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I Cenimonía que se fazia rara, obteve do
Rio, 1 (SE):-;A ce;'im()ni� d� tj.>J3cs·e do povo desusado interesse, manifestando-se exu- sideute manifestou sua intenção de realizar

novo .Presidente da Hepllblicâ, Gali«Eurico berante entusíasmo em todas as úluSl3es 80· uma gestão essencialmente democra tica e in-

Gaspar Dutra teve um cunho de ,�fandio8a cútis. teiramente devotada aos ínteresses da Patria.

ímponencia; contando coma pre8�jça de lu- Ao receber do Ministro .Iosé Linhares, a Ao lado do nevo Presidente achavam-sa
aídíaa embaixadas ,dos parses com .�s quais o posse do governo eOIH,titucional da Republi- todos os SCL1'1 ministros e figuras represen-
Brasil mantem relações diplomatiflS ca dos Estados. Unidos do Brasil, o novo Prs- tativas da politica nacional.
�-��IIIB�_;;'�---�";'_�';_;'ít:--�-,. xX.f>-�t"-��-�-:t!-��:-.--••��""";«·"""lf-��.'t-�-�-�-4li 'ã-f.J=�«'�';· ·,lii��""c�i'l'!J=[t>�""?l-''C' xx '�-oI1I!-íl!i-!l-:!li--�=§"",,�_c...-:�

�f_

o m legal�Ii.jifj5

Conservação
��t�����i� Foi fixada em l�O mil cruzeiros
�3Ifim�]�!lli!:Síii� a quota para a conservação e

melhoramentos da" estradas de rodagem estaduais, re
lativo ao I: semestre do corrente ano, para a Residena
cia de Blumenau. '; ''',. .....

",

estradas

.,....

Dii!rin 'Matl!iÍno i
anual Ct·\) {io,oo I
semestral C

..
1:$ B5,00 iavulso Cre 0,30

I
O aral.\to 4!laa aspir(%ç&êS do Vin� d<n n�!@;d

D LU-.

A vlrlllda 8 ft lealda
de 81 retiram IIUilndo
Cf crIma e II traição
lia

.

premiados.

-- '�'=.�----------------------

11 Call1Janll:J Eleitof'al Sovielica
Desenvolve-se presentemente, na Rússia, intensa campanha

eleitoral, a fim de que o povo compareça ás urnas no dia 10 de
fevereiro próximo. Milhões de boletins estão sendo espalhados em

todo o pais,
81.UMBllAU • Sabado 2 da

.

Fe'!{ereiro da !SAíS - Dr. Aclimes Ba)sini Diretor H@81'Onmwd ;. A�á XXI! • r�. 9'7 fllI
= . -�

I
t>�����

i;1l�

Rio. I (S. E.) - Sob a presidenoia dos Ministros vValde
I ma. Falcão Presidente do Supremo Tribunal Eleitoral foi insta.

Com as ch'lvas torren-: lada hoje, solenemente, a Assembléia Constituinte.
ciars que caíram nas últis Após diversos incidentes provocados pelos representantes
,ma.s .48 horas em todos OE.! comunistas, que não queriam instalar a assembléia de acordo com

I O" Ii: _. d Ita o que determina a Constituição de 37, que chamaram de caduca

'Y� e� "BU SI{ IadI lOS _

O
,�.. a-I e nazi-facis.ta, foi feita a chamada dos deputados para a entrega.

ri OS Pe I" '3'ne JaI, as aguas .
o nosso g. an- dos seus diplomas,

.

.

.

.

'.' .

.

.

W' l.!lI! ele rio vêm subindo rápida I Após isso foi convocada nova sessão para o dia 4, com a

I e assustadoramente amca- seguinte ordem do dia: eleição da mesa diretora da Assembléia

çando transbordar' e inva- Com;tituinte.

até ii viiI'" dír os pontos mais baixos

� reve ...

f(!! iJ daTCidade. . G' .Ó: .:
•

,
••

, Os R3ei�tas Perante o Tribunal.

rIa ·ana. ante o rro . ar��a. �ü',,� .. .'"
c

.'
..

'..
mo o Vü�ho .e o Hl?eua'(;'i ":�� f!�����éfllg� �i®I��â��

_ ,. SI Bom Retiro, apresentavam " ��fI,.. iWfj\'ífl:l�� .. \ll! � ....... §\l1;;;.!1I'H!&n
.

Nao fOI aceita ii conlra·rnroPosGlI nive,l d� agua elevadis�V� ,

O Dr, George wue, .�rotessor de Biologi� da Uni�

�.. mo a norte, enquanto o 1'10 I versldade de Harward, reanzcu uma conferencia sobre a

'.

ta�pres -: !ada p'�I�s. b�nq"elrc�fU!��'::!��;;�*g,�:'l��l�;;�,��i�ê;;�����i'!::;;:':t :tJ"�: c:�:�,
:.. -::.. ,/:,.: ;!:-����r��i1t�� Ees�:;5�:' �:���ãca�arf:!���ôBl!!e!i:'i��� 'Ülirma_C'ser lii�ã· iia um ;�!:nl;��rt��:;s�:����,:�tae�.��:�t�a��:�s��eq�e

..

�:�a ��;
declarou. que a greve continuará firme ate a vitoria final.. Adolfo IhUer determina os casactenstieos flSICOS das �e�soas». As pessoas

Disse-nos'itambem aue o movimento em Blurnenau continua t: h (S E) se desenvolvem de acordo com o seu slsL�ma ...

de altm.enta-
." �'. Herford, Aleman a, 29 �. .

d' emplo um japones nascido e
solldariocom OS demais colegas de todo o país, lamentando-se, _ As autoridades britanicas na! ção, e manel.r! q?C, 'por exe L •

'.

'

porém•.a atitude de. alguns funcionarios do Inca. que "furaram"
arca de Magdeburgo estão di! I cri,:,do :1a �ahlOml2. e, em geral, mais alto do que um ope-

a greve, acrescentado que, felizmente, essa; atitude desleal dos
posse de uma atraente moça de rario britanico , .'

ditqs colegaé nada representa em relação ao movimento iniciado 16 anos, de nome Gotelínd Tro
na Capital d;i República,' tenen, que se diz Filha de Adolf

Pedià-rios ainda que desse-mos publicação do ultimo tele- Hitler. Ela afirma que sua mãe,
grama 'rec�pido do Sindicato, o qual é o seguinte: uma atriz sueca, foi amante de

"José.{$antos para Bancarios Blumenau. D 188 De Floria- Hitler, nos ultimos anos da deca
nopolis S,;'::C. 20g8, 101.' 12 3 I. R.ecebemos nosso co-irmão. Rio da de 20. já não vive, e tinha
seguinte .tt\1e2'rama datado hoje bipts Respondendo nossas cend.i- f!'equen.�es encontr-os com HWer .

d lt't d d
.

S� _ � i vVASHINGTON, I IS. E.) - nuca e uma a 1 U e e vana

ções dia,;};vinte quatro recebemos hoje intermedio João Daut Oli- em Viena. Esta moça declara d
' -

d' ,

l' Correspondencia de \Vi1liam A, centenas e pes aCIma os na-
vaira co#tra proposta banqueiros bases abso utamente inaCt;ltaveis

m.•ais. que fOl.· empregada na .

b'!-' A d.

.

I
.

EI' d
.

'd' Kínney - O Departament9 de V10S-0 Je�lvos, segun a p�ova.
e Ínsulttiíbsas c asse bancarIa pt imman o relOVI lcações nosso Chancelaria do Reich coma se-

.

d'
.

. ',
. . .

C'
. Marinha acab� de revelar o pIa· marca a prOVISOrIamente para l.

ante-pr§jeto julho vg redUZiam tambem nlvels omissão pal·lta. cretaria e Hitler via-a diaria· d
.

II' 1 -

t
-

.'.
- -

d"
,

..p' no de fazer experiencia com ,a � JU lO, sera t;�a exp osao a o'
ria paramteno)." e to os mvelS com1ssões p� ensavam. gananclO- mente tratava-a corri afeto, co-

bomba atomica contra a Guine, mIca na superflcle dagua, na area
sos ba,uqueiros iriamos TRAIR COLEGAS INTERIOR PAI'S mo', filh" e que, aos I.l a.nos,

\
," t' U a 110 fundo, "", ellvolvando 97 vasos, deade eoü- OOJe lva. ma prov

,pt, Cq!nunieamos ocorrido grande:assembleia vg esta repeliu com fI'COU sabend.o, pelo proprio Hit- d lt t pIa0c. ruçados, porta aviões, s'clbmari-
.

agu:l, em n:ar a o, es a
. �-altiv�z .' vg coesão entusiasmo. .provando ler, ser sua filha, o que lhe foi

ilOS, etc. a partir de maio. O la- pda_ para ma:s tarde, mas .dlf!-uoallime disposição classe continuar greve ordeira pacifIca. até vi- dito na presença de Goeringe' I 1 d t ã m te
V 'd d

.

r B boratorio esco�hido fo�? . a_nco- cu da es eCl1lcas _no p:r � m
tórhtJfinal classe todo Brasil pt. iva um a o dlscip ma anca- Himmler.

.

radonro do attl de blklnI, ao que a a mesma s� reab,e amda
rio�)'pt; Saudações SINDICATO BANCARIOS".

-
.

HItler foÍ ferido de guerra tnorte da ilha e a 170 milhas de es e ano.

em .1915 e o Serviço Secreto
kwajalein.

-------------

inglês chegou á conclusão de
As experiencias serão fE"itas PA inl-aiiesque ele perdeu as faculdades-

com dois porta.aviões, quatro. �U ullltiu
procriadoras, q,epoisde uma ope- couraç.ados, .dois cruzador,eF, 16 �ile!iiados a Saldosração a que se submeteu em

d b
� �

1929. Os p-siquiatras do Exerci estrOlcrs, cmco su m:.rmes: o Santos 2 (S.E-) _ Vin-
- cruzador pesado alemao Pnnz '.

htos Britanicos não acreditam na
Eugen e o cruzador japonês Sa- do

A

de Nova Iorque, cegou
historia da moça,. que é i,ima

kawa. a este porto o vapor norte-
ardente nazista e que está sendo

A iniciativa "não é uma

ope-I
ameI' icano "l::3ea Carp",mantida como suspeita, por me- b' 1

. .

ração com l.nac a ou mterrt._ac!?- conduz[ndo grande carre-
dida de segurança. t

na!, mas sIm uma expenencJa o-arnento destacando-se a
cientifica do cravemo dos Esta- ;:, ,

9 9 • 1-'"
A

. carO'as de u6iJ Call11n 1008
llWNCIEM NESTE DI.Una dos Unidos apenas". .L� questão 'o. "..

da presença de observadores eS- conSI gnados a Gene! al

trangeiros não foi ainda decidi- Motora",
Instahu;oes da, Os navios objetivos deverão Estão sendo esperados

Brtinos Elétricos se� ancorados e co!ocados �e m�- I doís navios procedentes do
9 nelra a dar efeItos vanavelS:! 't 100 ca-

Instaladora de desde provavel destruição ate I m�l3m.:' pOI o com
.

danos ingnificantes, A primeira mmhoes e automoveHI des-

I . ','
Bfumenau

prova no principio de maio, será tinados a "Ford Motor

Fone.� • "'" ..".._
a denotação de uma bomba ato- Company".

I�_-�_�..�-�-�-íf.-�,��ji�� o !!'í�-_."mJlF.""",lE}l--�c-!l't-.-m•._)lt.�� ---=---------,-1-'-.
::,;' NKi fianc:!e jp\1 lll!:j i ! � i l

C: rr � deve faital I i. !
c. L

r:'!í : Ia

;.. . K N'.a 1\
. í II ',; �ii :}

'0'-'

R
c

r enfautes calarinenses
na �posse dI IIovo Presidente
Por solicitação do'Exmo. Snr. Interventor Fede

ral
..

no Estado, representaram Santa Catarina na posse
do Gal. 'Eurico Gaspar Dutra, os Bnrs. Urso Francisco
Gallotti e Ivens de �raujo.

Os. Dan
iIf/Ir8

oerao

�\Crimes politicas na pulaRia
....... .

o Vic'e Ministro
.

das RelaçÕes Exteriores da Po18nia, Sy
gUllt Modzelewski; declarou que se verificaram, nos últimos me

, ses, mais de. 1.000 assassinios politIcas no pais. A organização
;comunísta, dirigida pelo Vice-Ministro do Exterior, já consta 900
vítimas, ao passo que outras 250 pertenciam ao Partido Socia
lista.

Acrescentou o Sr. Modzelewsky que, embora não deseje adi
antar pormenores ..

pode afirmar que os crimes cometidos foram
financiados por potencias estrangeiras, bastando observar que um

dos bandidos presoa tinha em seu poder a soma de 4°0,000 dó
lares norte�americanos..

Licor de Ferro
Marca registada

Afim de acautelar interesses, declaramos que
LICOR DE FERRO, é marca registada sob n'

34,891, servindo de nome
•
a uma especialidade

fa·rinaceutica licencÍaja sob O' 931; de 1935. pelo
D. N. S.

Qualquer similar que se apresente sob a desi

gnaçãe de LICOR DE FERRO, s�jeHa-se a apre
ensão, destruição, perdas, danos e lucros ces

santes.
Curitiba, janeiro 24 de 1946

Laboratorio8 Reunidos Parana'. Lda.

"che

�-�._--�-----

Grande expenencra
bornba atom ica, em Ng Guiné

com a

Bvl

absolu tamente ínofensivo para
pele Eficíente proteção' contra
PICADAS DE MOSQUITOS e

outros inseto�,

Mosquitol
Wetzel

.---'-

.----'
....-

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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'Cobertura de Lona Musica própria
Esnetaculos mesmo Ql:E OHOVA

�
"

'Aguardem aroqrcmc de Estréia
�-':IE'.-'��_:t\___'�.;".�.a'''\��'�:�!-'� x \}'-'�'-"iIFi""4l>-"�"<-�'-�-�"""'�'��'!l!.

GortuIDB Afonso Sandaf SI!
Edital de Conoocacão

.

'i
�

ASSEfVlBLE'[A GERAL EXTRAORDlNARIA

São convidados. os senhores Acionistas ã se reunirem em

assembléia geral extraordínaría. a reaiizar-se no dia 14. de feve.-I
. reíro do corrente ano, palas quinze horas, na série social, para

deliberarem sobre li s�g!!in�e I
.

' ORDEM ,DO DIA:

1) Eíetivaçãe do aumento do capital social;
2) Modificação dos estatutos sociais;
3) Assuntos de interesse social.

.

Blurnenau, 16 de Janeiro de 1946
.

Afonso Sauder I
Diretor-Présidente 3v2 �

&-�<,w..- -��",�;;}-l\ío'=-'!1J\,�-ft-� x��-;t;�.-.'�-�--:lf-m...-s--.• I
�

•

j 1 D t· l: t'
I

uOCIBuaOe nBCrea lva e lispor lva I
(.;:i I;� fH�'!l�'� �'\�� 5����fIi�itsB��.� ...� !li
Sa.Ib��io .2 de Fevereiro

�ociali i

Assembléia Gera; Orâinaria

Em 10 de Fevereiro de 1946,
ás 9,15 horas na Igreja Mafl'iz

de Blumenau.
ORDEM DO DIA:

1) Rela!orio dos ultimes anos:

2) » do .: 'I'hesóui elro
e eleição dos Examinadores do

DOMINGO A'S 2 HORAS-Um programa sensaçional Caixa;
-Comp. Nac.e-Desenbn colorido-viagem - Final d� Es- 3} Eleição dos Delegados e

tupenda Seríe: .0 Terror dos' &'Sp.·O..,es da Diretoria; ,

v L 4) Diversos assuntos de in-
teresse da Oomunidade.

Misteriosa A DIReTORIA

SABADO A'S 8 J 15

Sllil Exeta, O Reu
UM fILME DA METRO '

Aeomp.: Compl, Nac,- fúx Jornal e o Jnteressanté short

CQlül'ido:-UAIRO. Cidade dos Contrastes.
Platéa 3,00-112 e mil.2,OO-Balcão 2,00-lJ2 e mil. 1,5

e-

Mala
Platéa 2,oo-1{2 e militares l,oo-Balcão t,oo

Domingo A'S 4.30 e 8,15 Hs:
I .

o romanüeo Impetuoso: - Brrol Flyll11! A apaixonada
destemída;c-JULIE BISHOP! no filme de ação vertiginosa'
e Iníterrupta:

uidor
UIR Filme.da Warner

Acomp, Compl. Nuc.-RKO. Jorual e short americano
Platéa 3,00-112 e mil. 2,OO-Batcão 2,00-1{2 e mtl, 1,50

A' Noíte+Platéa Numerada 40,0
, �_ .•""':""".-.�--.-,�",*,�--.--. X ".-�-.-.-..-jl�:ll-:�'-Ji.",.�

�&-;:s;1't.!
.

nw I';�� �
P2'J1�, u:w.,�� I} feltGlo, j;:;fJ1'�U<: em

; �..U'J. $��>'à"iJJJ!1 enttall':! fll\t��id",s t-ma
COmo, ilane.;;\at!J d� @di.o. EJQt.mee CHi
e�ofosmtos, pe�a. noz de eeíà, ete.,

c, fl.&. ação prQllt!ll e afjl!.a� O't'<1l eases de
'f.�ãqueza e.. _ t;;:;ur��Jll. \ts:o.ad!Dl éi.
i'nçii�ll.do P��:twJllellíl, !1lI.Úhaell, crían

i sendo. �t�:a: fÓflnw,q. ccnhecíds oelos

):gl'�nd€s· méôlübs e "'ebfâ' "lic-.2nd'iado
..

oeía
SaJi® l"l'!Íbllcu.·

.

.

.

�

,'I

Comunidade Evangéli"
ea tle Blununuul

�n.�'5t� m:l�-rI:?.J.dl;.t'lf6 � D8eDl'

� :_)O!'if:�' !! �Aª� Gõ � �iQ8: come

�ltt P!:� �!t; lIíimjii� t� ou res

��dr-"", Í±1;,� S'ãcl��Ol'tl pa.reanlll

� ��y;:;�t-ezt�s.a 4fiit'e;:::aUlf-tratados

. lJ!'.!'B � <lO . ...md .."'� pu" que' não

<:"'lEi �gI',"�1l>i'< d\e ll!>""�,,,rft II .,'il!SM
.

�"J:' e;:�:;!r.:�m'Sn�o§. 'J�� a& af..

,,����� ez �:;.va:�'J!:.ih.. :fe9piratonoo;.

.;.� iibi'�.r-ll!!! �'!dpi).;"'; branchits ou.

'io<;f.h./lo:; i'l'�,,,tRl!;!l .t,,'1!<m remedie

�>,M(' .. "m=�, () XomPl-São João

� i> ;.,,;lk� ;>StS !I<l!te!l

>!i!oAt"'- :!!iõ' '''''' .".".edll!

h"� 1l1V:l<'1avel. i>a�

I Encontra·se Jm toda parte
l_:iC. D. N. S. p, n' 67 de 1915

CONlRA�i
TOSSE. r{i�
BRONQU\TE! 1
E·COQVELUCIiE11

'.�

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



SOTO "Di-

p�'!l';� ��!cnhficfln
Frang.is (\" I fi 4 mêS,3S

R::prcdtHui'es rte 4 mêses
as 6 V8n�iJºens:

"H -, n f�';', '1".a ·.�1",;J. J

São
com

Capocidade de IjO sacas de i
atroe limpo p07' dia. i.

Vend_e:se par' preço de 1
úcaS'iao. "

0L18A ERNA ..-ltajaí 3v3
t-<l>_:f1't"'$·",-�·-ói'-:'�i'§--:-�®·_-w Ieb ",,".;;;"-

- AI""Jp;. f'1<-" ��.$" �·laVU�9J. elI! {,,r I
. I

SenllO:r idoso, saudavel e:
�ózirJhi}, com bastante práti
ca nfúrece-se para tomar coa
Ul. e trabalhar €,m prupríeda
de agro' pastoril nas imedià-
ções deste muutctpíos.

-

Cartão para Bíoí:Fereica;
neste [ornnl,

.

5 x 5

-; ���'

. N{ti b:trjj e nü I_��
jo:ç'" ; KNO'D, r

nãO deve fauar
---�-."':"'�--.--�--"_<;;.-cI!i':=,,,�. -- :$�i'

:\ tratar com

A. La�@�

fSf"'b Da'!! e D9 ll!(�
.

KN01i
nlJl de.�' fa!t.U

.:-"

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



[Conclusão do número anterior)
de nomeação de Mesarias e Secretários e relação dos eleitores

que deverão votar na 46a. Secção Eleitoral, no Salão Zirndars, em
'

Itoupava Rega, distrito de Itoupava, desta Comarca.
· O Doutor Oscar Leitão Jniz Eleitoral da 3a. zona Eleitoral,
com séde na Comarca de Blumenau, Estados de Santa Catarina.

FAZ SABER a todos que interessar possa, que. de confor
midade com as Instruções expedidas pelo Tribunal Eleitoral, foi
designado o dia tres (3) de Fevereiro próximo vindouro, do cor

rente ano, para a renovação da Eleição para Deputados !"ederais.
na. 4-6a. (quadragésima sexta)' secção, funcíocará no SALAO ZIM·
DARS em Itoupava Rega; distrito do Itoupava, desta Comarca,
e que foram nomeados para constituírem a mencionada mesa re

ceptora sob. a presidencia deste Juízo, para Mezários: Roberto
.Baíer (I) e Kurt Brande (2.) e para Secretários: Silvano Gonçal
ves de Oliveira e Pedro Zimmermann, devendo votar tia referida

Secção os seguinte eleitores.
.

Hermann Mundstock, 12871 - Herrnann Wulke, 636I -
Hermann Frotscher, 2891. -:-- Hermano Ramthum, 1144 - Hen-

·

rique Klabunde, 6549 - HeinrichTribes 2824 - Heinrich Kühl,
2875 __ Heínrich Manske, 2882 - Heínzi jantz, 2915 Hílda Glatz, ao mesmo tempo que agradece, de coração, ti todos os

13882, Hugo Soth, I24152 ..,.. Heitor Egídio da Silva, 48€i9 Hed- que a.consolaram Desse transe, enviaram cartões e üo

wig .Kiesmann, 10238 � Harry Voigtlaender, 29°2. - Harry res a acompanharam o reretro á sua derradeira morada.

Jantz, 13608 - -Ida Maas, 6554 --: Ida -Draeger.· 526� _- Ida
!

-

Blumenau, 30 de Janeiro de 1946.
Mundstock, 260I - Irene Grützrnacher, 12545 - Ignacio Wro- .-'<:i=--.........-:..--Ji_ II -.x .-111 ........__� .:-t( �-lf-I'-íJ-t:-:«��

blew.ski, 12609 - Ignacio Sdwulski, 2841 - João Zaydowicz·lter Tribes5, 2771 - Wihgold Zi�htsdorff, 2799· - Walter Bor-

.Or. AH.·.onso Bal.s.l'nIJ13647 '- José Kempczynski, 13841 --'José Bernardino Deschamps" chardt, 6362 Willi Senck, 6364 - Wil1y Falk. 2922 Wi1ly Maas,
13620 - João Patricia, 6j88 - João Zimdars, 2937 Jenny Grutz- 2�96 - Agnes Ruediger, 2842 - Erico Jantz, 2802 - Emilio

ma,cher 2904, - Johanna Tribess, 2874 - Lúcia Flohr, 6408 - Lüsenberg. 13677 - Francisco Zimdars Junior. ,1022I.
Lrii" Maoske, 6374 - Leonardo Kepcynaski, 6385 - Le®poldo RELAÇAO DOS ELEITORES QUE VOTA_RAM EM SEPA-

__ .. --.��C;iebett.:. ,,_899. � Leopoldo Demm, 2803 - Leopoldo Link, 2907
.

RADO NA MESMA SECÇAO
· J�eonora Mu-elIe!. �2872i _;;;:·:E:;üig �il;..,.l_"".; ",,@�_,..•.:M.a.tth.a. PRgell.. ,Alberto Fl-olse. 1129 - Emília Tielou, 13848 . - ErichMans_
13852 - Max J{ühl, 2889 �- Max Flohr, 2930 - Maria Manske, ke, 18848 - Carlos Jose "Moritz de 3bUZà, 3182 � Ati K1."epski, Doenoaa da Pêlo � Ma!aria
6399 Martin Greve, 2556 - Otto Klitzke, 2880 ,- Qtto Beck, 3867 -' Wi1Iy Sinidais, 12{6I - Arno Klabunde, 12447 - To.

2879. OUo Klitzke, n83 - OttoDraeger.2935 �. Otto Danker, mas Orzschowicz, I2296 - Cu_rt Brandes, 4871, •

Cursos e�pecia!i.zados daMedid

2903 - Otto Dallmann, .2942 - Otto Mohr, 6{00 - Oscar Kon- Convoca. pOÍs, a todos os Srs. Mesarios e Secretários a cous- cma Infantil e. ahmentação das

nelI; 2808 - Peter Orzechwski, I I999 - Pauliua Steiner' Bor- tituirem a resbectiva mesa, para a qual foi designado o dia 3 de crianCinhas. -lvIedico-Chefe das

chardt, 29II - Fhilipp Klabuode, 2827 - Romã Bandoch, I2457 Fevereiro proximo vindouro, pelas 7 horas. e convida aos ereito- 'Seções de Higiene Infantil e Co�

Romão João Milchert, 6553 ..,..., Rudolfo Siebert 6377 ,- RudoI- res acima relacionados a comparecerem no edificio supra citado, zinha Dietética do Centro de

fo \Yudke, 2779 - Rudolfo Setter, 6353. - Rudolfo Modrow, para.o exercício do voto. Dado e passado nesta cidade de Blu- Saude. - Estagio de 2 anos no

5264 -'- Rudolfo Daugs, 285 I ,_ Rosa Rahn, 13850 - Ricardo menall, aos vinte e oito dias dô mês de Janeiro do ano de mil serviço de Péle e Sífilis da San.

,Rahn, 28?8 - Richard Flohr, 28.06 - Ricardo 'Wehrmeister, novecent.os e quarents e seis. Eu, Ass.) Luiz Schramm escrivão, ta C�sa de Mise�c�i'dia do Rio
·

2830 -'- R1cardo Trapp; 5268 - Rlcardo Otto Bachmann, 2784 ° escrevI. I Janeiro.
- EspecialIzado em Ma�

Ricardo Klabunde, 2917 - Richardo Borchardt, 292'4 - Ricar· Blumenau, em 28 de Janeiro de de Hl46. jlaría pelo Departamento· Nac.o-
do Ramthum, 12082":'_ Ricardo Jantz. 1254( - Scepan Kenczins-

'

Ass) Oscar -Leitão ,na1 de Saude Publica. - Ex-

ki, !246� --:- Stanislau :VVroblewski, 12661 -gSiegfrid Jautz 1242.;\ Juiz Eleitoral da 3a. Zona ! Chefe. duran�e 2 anos, do Servi-

� Selma Danker; 2908 - Silvestre . Bandoch, 2909 - Theodor Certifico estar conforme o original que loi afixado 110 locall ço de Malarla de Blllnienau.

D::i1iIke, 2900 - Thecla Modrow, 5.26 I - Theodora Klabun�e, onde funciona ° Cartório Eleitpral e outro no local da mesa re-l Moderníssimo aparelho d.e Luz
5263 - Thecla Manske, 2883 -- Wilhelm Senck, I3669 - "VlI- ceptora. !la logar Itoupava Rega, distrito de ITOUPAVA desta uU V· 1 f·
heIm Rueckert. 2884 .� Wilhelm Porath, 6422 - \Yilhelm Bõhm- Comarca, do que dou fé. .' ri! 10.e ii

ke; 12082 -: :Valter ZiehIsdorff. 12426 -Walter Manske, 12690 Blumenau, 28 de Janeiro de 194;6. .

.

Dá consultas, todos os dias.
� Wanda ZlcKuhr, 12454 - Walter Grutzmacher, 2905 - Wal- O ESCrivão: LUlz Schramm . Ed'fi i P't (..... -1';. t
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ao Hotel Víto'ria), dá,s 10,30

L r to Iode .t\lnallses áS12eda814,30á817,h�ra8,
.

Ruo 15 de Novemb. 588 .. Fone. 120' _ Slumenau Fones: 1.433 (ConsultOl'lO)

E L ,L I N G E R & <C I AI tl01 (Residancia)

A PEmbo DOS SNRS. MEDICOS EX·AmE5-.ExaUTAM os SEGUINTES

.• tO,;'

...Re .Iila�&e. II anhã nova eleição para j�deputados
.

fe
er i o lã Zindars, emltoupava-Rega(46a·s ção)
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da e residente nesta; cidade,
filha legitima d� José

Faço saberque pretendem Groh e de sua mulher Anna
casar-se: ' joão Deola e Pfjffer Oroh.

B I U I�l e il a U frioa Groh. . Ele, natural Ap.rtsent�ram (jl d.cume�tt.' nl.

�������������������������
deste, Estado. nascido aos 27 erigido. pelQ � 180 'd& Co.

:: de jane., de 1917, lavrador, digo cívll sob n. 1. 2, e 4,

solteiro, domiciliado e resí- Si alg1item Úvel OG�nt(J de
dente em Apíuna, filho Ie- extstbl algum fm:pedlmentl!J leg'!l,
gUimo de Pedro Dsola acuse o. para·tBl fina d� tJk,eito.
e de sua mulher JuHn Deo- 'S, para. constai: e drogail ad· 00..
la. Ela, natural deste Es- nh�.nto da tIldO!� laviQ. o
tado, nascida a08 4-7-1923 p.rese'llte pgra sell aihaoo nQ"le.
domestica. solteira. domlcílla- gall de costume ii puhUoadQ �e..
�-�-�.-�-�-rti-�-�.....�-..,

x ........+-_��_��....�_�_��

Atencão
.

.,

Otima oportunidade liBra costureiras

lit �fJreJ)� .

' -.

.

�r 1

Biumenau, 29 Janeiro de 194ô
; Victo.!i:no Brag., ;

Oficial do. Reglstm CiVil. I

Editai

Edit.al

alameDal, 2: di

Janeiro dI UI"
I -�

-

I

; �._ f

Juizo Eleitoral da 38. Zona
..

,'. Bllunenau - Estado de Santa Catarina

faço saber que pretendem
. casar-se: Gentil José

Teodoro e Ntlza de Souza.
Ele. natural deste Estado,

nascido aos 28 de [a
neiro de 1924, ttsudeíro,
solteiro, domiciliado e resíden
te nesta cidade, I1Iho legiti..
IKO de José Teodoro Junior
e de Josefina Maria da Luz,
'Ela, natural deste E8tado,

nascida aos 26 ds

Firma estabelecida em RIO DO SUL está necessitando agosto da 1928, domestica,'

de pessõa que saibam bordar a máquina a-um-de. bordar solteira, domiciliado a rest

golas para vestídos de senhoras. dente nesta cidade, filha le

gitima de Manoel de Souza e

Aceíta. se propostas de pesaõas que pretendam traba- de Maria de Souza.
Ihar em suas resídencíes, Paga-se bom ordenado. !A.pre!lent�am Oi dê"C'lDl\'mflt

Propostas a redaeão deste [ornal, sob a sigla "costureira" exigido pelo artigo 180 do Co

�-!t:� lti--§-�';....,_�-:" x l-�-��-"-�-�-�"",,:,,-.. digo civil sob no. I. 2, 3 e 4.
SI a:}pem tivell CGnlie.c1men:to 4e

Agrad.eclmente e:dltlll algQl hlIpe�_Dt() legalf
Ii:CiUI fi par. os fins de �dlreittl.

Etlsabeth Nem, cumpre o doloroso dever de par- B, pàra; CO'Dllt;,:» • ch'eg,all «"0: �.
tícípar ás pessoas de suas relações o falecimento, no OOnaec1mellto de todo:s, IavrCII "

dia 29 do corrente, de seu ínesquecível esposo presente para: �!l a:fb:a:(io 0:-0 l*'

Edu"'pd·O Neiff gall do OItiatume Il.\ubUnadt! p�
\IIIII!iI. IA ImpreDS:I.

Blumenau, 29 Janeiro de 1946
:VUodno Bral. �

Ofidal do Re2{sft1l Civ!l.! ;.1§_.ij

Edit I

Clini�a Especializada de
Crianças

.

URINA (completo e parcial com dosagem)-:t'EZES {Amebas. vermes, sangue oculto-ES·
(:jARRO (pesquiza de baciio do Koch}-SECREÇAO (pesquiza de diplococos, etc., espermato
zuides)c-SANGUE (SorOdiagtlOstico d:. Lues (Reação de Kline). � pesquiza de Hematozoario
(malaria). Contagem de glóbulos, tempo de coagulação e de sangria. dosagem da Hemoglobina,
gHco e, acido ui'ico, reação de Vidal (Ti!o).-UQUOR (Exame citobacterioscopico, reação de
Kahn, etc. l-MUCO NASAL (pesquiza do BãcHo de HlInsen)--ULCERA (pesquiza de Trepone·
ma paHda)�SUCCO GASTRICO (exame completo, dosagem da acidez

.. sangue oculto. etc.)
.

FORNECEMOS LAMINAS E RECIPIENTES GRATUITAMENTE
Instalação moderna: estufa, auto:lave, colorímetros, etc.
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r=J : No Dan"e n.\1 l«iI
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nl!a lreve falta J;� 1

Oficina RADIO fUHKE
Atende todos O! servlçoll de

Radio! receptores·
Sanlcas 811Pidos e 6arafi fI�oll

TELEFONB 1395
Gua '1 tis SaiGmbro. 13 �

MI' 3 iii' M!

Exii.am O sabão

"VIR,GE}l E·SPECIÁLIDADE"
. C. T\ 'SÁ.O v IRr..;:-.

.

...
',Jr. -k c. v'-Ât

.. .

Is? ECIALiOAOE

elA. WETZfL INDUSTRIAL ,OINVILLf (Marca Regi,trada)

O ideal para. oosiuha, lavandeHa e e lavadeira

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


