
.;:.

i·.: ., .
" ':.

lteSflllêdQ" s_mi-oficiàl das.. eleições em Iodo Estado� 'fransmi�
.
llida de Floria_óllolis na tarde

.

d� ônlem:
, Irineu Bornhausen - 31_328 Aderbal Ramos - ..30_325

��--::c-.'-c'-,"--:",--,-.;:__c.,--,-,--cc--_ _:_:.�:;::_;.",',.,,'
'
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- ��----------�- ---iiiiiiiõi

. Pelos
.. muifiety::)iôs Impressionante

suicidio

Nacionais e Estrang�iros
. , Oferece: Gerrna.io Steln S.A,

���������7d�a_s�a�,s=p�I���Ç�'�6�é�S_d�O�v_4�'�e�d�o�,·_'t_a_Ja_' �lAI�B�menau R� :15deN�em�o
de Jail9irD da 19'1 • Dr. AChW88.Il,aIslDt Diretor Reepons&vel • Bd XIl.II � li 80 (,' Caixa Postal 166

,SERRA ALTA na frente.

MAFRA

4 urnas: Irírieu corn
faerite.

3 V'otos I'l'l

Resulrado d�'" 8 umas: Irineu
,.com 1,23' voto .. na trent=,

JARAG1.JA' DO,SlTL

Motores EleíricosOIBrlo
anual
8�m'lBtr..J
avulao-'

Ma'utlua
CT' 60,00.
01"' 81).00
Crt 0.40

Mesalpuradora deBlu'menau
GOVERNAuoR,tlo ESTADOl

, '

Aderbal Ramos' da Silve,
.'.

.

Irineu Bo�nhiusen
Carlos Sada

Votos em branco

Votos aculados

VotOb i�pugl1ad�s
Total

. Partido -Teabalbiata Brasileirf)
Partido de Representação Populer

Paatido Comunista do Brasil

DEPUIADOS fEDERlllS
Joaquim Fiuza Ramos 506

Votos em branco Aristides Largura 161

·.LEGENDAS

�'
"

I
PARTI'DARIAS Votos anulados Leoberto Leal,

Partido Social Democrático
-.

União Democrática ljacional

Afonso Gnilhermio.:>Wanderleyjr. 1456Votos impugnados
--'" �.t"'1'�'

... ��.�.� ....

Brasília Celestin.; de OliveiraTotal

Depois�de uma mensafjemdo
otem, resolveu matar-se

RIO, 23 (CB) - D�naira Bel�

mira de Oliveira, depCls de en

sopar suas vestes de tiuerosen:.
a'eou.lhes foge. procu�ando �Ulw
cidar-se. Não cons,egul�. porem,
o seu objetl'10. tendo sido me,

dicada no H.P.S., ap�es6nta.nd()
ueimaduf9.S generalizadas de

de primeiro � segundo �raus.
Deoaíra reside na Travessa

Críxana'. 43. e de cor preta.
solteira, doméstica, com 2 t anos

de idade. Interrogada �obre os

motivos que a inPuzlram ao

tr aloucado gesto. declarou a

.

que recebera uma rneasa-
Jovem .

fi
A

gero do alem. de seu av , morto

há multo tempo. e que a oba

mava para ir, pata junto d:::_
41

Antonio Gonzaga

Jorge Lacerda

Luiz de Souza

Votos em branco

l33

Votos anulados

Votos ímpugnados

Total

<ASSEMBLE'A LEGISLATIVA votaçào preferencial
Partido de Representação Popular SUlaDORESPartido ,Sotial.,De.•9cráUco····

Antonieta: di Barros
\

Rubens de Arruda Ramos.
.

.

.
.

"

:
.

LutzOsv;Íldo Ferreira de Melo·
Othon Ga�a Lobo d'Eça

João Ribas Ramos . •

Rui Cesar Feurséhucte

João Estivalet Pires

Prott.geues V:eira

Gasparino Zorzi" ','

0tty M.i!-galhães Machado

,I Árpaldo Nap61i .. ...
'

.

';,,; Ant6nio Nunes Varela

Atuoªndo Calil Bulas

Antenal'. tavaréS
'1:-::;;'; .

tarles Otávi:l,n'o Sr �rà

.. Antônio Dib Mussi.
"/" ,

"

'.

'Jof!é Boallai� e
•

Gregór1ó;�etke�brvck .

RàUl Schaefét

Ci<Í Louref:i:�;Rib'ás . '. .

Felix Odebrecht

Ht::it�r Pereira Literato' �"
-

','

Tiago JO$é da Silva

Àlfr�do C�inpos . . , .

�

'Ot�� AugustoGui'htrmeUrban
. Leàridro L�llgo. . •

Ere4eri6o .

Schmidt .

�igalldo. Eetsliuo' .

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

Biase Agnesfno Fara(.o .

,

'Ord:iiml?oCaetano da Si�a .

. } 'l Leô'�i.das CabraLHerbrtêr
. ', '

"

.

Joaqtitm. pi�to
.'.AT�� Meyer ., .•

:y"lmar de Almeida 'Corrêa.
'. "', ,"

'.
.

.'.

;' ,:.

UniãO Democrática Hacional

1

:

Silvia A: 'êarnei�' da Cunha'
.

12 :Osvaldo Bulcão Viana .'

Osvaldo Rodrigues Cabral

João José de 'Souza Cabral'
, Paulo de Tarso Luiz Fontes
',.Lucas Alexandre Bolteux ,

Alvaro Tolentino de Souza

Evaldo Lesmknhl

Antunio Barros Lemos

João Caruso MacDonald',
Zédar Perfeito da Silva .

.

.

.

'

Volriei Colaço: de Oli veira
· José Pimental .. .; •

AltjrÍno W. de Almeida.

'Ferra"ldo F�rreir� de Ai'elo
Boauerges P. de Medeiros ;

.,
' Aldo Severiano de Oliveira:

·

Acácio Ramos Arruda

Walter;Müller •

3

. .

.
-

.

.

.

Fl':�cisco Rang�í
Walter Haufe .

·
Oslin A. ds Souta Costa .

Waldemar Farinha
2

Jcsé d.c� Luz Fontes
'2 ·

Acl:JH�s Balsini '. . •

Ant::Joió Carlos Konder Reis

Ricarte de 'Freitas

.

Luiz Dalcanále

Octavia. Celso Rauen • ".

Fr�ncisco:'Ma,carenhas . .

Emerentiano.' •
_":,.... '. .,;,

..

5'; .: •

"

'Total '� ..

-

8

Partido Irabalhhla Orasllelro

Antonio A.str:·Rodrigues
Antonio de Souza Neves

1,
r, "�o'

Abelardo Luiz de Oliveira .

J 9 Octacílio Nascimento .

6
. Valdemíro Palhares

53

Alvin Graupner . . .

Antenar Doaut Batista

Arquimedes Monguilhott
Carlos Goes Bessa .

2J
Dorval Campos . •

Emydio Azevedo Trilha •

Braz Joaquim Alves .

Carias Vemhold .

4

João Heleodoro Barreto.

João Bonifácio Cabral

Jvão Vicente Gomes '

.

José M. card',so da Veiga.

José R. de Miranda Linta

José Trento : .

L�opoldino Souza

Dionízio Mondardo :

Cláudio Lorenzoni
Telmo Vieira Ribeiro

Clito de Souza Dias.
Curt Hosang. .

Emilio Alexandre Sada

Etwin Poseamai •. .

4 Nicolino Taocredo. .

Wthson A. da C�'ta Schiefler '

Eugênio A. M. Mont. Barros

Euvaldo Sch�eferI I Manoel Bertoneiní

Ca�los Gerrner '. 9
Evenrio Elias

Fortunado Gabriel Melato
,

.

47

Lauriudo .Tomaz Cardoso

Jaime Fernandes Vieira

Cámilo Nicolau Musei

1

Jaci Soares

João E. da Costa

Osvaldó Dutra

Livadario Nobrega .•

Anil:al Olívet.

Fermina Conrado D eMarcht

25 Saulo Ramos

Silvio.MOTreira Filho

M'ayr

Bruno Werplotz
.

, �\lfredo Herkenh'Jff
Luiz de Souza .

Frederico Herondinc Leite.
Thomaz Chaves Cabral

"Walter Ten. Cav,alcante .Augustino' Migrrooi,

Ogê Truppel. .. .

Jo.s.é Miranda Ramos·

Carlos P ech .

Salvio T. Tei.xeira .

Jacó Vitali. • . .

Leopoldo A: Gerent •

}uventino Lillhares
Total. ,

.Total. • . • ..

Francisco Benjamim Gallotti 1141

Lúcio Corrêa 1141

Adolfo Konder 1481

João Ba,yer Filho 1289

José Vieira da' Rosa. 125

Eugênio Aug. M. Monteirode Bõ.rrosI 14

SUPLENTES

Agripa de Castro Faria

orl9.udo Brasil
Roberto Grossembacket

Ernani Bittencout Cotrijt
o;; I 9

3

33

Roberto Oliveira

Otacilio Vieira da Costa

Plàcido Olímpio de Oliveira 443

João de Oliveira
8

479

7

Cid Gonzaga

Henrique Rupp Junior
Arnoldo Luz

Altino Oorsjno da Silva Flores

João Borüfacío Cabral

Antener Douat Baptista

Luiz Magalhães Medeiros

Cássio Medeiros

Emilio Alexandre Sada.

Leopoldo At.:gustó Gerent

Votos em branco

Vetos anuladot!l

Votos imp11.g,ados

69

Tot.àl

SUPLENTES no SIMIDOR ElEITO
·EM 1945

Carlos da Costa Pereira 517

Rogério Vieira
,

H.a.ns Jordan
Votos em.Dranco'

Votos anulados

Votos impugt;lad"s
Total

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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�J\BORArORIO DE ANALISES
__n&,�W ",SE _;;;i_����rE:ê
Çiuo 15 de N�\'e-nb .. S88

EL.LINGER
.. Fone], 1901

& elA. lipóg,ªlos ��e���
este jornal,Biumenau

LADRILHOS
e MHf(;rir.i3 de Ccumruçã.
\Xlen�Ier Gal ni

Rua Pia0!. 11 fi 15 ·F{lrlt',J 123

IlLLM ENA U

EXAMES DE URINA: símpi.« (assuenr U Illburpiaa) de co.lime�to, .qualítattvo . completo com dosagem,ehloretos, tosfato". acido tn-leo, uréa et o.• \ EXAMES DE FEZES: completo, pesqp,íz,'Lde amebas, flngela(�;:::
VVf)� de vermos (Metodos de enriquecimento) dig�stãO: carne, vegetais; pesq urzal' de pnz, sangue oculto etc,EXAME DE SANGUE:. :MALARIA- Pesquiza de HPllJutozoal'io de Lavel'an,foi'lDaS agudas ecroni
eas, LHES (�iiíli9�: l'eaçãe de Kahn, Kline, Meillecke etc. 'PIFO: 'reação <!e\'id?:I. J)ósagem De: gltcose, acido u rí
co. helYLOglohllõ. .:, Conta�em .de globulns vermelhos f' brnncos, Formula Leu""citllria. Hemograma de Shiling. 'I'ernpo de c.oagll:açao e de sangria, Curva ghwuica. E..XAME DE SECREÇAO: Pesquiza oe gCl'lllH1S \Üún{l.� I

t'sparmatoz,ndes, etc., trichomonas vaginais. (,te. EXAME DE ESCARRO: Pesqu izu de ba-vilo de J{o<.)l! I' I
put.ros ge.rmens, pueumococoante.. EXAME DO LIQUIDO CEREBRO:--ESPINHAL: Exame cítebue- Agm!.���:!:�••fBl_j;el'lOSOOpJCO. reação deKabn, Pan dy, Noune.Appslt, etc.' EXAME DO MUCO NASAL: pesquisa de bacio
los alco91e acido resistantcs (Ransen) etc. EXAME DE SUCO C:;'AS'fRICO: Exame completo, dos;;gem
qe acido Iatíco, acidez livra e Combinada em ROI - Pesquizas de sangue oculto, vi"r,itos, uemáceas. EXA�IE
DE ULCERA: Tllramícrosóopín em Cil-mpo escuro: pesquiza de esplrochotas 'I'reponema Palidu (sifihs].
Q !JqgOTalorio se. acsatnsiataao para tazer cultura de quoqu-r r;nmm e c ut o cc cinrs ,"

A pedido dos srs, Médicos fazemos colheta, de matt.lial á .domicílio
.

Fornecemos laminas e recipíentesçru; uiamerue

r:Oferta�.. O anuncio

I Vende-se .lII f
.

------------�----------- i
fabrica de Espelh9s e Ilrte-
falos de "'adeiras Santa

.

Catarina. 4-��.-__�.- ..-�__ "

VENpE-SE magnifica indus.
tria em franco desenvolvimento
dispondo de força-motriz, operá
rios habilitados com longa pra
tica de serviço. Freguezia certa
em praças DO EStado e. do Paiz,
O motivo da venda serâ (expli
cado particularmente aosinteres.
sados.

'

Informações para C. Postal 96
Blumenau - S. \._atarilla

Vende-se uma bomba, com
motor, de 2 canos, que puxa
até 25 metros e eleva 35.
In:l'{)rmações neBta redGção.
f:"·

Vende·se alguns terre'nos
Da Rua MaHo arraso.
Preco de ocasião. Tratar

com o snr. Viliecke na Banco
sul do�Br8sHJ ou nO bar Blu
manauense.

Vende-se um terreno com
20 mo:go� de terra, com bas
tante 1eo11a, e boa agua bons
tugares para moradtas., Cito
8. rua. Ararangu8, amigo be
co Hospital Santa Catarina.
Informações nesta redação ..

t
f

...
_-., � _ _;�L

r ---� "/ r-"J � ! �.�

Uencle"se
Serraria

.

Completa
Nas proximidades de Ha

jai ec.m diversos edifícios,
terreno, Locomovel Luz 20
PS registro 40 mcb. mensale.
lo.formações Kalwe!age. Ciso
Ltda., KilomeÍ!';o 12 ltaj&l no

L. Kalvelage Itoup5.va Teca,

Machin& de 00stura de IÍJão
usada vl;'nde-se, preço de
o.casião. Vratar fi rua '::0&'0
Pessoa 194.

.

• ·-i_ f---:

<"-�""",,,,,,",,=......._.....,,,,,,,,,.....,,,,,,,,,,._m'_,,,,,,,,,,,"'�

---mg. � I
I

I Procura-se II-�------------------�

é a alma do negocio

Aceit� ...se
1[ Colegial

de 16 8 18 aQOS

Casa Wihy Sieverl

Vende-se 1:ma chácara com casa de material e com todcs
tences --,animais. etc.
Uma casa sobrado situada na Rua Mato Grosso.

"'!-A-§-"_.-:a-�_�" Uma casa na.Rua Amazonas.
Uma casa na rua João Pessôa.

"'" __ ........... __• {& -G�'""'<i lUm lote Urbano. com as seguintes dimensões: 13 metros de
� Jrente e com 33 metr"s de -fundos.

I Uma casa na rua 15 de Novembro.
\ .. IIII Uma cása de madeira. com {,200.000 m2, sendo 1.0�om2· s--�- ...... - .. -·w-.�-�-� x�� iliIi-1I iii ........

! ainda mato- 'preço Cr$ 75 000.00. Situada neste mumclp!O, Rua
,Bom Retiro: Divers s loteS, nas pr'Jximidades da Ia, Fabrica de "(idade de Blumenau"
Tecidos Her�ng.

Rua Parayba: um bte urbano, com 18 mts, de frente por
40 de fuodos.

Um terreno, com mts, de frente e 400 de fllndos, cr,m 3 .�...- .. -.-=.__.._.!--.--.--.. o � -�-� �""".-���-lli-"-�

casas, situado na Rua Floriano Peixoto '(Bom Retiro). Preço:
"Medicação au:r..ilia.r Cr$ 130'.000,00.' ..'

.

�':""lif-""""-" .-.�--ff--.--. O'f- ...·- • ....,.--�-·_�- ft>--•.. ., .•

no tratamento do '1ifili,q.'· Uma casa com 4 lotes urbanos. situado na vila Vítor Kow1er
. • :: .. . I 4 casas situadas na Rua Minas Geraís, sendo: 2 alllg3uas

i'·- -�-�-.-.-.•-.-"'-.

[uma por Cr$ 280,'Jo, outra por Cr$ 260,00 mensais.

I ".... �

"

__ Preço: Cr$ 75.000,00 �
Vende-se um caminhonete

1/
;;t;.V:X: .,'.� �� t

2 casas menore.s, alugadas Cr$ 300,00. Preço de ocasião
marco Ford. A tratar Ito_1 Cr$ .iG.oao.oo sendo as casas de madeira e com agua encanada.

paxa Seca, no ultimo ponto . ,

��rà��ibus, com FraDci��� fngor 8 Sabor i Engenho de- serra

'�I,-�:i:1�;j� ".'.
Das M�.,a.n..._I.,.e.. i.. D._...a�.s.,." ,a!..�F.·.,i.na

..

flfir
I�,;;;, .-' j ,,-,fi H; ..... .n� ! �� __

�-- '��--'I:.� �s"'�.i�:�1<�V''O �
�- -

_

--;,V7y�f:�:� ,-.�'- - I
r '":""í lJ �hlh'i

flf:;i;gjll���!\.�

r!�.�;..��;;:Jr.�
ljd� U_

L.li:UUllt.JiL_U_
.

� ,I ""i:c• I ri "8fl v FIr j "

.tf�J��h�;,�]!���;�
�.....--�Si .....M;·-.-.-..-.-.

Atenção
VENDE-SE uma balança

«FILIZOLA»

por preço de ocarião

Informações nesta redação
.-�-.-.-.-_.�-.-..-- .. _o.

Dois GHcfüis de alfaiate.
Intormacões «Alfaiataria

Keelermenn 11 Bv I

Empregado
Procura-se "empregado com

pratica de escritório e 'que possa
prestar fiança.

S A. MoinhosRio Grandensec
Agência de Blumemm
EDIFIDIN MUTUA

Caixa Postal, �9

Anunciem ne�ie '51IRIO

II "". ......,-ilf-• ..;. • �-..
R cc Jornal de Noticias»

- São Paulo :_

ci>m suplemento em lingua
alemã. .

«Deut�che Nachrichten»
Assinatura anua];Cr.$ 120,00
Age<1te: OTTO WILLE
BI1lmenau - Caixa Postal's6

Rua 15 d� No". 366

Ipaulo ScheUer
PINTOR - DECflRlmR-

.
.

SUSEHHlSll
Pintura. geral .de . residen
ciss2Télaa-Pl8.ctls - Pl:O-1
p'g.ndn". pre6�: ;u��eDni.J

Causas civis, come rcíaia, criminais
e trabalhista. -Cobranças e contra
tos. - COn' ti"..... :�ão de Sociedades

I Ánôniru.qs etc.

I
Dr. fRANC1SCO 6�T1ARDl

.àDVOGADO
,

Escritório: Praça Nerêu Ramo2.8U

I Te). 21 . Resíd. Hotel PONTO CHIe;

I�---------� RiO 1:0 SUL
O-§-§-IIl-A-9-.-+-9- •.

__:__l!B!rIli _

b-- viço deprirneira
ordem

Ru!! Maranhão
N' 27

Para serviços leves de es
critório procuramos um rapaz
de 14 anos e uma moca.

Empresa Grafiaa Ga t� rinenS8 S,A,
*-.·e ••-�.-'_+�8

A trat» com

A. lubo.

Empregada Domestica

mais
Procura-se 1 empregbd� domestica de confiança
de 18 anos para case de casal sem filhos.

-CaE8 Husadel-c-
Rua 15 de Novembro 801,

-.-.--.---....._-_._----

Perdeu"seaficin� 8AOI0 fJNKf
.# Um rdiogio pulseira de- mu
lher no trajéto (_Ja Capital a

.Rua Dr. Ama.deu Luz quem
achou entrega nesta redação,
Oll Artur Rüede rg que sera

___SO_II_7_d_II_··_$_ot_8_\D_b_ro_._13__,....::.•• i b�m �ratificado. !

Atende lodos ()! (jtrvfço& d.

Radioll receptores
.

Sanlco: BiWhlos II GUrllútldol

TBLP.FONS 1395

Vende-se por ruoti�o deviagen' moveis
dois. dormitori08 ' 1 de cozinha, e divers·).!!.

Informação Rua São ,Paulo n. IsR

de casa,

VENDE-SE

Locomovel Lanz 20 PS, I eivo transm. S.n 2 pol., eixo
traTiffi. 4:n 2 paI. div. mancaes, I serra de fita mont. com 3 serras
á 5 som, Jargur:à 4 ctms. nova, I dinamo: pequeno, instalaçãe
compl. de serraria, div. polias, div. correias fbalata). I bomba do
mão com canos, um trançador, alavanca!>, �'atos etc. 2 carrinhos I
de mão, J SErras de engenho (quasí nova:i.); I sargento e um mar

reta 2 ks-, I r�ncho estrebaria grande, I casa de tijolos cimen
tada p[ locomoveI, I rancho PI ,serrada COIT' soalho 24m comp.. !

carro d" boi, 1 carretão. 2 carroças, eixo 1 3/4- paI. I junt". de
I bois, i terreno '}.oX90m, I casa de madeira 2oxz4m (18,000 telhas)
cimentado, 'div, ferramentas (machados correntes etc). 2 dEscasca
dotes de ferro com 28 .�aIlOS C9-da um, rt'gisto 40 meb. p. mez.

Preço: 170 000,00

Informações com o.Sr. ,Helmut limermann, Conetor
leU8lizado, Rua 15 de Novembro 7GO-Fone 1461

BLUMENAU

I
I

per!

!

2

MOÇAS
de meucr ou m.dcr hhde ueceesttemce 10

PegamOs bens salariüs
L'lustril:is Ge r s is Cacin ,\'\edeirús S. A.

A Ismed» 1110 I3r1HJ cu
.

BluffiHlú U

x ,

�

n�"·-��·;=���·�..

.. =-=��

I'[Pr- flS 100 I
.... C" ............ ·LU . �� :n.�

ACHiUE3 RAUINI
ADVOGADO

UR. Dr. Aifl"edo liôss
medico

do Hospital Sta. tzabet
Operoçõ:':!s
CLINlCA GERAl

Rua Para ná. 31-A'-T€lo i 436
BLUM'T:NAU

Dr. Aráo Rebello
Advogado
Escriptonu

A [ameda Rio Br-iDco

de

Dr. M�d. H. Pape;
Dr. Affonso Ba�sini
Médico Especialista em

doencas de Crianças
e da Péle

Consultorlo - Travessa 4

de fevereiro Edit peiter

Clínlca geral. Especialista
eru molestlas da garganta
nariz, ouvidos e olhos.

Consultas: 10 - 12 OS. e 15 - 17 hs.
BLUMEN_\U . RUA PIAU1, 2

Medico assistente do

HOSPITAL SA.NrA IZABEL
Clíníca Medica e das crean

ças, partos e operações -

Radíodiagnosticos
- 0- BLUl\\ENAU -0-

Dr. Paulo Mayerle
2- '-i1abelliãO NOBREGA
!!Edifido da Prefeitura
Escrtpturcs. contractos, procu
rocõea, proiestos de iet�as

Compra e vendada rmmovels,
ccnfiseõe!:l d.e dimqa. elC_

E!!!I!fesa l�teimediária de M. LTraújo
(Matriz em florianõp'olis)

Titulos Déclaratorios - Natúralizações
Encarrega_se ae quaisquer assun tos junto ás repar

tições públicas de .I::Ilumenau, Florianópolis, Rio de

Ja!:wiro, São Pault, e Porto Alegre.
Assisteucia técnica de conhecidos advogados - Abso·

luta segurança e rapidez, asseguradas por trel:' aliOS
de funcionamento.

Preços módicos-Consultas sem compromisso.
'f:scrilório para o VALE DO ITAJAI':
LI Rua 15 de Novembro n' 415 - 2ll andar sala 1

Uillas d'a CIPnu) - Blumenau
Endereço telegrafico - INTER

o -SEU JORttAL

Dr. Ar!huf Balsini Contratos.
Cobranças.
Inventários.

Questões Comerciais,
Cíveis, Criminais e

Trabalhistas. � Advogado ;-
Horário: S,30�I!3P; q3(�-I7,30

Escritório: Anexo a esta redação. Fones: I099-Ilrr 1
---=---=---=----�-=-=-=�

.

Empreza Força e Luz Santa Catha
fina S. A"

Venda de ações Ordinárias
PIHiI (IS fins"previstos no paragr,lfo (S) 50. 8rl 9 dus

Estatntns f'st'l. S'i�X�!t'd.lde, leva se ao cJnbecimentu dos in·
teressfldps qU':'l l'�til., Ú vf'nda 10 {dez) ações Grd:, ál'ias,
oomin8ti<la8, perip:let:l�es 8 diverS<Js. ao �,reçl) de .. - ..

Cr$ 1300.00 LViii írpz'.êolosCfuzeiros t.Bda t:ma,flcundo fixado
ú prBZG t1e I;', (qUioz ) dias �tim de que os IitUIiÍS 8cioniótes
pOSs6ffio'p�ar peJa sua aquisição.-

Findo esse pl';,7.') flCurãil as aiudidas Bções Lb('ClltlllS
pudas para 3Hentação a pessô9.& estl'flohHS á S{1ciedade.

Blumpnau, lfl de .Tqneiro de 1947
I j. • DIReTORIO.h "fQRQALUl"

..

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Faço saber que perante o Sr;
Oficial do Registro Civil da Sé
je da Comarca de Ibirama, ha
bilitam-se para casar: Pp-dro
Kammers e Ders� GoebeI

DaaDcils da réIs - Malarta Ele natural deste Estado, nas.ci-

Cursos especia1izados da M(;di- do �,os.! 7. de J�lho de
.. 1920•

dna Infaotil' e alimentação -das
I CO�?rClaC1o. s�lteJro"ddodmlclh_alhdocrial}cinhas. _ Medico-Chefe das e blhtam-se ne.?ta CI a e,

.

JI o

seções de HigiE'ne Infantil e Co- de Teodoro Kammers e de D.

zinha Dietéti.ca do Centro de Ana Guesser Kammers,

S )l
_ Estagio de 2 anos no Ela, natural deste Estado.aUlle. .

.

d d' d 6 8serviço de Péle e Sifilis da. 5a 1- naSCI a_ aos fIZ .e mdalO . �l' IdZ ,

ta Casa de Mísericordia do Rio dc�estlca, so telr.a, Oml'? la a e

Janeiro. - Especializado em Ma· reszdente em Ibuam. flJ�a ee

laria' pelo Departamento Na(..o- Kuno Goebel e de D. Gertru

l1al de Saude Publica, - Ex- des Dettmer.
Chefe durante 2 anos, do Servi- AV,(l)!!E'Dtaram 09 d�eDt•• ex(·

ço de' Malaria ,de Blumena-u. gidos pelo artigo 180 do Co-
digo Civil, sob nR. 1. 2.3 e 4,
81 alglloem tlv<ell oonh�DtG.dtl
e:dst1r algm:q fulped.1mentllf legorl.
aCtUe o plU"a ms' Uns d. direito.
R, para ronstM e cbega� ill'Ii co..

ohecL"lleoto d9 tcldG!.. In:vnl!il
prese'nte pam ell túkadG nlll lo..

gar de C0Stwn� ii L)ubliClld\fJi' p,eà
la impre�

,

o

Blumenau. 18-1-1947
Vlct@:tto.o Br�

.

r
Oflclil!1 d.� R:eg&t� C�vll. J

Sempre foi e

I
e*fN$'

o

São convidados os acionistas docortume Osw_l,io OUe S.A,
a comparecerem á Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se nr

dia '7 de fevereiro de' I CJ47, ás 20 horas na séde, à Rua Flo-
rimo Peixoto 11 1 18. com a seguinte ordem do di::\.:

1'\ A presentação e aprovação rio balanço encerraria em 3 I

de dezemhro de 19\6, relatcr io da Diretoria e Parecer do Con
selho 1-'.scri.l.

:? ) Ele ição do Conselho Flscal e Suplentes p:ua o exerci- I

co de 19+7.
'

3') Assuntos diversos
. .O' AUTOMOVFL OLU13 DE BLUMENAU tem a h-vnra Nuta: Acharn-s e I dísposição jfos senhores aciomstaa, n.ode cOilvidnr os seus, aJ8ocilü!os corno também 08 do 'I'eatr« escritório á Rua Floriano Peixotu n: r 18. os documentos aos quaisCvrlos Gomes H eua Exmas. fIlmilíi1s para o grande BAILE aludem o artigo n' 99. do decreto-lei n Z 927 de setembro de

CARNAVALESCO q.re f,1tH rel:d:Z'!f íiOS am;:>llls sHlões do IQ40.
Teat�1) Cvrtos Grljné" Ii'l Bum di, hfinfl.(1q' "J. ZZ [plf8Dg:' Bllimenau, 18 de janeiro de 1947uo dia 10; de fevt>reíi'ü pvcxtmo, c nn inicio IiS 21 hoae s. Oswaldo Otte

OBSERVAÇÕES: As m-smae desde 'já se acham fi Dir. Presidente
venda com o zelador lh 'I'e e tro. Convites espe clals fÓ '. .......-.-.-'-. -§-. 011-.-.-. -.--+-+-Jaf-+-'com li Diretorilt do A. C. H.

Blumenàu, 20 de Janeiro de J947

RODOLF'O�KRAEMER +Presídeate

Aufomovél Club de Blumenau _-l·-

kf/Í//lli?llio/
'Ba ife Carn.:;.valesco: Dia lo. de F'e

de 1947

Bolos
crescidos

�----�--------,

EDITAL
t

Bolos
mais macios

Pe-lo presente edltal, convt.ío a todos os Sars. possut
dare!'! de portes de armas d� caça ou desporto, a compare
corem á esta Fiscalização Regional de Armas e munições.
atim-de r evalldarem os seus respetívoa portes, durante c

corrente mêi de janeiro do 000 em curso.

Os que residem nos munlclpíos de Iudaíal e Timbó.
pO.\lpudv I!:lze lo por íutermcdto das respeüvas Delegaclas
de' Pnllcia.

28. Rêgião de armas e Munições, em Bl.rmnau, 2 ode
janeiro de 1947

Amaro da Silva Pacheco
Fiscal Hf'giontll

t:

-etmelilir
9Jlédef;wJ
Bolos

maisl%s

Organização Orando .uUnica�'
"nbsolutame3te Unica" em 10:10 o Brasil

Devidamente reg istrada sob no. 548 em 1�18'
Para o estudo, facil da
coní.ahiliduds, por corres
pondencia, com 4 livros
que enaiuam como se eu
eetivessÉl ao lado do alu
TI':;. Ficara' habi li tado em:
Escrituracao mercantil,
Calculos, Português. Di
reito comercial, Corres

poudencia, Datilngrafia, Caligrafj� e pratica de Escritorio, hoje tão
J?-e�ess�ria. Nã? duvide. c seu porvir. Moços, moças apruveitem esta
unica oportunidade. Peçam prospectos para est,; Vequeno curso quefarão. em 4 ou {; :neses. Receberão um certificado de especialista em

contabilidade. ü;to é considerado nos BunGos, comercio e Indusüriu,
Escreva hoje ao Prof] Brando-Caixa Postal 1;376- r3ão .Paulo: o

mais conheci(lo que Bn",ina bem desde Hl1U: habilitou gerações' de alu
nos: sertanejos, operarios aos milhares! com instru,ão rudimentar.

I
O curso sem livros facejr;; e llf., alcance de todos nada vaIe,.. e se

não são da matéria não adianta. '

,

Junte envelope Belado fé diga onde leu isto.

\ .

!
I

Dr. Balner
dO d!3 1 de janeiro até 24 de. ausente

fevereiro.

I hM!
-

oas
De pessoas têm usado C0m

bom resultado o populal
deJ.:'urativoRemessas de Cate'

I 914lndustrias -RBunidas Rio do TBsto S. A.
Edilal de Cenvocação

em saquinhos de 5 quilos
Aceitam-se encomendas plra todos os paizes da Europa,

ínclusive Alemanha. Iodas as zonas.

Johr 2J :::3. ·Ltda.
Rua 15 de IOlembnJ. 1422- Tel. 1315

Elixir
A sfilis ataca todo ti

orgànismo
O Fígalio. ° Baço, o C_oração:
o Estômago. os PulmQ�s. e a

Pele Produz lJôres nos Ossos,
Reumatismo, Cegueira, Que
da do Cabtllo Anemia, e Abor
tso. Consulte o médico e tome
o p o p I) I a r depurativo,

E I i X i r 914NOZ9S chilenas - Figos Secos
Avelães pt.rtuguezas - Passas ArgE-ntinas

Bicicletas Philipps
Radios 8U€".'0S de 5 valvulas

Inofensivo ao organismo A·

grl1davel como um licôr. AplO
vado como auxiliar 119 tra-
tamento da sums e Reuma
matismo d� mesma nrigc�.
pelú Do N. o. r.o sob ti uro �ti.

de 1916.

f. Dornning. :caixa postal, 10 TímLó

J:specializada
por Correspondencia

�afric9Ias abertas-CUrSOf! Ginasio em um erno (perra maíores de
l/anos). Quinlica prol. industrial (a profissão de futuro), Desenho
me,ÇaLlico, Eletriçidadoe. M�tem aticá•. J aquigrufia, Comercial. Lin'
guqa etc. Ensino éiclenteo PrOSpEctos gratlS: Dr. J. Clemente Fer
oz Caixa. o908�Hf Florendo de Abreu, 2líl-Tel. 70!l3-,São Pâulo,

Dr. Affonso 8alsfni
eliojea Esnecializadõ �e

Criançasrolo AfIlA DOR (G.Scho!z)
Competencia Profissional

Ilua IS de Novembro. )9.....:.(}� \
·�,EdiGal de Convocação

�'Bal1co ....E'�6�++..BMIMBB........�..RI....EE..ID••m'*���IIEIIIIB�

Secasl
RADIOS

Santa Calarina SfllU
A sse.mbléia Ge'ra l Pilha,�de CO'físthdção

Sã,} cliQvidadús os subscritores do BANCO MERCAN
TIL DE SANTA CATARINA S,A". fi se fflunireIIl. em A·s.-'
�embléía Geral, Di) Edíl'iclü dn t<Teatrü Carlu8 Gomes» ii
Rua 15 de �ovembTo, up.sta cidRde de Blumenllu, �ás 10 I,;(�ez) horas, do día 28 de fevereiro, do c:Jrrente.·.· ano, a-firn�

I
C a • Q d o A...,.,. e ... I c a noS. A.

de deliberarem �ôbre 8 seguinte ordem, do .di!!.: Mercado de Al1tomóv�is
1') - C:ou>Utuiçâ9 da SuciedaoE'; ....� NO'SSA DIVISA E' SERVIR
2'; - Àprovaçs.o di, Est8.lulu Sa�iflT; tM ,. • 1Ii:·n - Eleiçã') da f}Íre!.t:lria; .... ',. .,

III

4") - EleiçãO dlls Mernb!"('s oos COlls�,Iho8 de admlml!�ltração e Fiscal;
5) - OutrOs assuntos de interesse- da Sociedade.

BluHleollu. 3 de j"lneiroi de 1047
Osw.11do Moellmann Americo stamm

poro
R.EMESSA NOVA A' Cr. $ 250,00

NA
Modernissimo aparelho de Luz

Ultra Violeta
Vacinação preventiva das cri-

anças contra a Coque�uche (qua�
quer idade) e DifterIa (a p:>r1:,r
de 10 mêses) sem reação alguma
Da consultas, todos ON'i,(1bdí
no Ediflcío Peite1' (em (r-?nte
ao Hotel flitoriff), da.s 10,3U
já812edas 14,30ds 17 ho�'a81

·.-tIio- ._,.___.-c o .-.,--.-.-.-.,-.--.-.--.f.>

Anunciem neste di a r i o

continua a ser

clhor

,�-4i'.,-«,'-.-.-.-4III-----.-11

EDITAL
Paço saber que pi retenden ca\l!

sar-se; Antonio Apolín: r.o Ra

mos e Crstiua Lidia da Silva,
Ele natural "deste Estado, nas

cido aos 10

B

de maio de 1 � {(',

operário, solteiro, marciue.ro. do -e

miciliado e residente em Passo

fI.a,so. íi'ho de Antçnio �Apoli.
nario Ramos Filho e de D. Ma
l i 1 Claudina g
Ela, natural deste Estado, nas

cida aos 30 de agosto, de

1920• domestica. solteira, do

miciada e residente am Passo

Manso filha de SeraÍ'rn Apoli
nario da Silva e de D. Lídia

Narcisa da Silva.
A.presentaram OI �o"CUm.Dt<O'

exigido pelo artigO 180 de c.rr
digo civil sob n. I, 2. e 4

i SI a]�Dl tive]! oonheclment41 d.

I erlsti� algum Im.pedfu1.n� iegal.
!'I.CUIe o para os fins de direito..

E. para constae IPi che"ar ati! co.

uaectmente de todos, lavro II

prese!lte para ser "fixado no lo..

iaJ do costllJ;llte e i)ubUcade pe.
lI.\ imprensa. \

Blumenau,lo-}-1947
I �Icte:rfne Sr.. I

Ofldat de Re2lstrll CM!. _ i
r----"-__ i·�.'.I,ll ;_� _�

Edital
FaçD saber que pretendem 118-

sar-se Heinrich Wilhelms e Her
ta Fritzke,
Ele, na:ural deste . Estado,

nascido aos 23 de 1! ..vembro de

1919 solteiro' lavrador, domici·
liado'e resid�('te em Tatutiba.
neste Distrito, fIlho legitlmo de

Luiz Wilhms e de sua mulher
! I Ana Wilhms.
I i Ela natural oeste Esta1o.
lnascida aos 27 agosto de 1923.

I solteira, de profi�são domestica,

I domiciliada e reSidente em Ta
tutiba l1es:e Distrito, filha legi..
'tima de J03.0 Fritzke c de sua

'mulher Berta Fritzke.
--.=3

, ,
i

Apresíen:� • docmn.elltllfSl

ex1gldo pelO artigo 180 do DorJ

dJgo Civ.H, sob DS. I, 2. e 4:

Si alguem tiver conhecim.Jel!to dlll
1 exi8tit algum Imped1l;neoto legal,
acule o para os ftos de direito�
E, ."ara r;r,,-:-ttaJJ e chegr ,2) ao CQ

.nhejim€.b.� de todos, lavro o

pl""!?sente para aer aftxl do Iro lo.

gar do costume e p12L1fmdQ pOr>
la Impremaa. ,_ ,

BlumenaU,17-!-1947
,

, ViCtOri:nG Bl'ag� í\
Oficiai Ga Rteg«stM Civil. I

..

i
_i� 1

Edital

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Chamado á Juizo um deputado!
,,.,Colégio Santo· Antôniu '

. Blumenau
,/� Rio (c. B.)-Ha tempo, foi denunciado Sl@'. JUiZO

EXAMES DE',ADMiSSÃO - dlas 26, 27 e 28 de fúvereiro. da 14" Vara Criminal Jo�é FranGisco de Oliveíra, que
i I:lscrições até dia 25, devendo' os csndtdátcs apresen- )'.'untamt'nte com outro eompaobr tro, no. dia 2'1. de

__

no....tar certidão de idade, atestado de sanidade c de vacina-sal- b a dI'
vo se ja os tiveram apresentado em dezembro. O vernbro, ás 14 hora!', assaltou a Em RIxa a c la, a

CURSO, RA'PIOO de preparai;1llo p'inbipia fi 14 de tevereito. rua Anita Gülibald\ n" 37: daí snbstraindo objetos no

.. ,�. . �XAMES DE .2:1\ E:'PQCA - desde 24 ue fevereiro; cou» valor de Cr$ 5405,00. , .
. .

,lIi...•.n..
·'

.• ··daI.c..éas...···o·... ·.·d·,·'0"5'····,·'C;•.8,r. MÀrr!�1�!ér,��Á rODOs ás CURSOS � durant- o mâ, PÚbl���r�g��r:::le,�·�::��:d�r7��a��'PjJ�!�fO ��n;l7;:�
..

- ABERTURA DAS AULAS DE Tabas os ctJí{SOS� giniisial; Designado o día para o depoÍ.mento nes!õte �:H�la,

rol!' "'�d-e'
"

.

I'" colf'giol, ti", Artrriis�I\().;.. {> Coruercf e l • 4 de lllarço, '. mcntar, o juiz Sr. Fiorenci« Agmar de J\t1at�s OfICIOU

��_, pra,pa a uga'- OUTRAS INFORMAÇOES - na se creta-Iu do .Cclégio. ao presideute da Câmara dos Deputado" JS :}!cltél,ndo fUl·-

" ._. .._���_ ... 1:> "f>--_�- .... -,__"," -I se dada, ciencia l:tque!e depu'adu da neces-idade de seu

dos à Cr$, 1 500 00 t "(PRODUTORES PIRD. o BRaSlll c:omr.:r{>��,I���:�o\�-u da Cll11ar� re!'p\i?�t n, peJo .u!!ciu �1,:
'., ." ., '.' •. • G:28 ati juiz: 1 LI, q:1C devolvia () (dlCIO �o ll�l-lgu,trao;;
Dia 19, tivemos ecasião de noticiar acircunstancía de qua- O Mlnlstenoda Agrlculturaie recebeu 2", que l'O�' equ iv.».o foi tLngi,lo .i:t.prclm�enC!a da Ca..

JSi todos os automoveis de alugué! da praça terem sido contra- 00 bovi das eh I f' t d
- t r ca expressac - t,· ovmos as raças arore s a maa, a.' qG:il,.eoo"JUle ra .oao u por ,.y: .... �<�;tadospara transporte de eleitores� As illfLrmaçôes, onde có'h=-

H I d ". do rpgllDPnLo interno, somente portem dlrlglr'fie nO

mos;�'J:lOticia. assegllravamque a in;portanci:: <)ue .seria paga á e
.

o an e s a
'p' I', sidente (1., Cô "DPr;\. r.I." Sr:" presl·dento da .Hi-pública .cada ?haufer: era de Cr$ t-50o,oo, fora a. gau,hna por conta da ,.,.. n WL co ,�

.1Prefe!tura.' Tão escandalósa ocorrencíà mereceu os nossos mais Com a chegada há pouc(le dras, de um lute de 1 D nrcaint.e do Senado Federal, prl3::lidente d.i euperrur

"'1eeme�te� coment�rios.,con$iderando-seperigósas as possibüida bovinos da Euror::l, f.C3 o Miuistro eh Agl'IP'l(ltll"a dt· Tribunal elas Assembléias .

des qe ,tr:oÇ!asde cedulas a que fícariam sujeitos os eleitores bi-' .

d '1 Hccebeudo a reaposta firmada pelo Sr. Ruy de
;sonh9s, qu� fazem' a maioria ele nosso eleitorado, De fato' não foi posse da total-da e dos animare que ar quniu com 0:-

'

L
•

d
lu�a,:foratp_innme(a�as qv.eixa� que.reeebemos 1esde o�proprjo reCUrSG8 normais do exercito de 19L1ô, num total d« Almeida o magistrado determinou o Junta a ao processo,
.dra d,a ele,Içao. em Virtude, da circnstancia apontada, 1(/)0 cabeças, da"! raças Charolesa, Holandesa preta e salientandoee o ocorrido, e determinou foseem 08 au 'os

.'. ..

Mas, passadali as eleições; fornos lambem procurados pelo branca e Holandesa Vel melha fi branca,
.

com vista ao promotor publ ico, .'

cha�f,:r C_!(EMER, _Cl.ne nos veio desmentir a procedencla da Ji1sses reprodutores .dast.inam-se fie nH>lbofsmentCl Etite representante do Miní teria Publlco, requereu
parbQ.lpaçao da PreteItura. pelo seu Prefeito Substituto sr .Bru· .3 .

I t" f'" b d t' I P l"lU'" fCIsse expedldu mandado de int.im.ação ao rett:rido
no H�ldehrand, visto que foi interrr,ediario do. negocIo dos' autó- .'.lOS p an eis o lCU!l:i, em corno . (.8 P H' ICU are�, 1'08-

'1
""

[
moveIS e este ter. sido autoriiado pelo .PSD e não pela Prefei- seglllrãó: asaim"os trbalho8 de c.l'uzampnto experimental depntadl', o qll(� foi defel'íd" pJ o JLllZ.
Ta, s

..endo. q.ue,' a gazol,io,a por.conta
....
foi dada. nas bo:n.ha,s. pelo em São Carlo�, entre a raça francel'la e o gadozebú, " • • .. 46

"SD V f • - •.---4--'.-. � ,- +-� .- ... O "-.-.-'-•.
-- - -. --

,_

.... ' aI aSSIm. a retJ lcação> pedida pelo sr. Krem�r, acreditando Desde 1939 ettavam interrompidas tal;:j aquisiçõ :S,
que de.fato,... tenha �vido con.fusão dos nossos iriform:mtes,. que « _. --.""....I-....._

I ... -- --- - • � X ._.-�,.-�-�.-
......-.-�

Ma.·s de quatro m·sl d".-P? a pC1me�r<l; �ez nãQ lliouberam 9istioguir o J;>SD, simples orga- "

msmo. pa�tldano, d.e governo mqpicipal. "

'Repele" a DrgeDll-na a'5 acusa
. I

._'_.�.'�-�'-:"'_'�-�_'.o �--�'_.-.-""":t:"""'-.-,-4
.

.'
.,

.'
.

.

a vorelos �m a.guns

E d i... t a I çõeg de RyrDes Um "��o��'����ribunal
Eslado. ,de Santa C,alarioa , DeClarações. "insuporlaveis e injusta'1, alir· .

LONDR����;i(c?B) Mais :de
la;' Coletoria das Rendas Federais em Blutrienau ma ti chanceler Bramllglia - Invocado o qnatro mil casais divorciar..obm-s� • •.--.-._.-.�-.-.-.

Para tratar, de assuntos de seu exclusivo interesse, pede-se
em alguns minutos, no Trt una I '

o comparecimento. com urgencia do . Senhor ANTONIO' PA. testemunho do eh baixadaJr MessersmUh de Divorcias, te�do (J juiz Byr-
MOS DE SOUZA.'

.
.. .

ne brtido um "record" absoluto Df II ot
Blumenau, 23 de Janeiro de "141 BUENOR AIRES, 14 (áFP)-"Repelimos com' de sentenças proferidas em cau- oga e o
Alf d L' B h

.
. .

t'
.' .'

t d
.

I
-

d 8 B sas matrimoniais. O numero pre· Pereceu afogado na manhã de
.

re o 'UIZ ue eler JUnior lDsupor aveH e lllJUS a as ec araçoe� o r. yrnes, o" ....tem, no Rib,eÍlão Velha, bair-
Clt F d 1 d d

. .

t' ciso dos divorcias fei de 4218, .:

o e or e era· preten eu o que a Argentma não saba ez os compro. re do mesmo nome, o sr. Ri-
.-.---.-.-.-.�. . .

• • '''_ · ....·�..;o;,;,.·o.-.-.--.-.-..- ..-c.-._. missos assumidos em Chapultepec" - declarou o chan·

G t' sOGI'aI d.a
cardo Adam,carroceiro, COrl: 45

Estaao de Santa Catarina
.

,celer Bramuglia, em nota entregue ontem à ll0ite á. ar S"lra ' anos de idade presumíveis,
'

. .
.

.. .

imprensa. O ministro dos Estrangdros cO!,lE.idera a de Acredita-se que o !Ir. Ricardo

O'ep'a'rtame'nto ·d··e "Ed'uc'aç'a-o 1 i"t I t" d t.' L d 'FA" d Adam tenha ::;ofrida um colapso.' .'
.. ,

.

". . C aração leI ái pe o secre ano o l!J:'jo;:a o, no : uro ,e A B I quando procurava tomar água

EscolaNo..rmal PedroU :�:��-:� ;�I��CO�xa�:';���o�mu����o �. ::,i��me�:; I H • .' • �r�:;"::�o:;;,t�g:d':;�
aS9ínado pelo Sr. Bramuglia proclama que o Governo DescQnto no pagamento da já em estado �adaveríco.

'

argentino satíisfez 0& compromissos e invoca o teste. anuidade A infeliz vÍt:ma deixa viuva

munho do embaixador dos Estados Unidos, Sr. Mes. M-:-diante a quitaç:Io. das men. e dois fílhos.

saUdades, pagamento dos emolu- A' família Adam, tão rU,de-!
serBmít, atuahnente em Washington para eOllbultas. mentos respectivos e apresenta- mente golpeada pelo Destmo,

-Deploramos que não seja a verdade o que ani- ção de d ...as pEquenas fotogra-, apreseutamoa nossos sentimentos.
Oomunico aos interessados que sé achá ab.;-rta a ins- ma o espírito de certos funcionarias do Departamento fias a Tesouraria da Associação

crioilo para os EXAMES DE ADMISSÃO ao pj,'lmelroano do de Estado, e d,.. p proprio Sr; llvrnes" _ prossegue o Brailileira de Imprensa està fcr- '_,. .-II-.��., ...-. __.
CURSO GINASIAL e ao primeiro 'aDO do CURSO NORMAL .J •

d.

E
. texiiO

.

da n9ta, ao qual termina,dizendo: «Nesta ocasião, necendo aos aSSOCIa os a car-

se18reço a08 !nter'3s8sdns que Berão lambem orgsDi- teira social para 1947 que asse-I
zad!ls as demais SERIES OINA,SIAIS (46., 36. e 4a.), uma e relativamente à Argentina, penso que não foi Deus

gura o direito a todas as vanta-
111"1:1· i

vezsê verifiquem matriculas legais (inclusivealunoB do quem inspirou Byrnes para apreciar o 'qUfj é justo e gens e concessões. estatutdrias. Herma.nn Weegeantigo (nlrso fundam('ntBI);
.

'. ."
.

8 h.

E'" assegurar a paz .. a par,tir das 9 ,e ate I oras, Faleceu o"ntem, em Rl'O do
'. �olÍlreço ainda que funcionará a SEOUNDA SÉRIE

DO CURSO NORMAL, se �ermc8dO o numero. legal de
.-.-•._.---.-'*-.,_�-) x .-1114 IIJ 1It_,!III--4IIII- -...._. excelt? aos, sa�ados, quando.o Testo snde residia, o sr. Her-

matrIculá (poderão ser matriculados nesta Eérle 08 aJuDos E' P
.

'

ed:,-pedlente. e edncerAraBdor ao dme_lO Ima:lr/Weege, uma das figuras
que tenham o certifIcado do quinto (5.0) ano g!naslal�regi- , .

. nS I nO r I m á r io . b1at os SOClOS ta. a' d' ..PdO tel,rctao I exponenciais do comércio e in·

ti
.
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t'fI
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' o er a sua car elr e 1 en a, I d'
,

bl f dme �n �O - e os que possuam. cer 1 cado de conclllSaO do
.

1.::J
.

á' G 'E 1 d
. l' �

. ,ustna umenauen�es e un.�-
CUfS.O fundamental dos Institutos de 'Educação)..' '. AS. au as 1108 cursos �r�� nos,

,

rupos ,aço a:es .

e SOC1� e e etuar, com a 1m
f dor da grande fábnca de laticl •

.

.

..•. As JD8Criçõe.8 para os, ,exam.es de admissão BO curso ,6 Escolas Isoladds, terã:o InlCIO no dIa l' de tever81ro
I portanC:la

correspor:dente. a dez, nios q.ue
iem seu Dome.

OINASIA� e .BC! NORMAL serão encerradas em LHo (8) de próximo. '. .. '. ::l!��:l��a�:f:, � ,��gamellto :ia'
C! sepult�mento ...

do pranteado
fevereiro .prOXlmo. Os exames terão. 101eio .DO dia 12 de As matriculas eetã,o lLlCIadas . amda no corrente. .'

94 I
..

extlOto realtzou-se ontem mesmo,
fev-ereirQ. para o curso GINA?IAL e, no dia 14.' para o A

.

3v 1
.-. ,.-.-&-.-6-11-:'

no cemitério daquela: eila. com

NORMAL.
.

. ....
"..

.

, '::S� II-II.-._»__-'_;":l o' i .-ilf...............,._..,�..... E' um falsl fiscal do grande acompanhamento.

.

A ICstricula em to'ias . 8S .' sérIes da EBcolà Norma) U·
•

I"· d , b' Ih
A' faroiiia Weege atingida p�r

Pedro n (ginasial e normal) será encerrada no dia 25 de .' .D'S IflO O ra a o tão rude golpe, deixamos conll-

fevereiro;
.

. .

" . . .

. Consumidor' ADVOGADO: Rio 23 (C, B,)- gnados aqui os nossos senti.
As ',au1a8 dos cursos gin81iial e normal serão iniciadas .' Dr. Irlhur Balsinl I _ As aut·Jr.idades do Ministérilo

I mentos.
no dia, l�o de março e as do Grupo Escolar Modêlo. Pedro'II' ('II'J'8'... MaR.t...,e·... '·.g!l ··fR',"OR.. ,do Tratalho estào procurando
no .dla' Vi de fevereiro.' 'II U Escritório anexo a identificar e localizar um idivi-

..

'

.

Os �an1�d8tos das demais séries. acima refeJ;id8.8 de� ['XI·s·t-a' nual,'.·d·· a''da .

qUI! f' DA,.
esta redação duo que, há dias. vem multando

vem._ desje la; entender-se com fi dueçâh destH. Escola 'l ij v comerciantes. sobretudo no Mer- ..-IF-' .-.��_. "-.-tI-.-'!I§

Norrlul1; que prestará 8S infnrr{lsções !Jrecisa8. .' .

fR O·8 cada Mudcipal e extorquindo-
,EXPEDIENTE DA fSCOLA NORMAL PEDRO Il ---' Diariamente, Mas, não·'f' IG

.

.-.-...- ..-.-.-.......-_e_•• lhes dinheiro. Trata·se de. um
dP8 9:"88 llns. e das 14 á.s17'hs.· Este ê o seu JORNáLjimpostor..

'Blumensll. 23 de já�eiro de 1917,
. I

.
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RODOLFO' oERLAOH. . • ._.--a.:-...,,:__ fi li O .-.- __.--IIIf�-' -.-c* .. ---fi (" • .-IJ-II-It--W 1\ .•�

.�.�il!::���co�rJ.e�:a:::g:d:_:_�e:�:.•.•..•.'. ,;��;',i f0Ie:�9 .,�::]LETl fj:W 151' '. '�l r�:<r::l f��� Fi�'1::ici-iri
D M d dA' ri·� �i Ih 'rpilk f;'� 'i"j'·'''"a"O·CA.

.......•• f.' cn es. e raUJo r. :ii;:;pfi,.����;���I����j�8f�:��sC�:�M:�.

Com C,.sllllór� � tull�: Novembra, aO lado �mIJiil1iê.!II<" I r.>j F� rC.'J í�ii:jlcnuRocml"no
, := e,::::�!!"e. atenderá í:�bs�lIas a ,partir do dfà 21 1JJl!jm� ITÜ ÚiJ;;�� c1L !1�m"� iii

· ,

. Deverá extreiar terça-feira, dia
28, no Cine Busch a Companhia

. de Variedades Iara e [(ai' lI-faza,
los mais jovem telepatas da A
mérica do Sul, com número de
transmissão de pensamento, lrans·
porte, alta t\!lepatia etc.

"

Integram. tambem, a C,)mpa
nhia, os comicos Salomão Ab-

I
dala, Nhô Belarmino e seu Te
quim, Amigo Pasquatp:li é Mario

I Bastos, o mais perfeito imitador
I de Pimpinela,

. ,t b' t I O r�ferido elenc.o. que vem

•.
' ,pDnpa-se empn e a OrrSGlIDSn o l. .". I prece�l.do de granae fama, pro-

.

. ',�. . ..

'

.

..

I me�e al.c�oçar. sucessos absoluto
....__••• .

_ ,"'5iS'It '::;�"�,= ctL il':�;\WJ!i!jiIQ'"t2=::Wí :t;:����--;:::-- nes.<\ qd""de.
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LQYClndo�se com o .so.bão
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rDisque fone ��
f�. 1300 �l
I� Limousine de alugue.l �t

Mi
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ADVOGADO:
Dr. Ayres Gonçalves
Rua IS l.e Novembro, 415
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