�.e Im �s solen�dades t' minaram��om o ato de recolhimento da de democrata. para enfe er !pocrlla ... L

O,., �',,>!
1Ii!

••

fi! Upl I' U Bandelra ultenorment apresent a ao Batalhão. seus "trinta dinheiros".
J� quB_ aS<lI",.ram o COffilClO do P.SD.,domingoá tar.de , ..). .

.
El� bebe, mas tem a concienda limpa e a fronte

em .nossa c!da?e, não deix<Harn, por certo, prestar atenção Logo apos fOI �1e:recldo aOf c01lVl�a?OS um lauto almoço erguida. .

80 lato ?080r8.aOI�S, constantemet, dirigirem insultos pessoais
numa das dependet1cli� d,? quartel. Partl:1I.?atam do mesmo, 'alem E' blumenauense de flbra, Não recua, não se vende

aos seu", adversarIaS políticos. . do sr, Cmte. Irapuan !Xavler Leal e oflclahdade do 32. B.C., as enão se curva.

" �o�f!.,ravana do ?', S, D., chefia1a pelo 81'. Nereu Ra' \ seguint�s pessoas: Sr::;Frederico Busc_h Jnr. Prefeito Municipal, AJÔ1'ABÊ
m,o�. r,::,.l!zou_, na mlionã de ontem, outro comício em Tim-I qr .. Jose

R. Carvalhq �romotor PU.b�ICO da Ca�arca I?r. Artiald_? .' ... , .• _,�_�_._�_"._.
bo, E e de la Que nos chega a noticia arrora de uma IXaVler, Delegado ReglOual de Pohcla. Dr. Olllas Guunarães. dl- ._íto-�-f-§""".-:';m.,."""",�-� o.-�-�;s!!.· '.'

.

3_gr�.ssão l�.:ada a efeito por membro� dae ref�rida ca.l'a_lr�t?r
da :-evista "Oi Vale do I�ajay". srs. Ral!l F�gundes e Mau- It..A . ...t I absolutamente

Ulofenslvü para

�a!]a ?o_ntuj, o sr. Dr, TapI Barreto, ex-Deleyado Ue ionaI nclO XaVIer, redatores, respectIvamente, dos joruals "A Nação" e rV.I,OSqUI O pele. Eficiente proteção contra

!l8 POllC:!l naque_lll cidade e, atualmente destacado �em'I"Cidade
de Blumeuau",

.

.'

W· • I PICADAS DE MOSQUITOS e

oro do dlretOrlO local rla U. D. N.
�

.

. .
•
..' . elze . J.

Heproauzimos. 11 seguir o teleO';o§;l d .

O almoço transcorreu mll� ambl.en.e de granue cordlahdade .
outros mS8 ...0&i.

pi Barreto, dirigido ao diretor d. r""I!l�h o sr Dr. TU'lt;t1�? o sr. Cll1te. Irapuan �avIer J. ,I. �m breves palavras. ag�a-
_-

No bar e no la!:!

ocorrerrcia. Eí-Io:
es a 1,., ua, n.arrando

a

I�ecHlo � presença d.oli! convlva.s .ro: dlsc.urnd? sobre seu _proposlto Procuramwse.. ,I' "

'I7_1\1, o T l' ..
., '.i·

-"Coün:nico ao prezado cole ti
•. c " •

oe co;;-tmuar trabalhaldo no sentido de faclhtal' uma. mau.. ampla. . [\ lO' - • i Ll

do peJas costas, no momento ue gd!r?� e I�L hOJe ag.rer.I.}l- aprOJumação, et1t�e o: elementos civi.!l. e militares. Suas palavras I
.

r.:'!, .

do ínrmlío8 diriaidos "'OS pl'OCB�8 u tA ".glS �a�ares, 1'8Vld,;u, causaram otlma lmrressào entre os Clf'Ct1.ustantes. Agradeceram- MECANICOS para a oficina
\

r. t!ão deve faluu i

au tocrata Nereu Ram�3 F�r· 1'��18tae; pe O c0n,..hecldo nas,.o sr, Dr. José R. de Carvalho, em nome do funcionalismo da usiua Salto e traba!hador�s i I

varde e !raçoeira os j�divi:::-�sag!l�es �a agresBuo co- publIco e D:. osía� Guimarãss. pela imprensa local.
. .

para os� se:y"ç()� d� .construça�

\
_ o

. _I
1'e formado P"mr'jon;> G" F' .t' �r Rümo�, ü sargento Antes oe flO.alsa. esta nota queremos agradecer aqUi ao sr. da nova u",ma de Rm dos Ce Empren fOl.\.Ç;\I)Jl.. á Ala I

... P • <>, uB.ao .n,Sl!ns 'heodo'wdo P"ro�r T C 1 I
........, '.

,

.

.. d d D d Cnx' n' 71
e o Cületor P!JO'o Roepck ,� I 'd ". J. "" ... a .te. e rapuan .�aVler Leal pelo COuvlte com que noS dlstm- rOS· me a uque e. Q laS,

� Tl€,1'Hi)!a ",:,.1 '1<1..".C'u' ·R:�""'.8(�J'"as�:� �s �

fi P011�Uc�gBem corrupta guiu bem como p:lo fidalgd. tratamento díspeMado ao UQS�O l'�� Parra-se bom orde:nadú. (Rua das PalmeIras.!, em Blu-)
... " '.'�l. ,t;,-,� . .., �••u .. !..!açoes - Upl _, rrreto." I pres�ut�nte � den�is c9LlVidG).dos.

"'. ... .,.." Apre�\3nla!'$e ao Escritotio da I menau. 4v2 J

)

I
I
i
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A

C SEI) O�GAt4IS�i'Ó

Terçal>l>feira=-ás 8,15
Ray MiddletOI1-Jaúe WY,11t e Mauy Davernp.irt em:

O Hospede Inesueradov a��v� foi·...... (.,(j

Todas as sensacionais avesturas de' um grande Iar-west.. todos
os irnpenetraveis misterics ae mTI grande polici;;!.,. toda o terno!
romance dos grandes filmes. E�Jl,;,jaç!Jl.;r ro ddc! Erncclonantes J

intasl Ãrr:sc;,idas aventuras! tCor=plernenlo Nacional e a ccntinuação da Sede: 1

>'0
.

J'" f\ i" I' " j4�

. ISU3riO'J�Or(]ICO
Pla�éi� 2)00-112 e mili' ar 1,00 =. Balcão 1,00

_ c ;��.

[:i�jX�;� f {E1W" a

o sol

C,lEr
Atende �Odvfi O� sU'í'i�o$ à�

Radios receptores
bt'Vfelili Ral:l!d!Ji i 6aftUdlliOlí

THLEfUrul 1395
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Novembro de t9�5

praZD para
tilulas eleilrrais

Letras: A. B. C. (Prenomes)"'''''''' "" ' • V'"'!ii2!

2ja. Secção: Grupo Escolar "Machado de Assis"
E �"'Ai il! cJj n �

l5! -

d s p'rO Presidente: Andró "Sada
1,.111181 iíe d9illllniíP20 ,O, fYlIBI t Mesários; Antonio Abr�ham Abdu ;. C:a:lo�� Passoni

.
� 'Y

... I Rua São Paulo e demais Ruas do rsairro Itoupava Seca,dift� � ll��ill�M,1e'-'� �� FllmHi'�iutilD�il!'l Letras: D. até. G, (prenomes)U!.]U� il!:j . ",,�!jitlHi1 � Uin� Uml�iiU!!lIU
2ga. Secção: Grupo Escolar "Machado de Assis"

ft��� �e�anaftr'�S
. Predidente: ;Gus�avo St�mm

1��d� R· !b�Ii'lu O Mesarios: Vitor Hugo .Baumg;n'�el\.,e.�edro_ FacllPc_? n_'Rua São Paulo e demais Ruas ao oamro Itoupava "etc"'.
O Doutor Oscar Leitão, Juiz Eleitoral da ja. Zona, em Blu- Letras: li. até K. (Prenomes)

menau, na forma da lei, etc.. , ;j la. Secção: Salão Clube Ipiraega,fAZ SABBR a todos Presidentes e Mesários das Mesas Presidente: Artur Bona
Receptoras, bem como aos eleitores desta :r Zona Eleitoral. e Messarios: Artur Haertel e Paulo Schindler
quem mais interessar possa que designou os s�guintes locais para Rua São Paulo e demais Ruas do Bairro Itoupava-Seca:neles funcionarem as mesas receptoras nas eleições marcadas pa- Eetras: L. até O. (Pronome)
ra o proximo dia 2 de Dezembro de Igc�5· BAIRRO DA. GAflCIA. -

CIDADE DE BLUMENA (Abrange! Rua Amazonas e respectivos becos, Rua da
Parte Central, abrange os eleitores residentes na cidade de Garcia, Garcia Alto e Encano Alto.)

Blumenau, inclusive Ponta Aguda, Rua Minás Gerais e continua-
r ça, Secção: Edifício Fabrica "Artex"

cão até a divisa com Gaspar, Rua 15 de Novembro, Alameda Presidente: Arno ZadrosnyDuque de Caxias, Alamed.a �io Branco, Rua Se:te de Setemb.ro Messario:: Walter puetter e Bertoldo Neítzel
e todas as ruas transversais aquelas (Exceto bairros da Garcia, Rua da Gloria _ Letras A. ató 1. (Prenomes)Bom Retiro, Velha, Vila Nova. Itoupava Seca, Rua Tamandaré e

3$a. Secção: Ediflcio da Fabrica "Artex",
e Rua São Paulo). Presidente: Hercilio Deeke

1" Secção: Grupo Escolar "Luiz Delfina" - Secção Mascu- N\esaaios: Edmundo poses e ,Erich Karrnann
Una. Rua da Glória - Letras: J. atú Z. (prenomes)Presidente: Dr. Antonio Vitorino Ávila Filho. 36a. Secção: Edifício do Tiro de Guerra na Garcia
Mesários: Heinz Schrader e Reinholdo Síebert, Presidente: Ernesto Stodieck
Letras: A - (prenome] Homens Mesados: Raul Laú e Ralí Bruno Gross

�. Secção. Grupo Escolar "Luiz Delfino" Secção Feminina Abrange: Garcia Altl), Garcia, e Encano Alt?Presidente: Oswaldo Artur Moellmann 20a. Secção: Edifício Erüpteza Industrial Garcia.Mesários: José juvencio Laux e Frederico Sanches
" Presidente: Erich Gae rtrrer

Letras: A - (prenomes) Mulher Mesarios: OUo Laczynski e Adernar Neves Bleyer
;)' Secção: Teatro Carlos Gomes - andar térreo Sala Rua Amazonas e seus Becos.

alta. Letras: A. até E, (Prenome)Presidente: Dr. Luiz Navarro Stots
2 Ia. Seccão: Edíficio Empre,c>;a Industrial Garcia,Mesários; Bernardo Sauer e Arthur Rabe Junior Presidente: A�risio Moreira da- Costa.

Letras: B até E (prenome) Mulheres
. ! :Mesarios; Curt probst e Wílly S:ev,'Ort

4' Secção: Teatro Calos Gomes - andar térreo sala baixa.] Rua Amazonas e respectivos becos,
Presidente: Dr. Osias Guimarães,

Letras: F, ató L. (Pri2UOmtE)Mesarícs: Nicolau Cardoso e Fredercío Punbel 28a. Secção: Grupo E:;;colar santos Dumont.
Letras: B até E (prenome) Presidente: Dair Mario Lago.

S' Secção; Grupo Escola "Pedro lI". seção Masculina Mesaríos: Henrique Schmidt e José dos Anjos,Presidente: Joaquim de Sales Rua Amazonas e respectivos Becos.
Mesado: Ricardo Bonemasou e Arno :Buerger Letras: M. até Z. (Prenomes)Letras: J. K. L. (prenome] - Homens BAIRRO DO BOr'A RETIRO

7' Sedio: GLruDo Escolar "Pedro II" Seção Feminina. (AbranO'e: Rua Floriano Peixoso e Rua Tiradentes)Presidente:
>

Abelard�o de Souza 26a. Secção: Edificio Clube Tiro e Caça "Amadeu Luz".Mesários: Wilmar Luz e Aníbal Migueis Presidente: ii vres Bento.
Letras: J' K. L. 11.1. (prenomes) - �Mulheres '

Mesaríos: Adolfo 8utter e Hans Baungarten.,'� �

A
.

cId' ít 'Y ,6' Seção: Colégio Santo _ntomo . .::la a irei a.
I Toda a Rua Floriano Pei:,c:.�o e �u[t -r ., iradentes,Presidente; Aloísio Durieux {Frei) I sxmno D,",% v El.,IIAMesários: Antonio Eusebio Reinert e Luiz Medeiros fAbransre: Rua João Pessoa e refopectivas Ruas transversais, VEI,r' c T (.p ) H \ '"

?, -�

'h r, tral.íLetras: F. u. h. 1.. _: renomes - omcns. ha Graug-e, velna Pequena e Ve� a l)en t"a .j
-

S 1'" ç;. '�T' ��1 S ..l �

1
d

8a. � ecç�o: Co eglO ,-,anto L,,-n.omo. ::;'â.a e querua. 22a. Secção: Edifício li ois <.1::; Zutter. Com o nascimento e umPresidente: Leopoldo VVeíse Presidente: Heitor Eerraz interesi5enre garotinho, OCOfQMesario::: Raul CbtagllÍer e Herbert \Vehmuth fesarios: Cassio Medeiros e Artur '"'i1oellmann
_, ,tido ontem na maternidadt'!lLetras: F. G. H. r. (Prenomes) -- Mulh�res: Rua João Pessoa. e ruas tranversai.s I locaL echa-se engalanado o,qa. Secção: Edifi:::io do Centro de ':'auae.

j Letras: A até D. (Prenom,;;s) 1 veDtúroBo lar do sr. R!cardoPresidente: Artur Ramos. 2+2.. Secção: Edifício E§coIa Publica Duque de Caxias ! Tr'eeB e de sua esposa. Da,l\Iesaríos: Arioswaldo Guimarã.es e Ivfax Puetter presidente: HomuIo da Silva
I Anita Trees.Letra�: M, N. ,.o. �. (pl'?r::omes) H�me�� .. I Mesarios: Julio Bamngartem e José fvlarques Vieira.
!13a. Secção: ColeglO 'Sagrada l'amüla . Rua João Pessôa e ruas tr<msV(';!:r,ais

I
�'",.. �-."fii-e-<@i-��ífi5��,-�í§-3l!iPre�idente: Orlando Ferreira de l\llelo Fet"a�·. G. >LT-b., I'. f, PreooluesJ" No btt�t te no 1ae 'c

__
;JM:e;arios: Ii/fax Altenburg e Estanislau Rodacki

-
<

�8� S��çao: Êdifi�io Schuhmaclwl".
€>-<:>--�-,f,>�<}'-��-4'-·'§-'t;....,,,,
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O' Z' (P \ 1\" l-i _...

1 1 =.u=-=--��=---==��"W=f: I nJ"::.rt_ deve.. 8.!tam � ";1
,Letras: ate. il"onomes, I �u neres. Presidente: Domingos lI!íanoe< de. Boroa fi "'" !! '

�Ô" V"" _"27a. Secçã.o: Salão "America" (Club �autico) Mesarios: Delfino de Souza Migueis e P�mlo Fritzsche I !<! � I! �,,<-�•• _,:;'_---�'_"'>--Si-�=':�-�"''''''�,Presidente: Jção Pinto da Luz Rua Toão pessôa e ruas transvers:ús à ����,������=====",., g 1Mesarios: Guilherme Pawlowskt Filho e Osca. Ruediger Filho Letr�s: J. ate H. {Prenomes) �, .. ! I 'l'f:r.� ,.P m"', i �Ln' Z P , H -

D � Igualou melhor que o III' � �1n�mi.�"'� n�etras J."-. ate '. (renomes) ornem;. 38a. Secção: Salão uggen.
!l

_

os=. &-S../il1U� _ U Wi!JJj1..:;pBairro da Itoupava Seca (Tedas as Ruas) Presidente: Ewaldo Muud � sirDilar extrangeiro '!(Inclusive Rt:a São Paulo e Rua Tamandaré)
1 Mesarios: Augusto t;ouza Filho e Benjamim Maúa Jrmior I il" ii Pf�cisaui1 ..se nesteI la. Secção: Edifício Nelsa. I 'Rua João Pessoa e ruas transversais, Lettas: S. ate Z. (preno ,,,:<. "Presidente: Dr. Telmo Ribeiro

. I �es) e mais os moradores de Velha Gr"nde, Velha pequenéC e � nt;c; '7 �\��ri!i\$�@f'ilgu[!- {;.lL 5&, i Il!n�r��", D�m OrdtUíladiJ.Mesados: Tbeopompo Rocha e Hennque Cabral 'Velha Central.
,'-=--�=�=�="=,=="==_ ��,Toda a Rua Tamandaré

..
Rua Sã.o Paulo: Letras P. até Z (Pronomes) SALTO DO NORTE 1 ':;-_.";;:,�"",c""��:�';" ,.'�'.<r,'oê.",-",,,S;"��>-;J. C. '<ii-�-'�--.��-�-��-':""__"�30a. Secção: Hotel Wuerger.

(d d -n. B
. .

Con;:;t::>ut', S.;lt·o d,....�, '1\ b . 0- mora o-es a r-;.ua enJamm _ _ '" CJ, .
Presidente: Dl.': Julio Horst Zadrozny ,o. range. "'.1 •

f 153.' Seçào: Salão Mogk. Itonpava-NorteMesarios: Hermano John e Reinholdo Pfau Norte é B,:nde�furth)._ t,' ,Oreside.t1.te: Fr.ederi��� ,Carlos JUlel1de
.

I S 12 S cao· Sal-la I(irsten.
_

�., .

.Rua São Paulo e demais Ruas do Bairro toupava· eca: a. '

eTc:: .• c·

� IUEEsarws: I:Ians \\ Olfgang Rudolfo Kleine e Flrich FeEx
I
Presidente: \vl!ly Belz;. " � ()"p;cllar'b'="_-=-''''''".--'-='''�����'��-'�����'<P'''':��''''�''\ •. ''�:"'i l\,,1e��rio5' Paulo Balthasar da Silveira e !:!osé lv\;u10el Pt�alra. t
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f
' ! ELeitores de Itoupa\'a.)\Jorte, Letras A. ate ,q" ( renomes,.�:.G?;"

•• "' •

illll Rua BenJ'amin Constant, Salto do, _ No_rte �, ��d, :,�� u.rtn. • .S;ill �:� FORTALEZA E IIOlJ P,A,\ AZ1::\l-IA ii' � • �Ja. S�c,��o: �sc�la Fublica de Itoupava-Norte .
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1 ]t'reslúNlte: nlomo ,_fzmger
�: OFErbErEr.....'oS· "

I·1a. Secf'yão: Salão Harry Jusue. l:'art::: E-Z:i"

R 1 D
q - 'K ..... ".. •

".:1 "t
., I, fC ! l\lesarios: Paulo de Tarso Rnmüs e aUto eeke(. Mesarios: Cassio I, Siiveira e Edgar :::iCl1ee.ler. .1" �!n'�íil"'" REi"'lE'1i'léi! CUIC'GADk\S

.

!Eleitores de Itoupava.Norte. Letras r. ate H. (Pronomes){: l"hJ�'A� - '\"'!Ç,ft�u lílb. =, R :1 Eltitores da Fortaleza e Itoupavazinha, , ...j :; I (Contínua no proximo numero)k M l!�.�.Is��� cOfi2� {.ort����yfR § 111<_,.,••,"",,""0:.:< :.:�::�"::",:�:::':�., ",'_"• .;õ�",.:m� I "-.-�.�+-'H -.�. >o '.-" ��. �H-"-"-.�-:� :1
i'

ili MAQUINAS DE CALCULAR i! I �]!?..:..M��-,"",��� Pílpnlür e Agr do Vale de llajaí 1�.:' "ORIGiNAL ' ODin�ER" (suecas) !:' :lii:� �,�,,�' �i:
� J'

� _ D��gR]Ó§1icos C�g�]iicos � �'""" _<_o :e�nIT7"j�=-="-' _. �n DrSTRHn.HDo�:ss!;�iU�i�i:r��� O ESTADO �} ! Metabolismo bael1� - EI2trüf�>�H'dingV'�nH. - Dep;:;'l2Ho f.\ .:HsOÜi'líç[1ü � 010 !�.'.�. J... �- I!,
.. 'fi2JTOQ,··" R. rw AI.

_.
�.{_ ':; tório de AnáHseg tS<!E::g:"h-:-- fézG8-tU'W.':ll, ét(;.) DfóDo8itO Popular � �/�OO ,I,li: �}-.�r� Jí;1' � � '-'mR\.� ,1 � C/Ór.:;,. ceni ãvtsn d\3 30 àL�§ q; v ''''
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:� (; (pertmbações menstru':l.!:'i, !ê6termda�e, 1'!J�te:r,çõe� .se- t(h�� 1(:"!G:i t30 digg 1I� g�� Ií: R�u! C��(�$ G!lãmes, 59 (ESQ. ft'lQ 1 de S�te�bro) :{'� xrmi�, ü::cômú�{)� ,du H��:e�ê�:���",e ,;�� •
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i f� �í(Ja elA. \:VE:llt:t INDUSTRIAL ,OINVllLE (M&iCa n.ogi"U:l�íh\J I :
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r· torná a mrroa branquissima I f. .

l' I i�R_��E�ig���������.g>�k�t.J�S4 iéiírS& �4������&:l§._�����:'j;;�������i1[����JF?�:�������da:-������_

a

o 1ytClza para a enireqa elos tiiutos ele�to? ais,
conforme .iii; tiremos oportusiidnde de anunciar, e,x,
pira no proximo dia 30 do CO l"ren te, âeoendo, :0-
dos os eleitores inscritos, procura .. los, sem [alta,
até aquela data no [orum local, ediíicio da P1'e·

feitura ]}'Iunicip(ll,
��---�-.'--"��---'-'----
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