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o interesse publico. Se o intervencionismo existe atu-

Não participamos da opinião de que a interven- lalmente Como fato praticamente inevitável em toda São· Executiva da Pesca que nada fez de util e mui
ção ou participação dos governos na atividade econo-j parte; o melhor que se pode e deve fazer no interes-. to prejudicou os únicos legitimas interessados no as
mica deva ser combatida sistematicamente, pois· ela se geral é democratirà-lo o que muitas vezes implica sunto: produtores e consumidores. Os. primeiros eram
nos parece' .incornpativel com a realidade nossos dias. em eliminar controles existentes. obrigados a entregar o fruto de seu trabalho a um
o que a torna inconsequente. O que o mundo nos No Brasil temos tido. infelizmente, varias casos mooopolio que forçava artificialmente a alta dos pre
�present�. h.�je,. nesse terreno é .a .existenci.i de .um de interven_cionísrno q.ne, do p.onto de. vista do interes- ! Ç?S, em beneficio exclusiv0:le intermediaria favore
mtervencionismo e de uma participação do Estado na se geral, nao pode deixar de ser considerado errado. I cído pelo absurdo decreto-lei n. 5.°30, de 4 de de
economia, nuns países em maior e noutros em menor Não foi atoa que se disse, depois de criada a Comís-] zembro de 1942.
grau, determinados por imperativas necessidades de são Executiva do Leite e quando este precioso liqui-] A extinção da Comissão Executiva da Pesca e
ordem publica; Discutir, assim, as. conveniencias ou do começou a escassear. que o Governo deveria criar a consequente liberação do comercio do pescado vem
não do intervencionismo em nada. contribui para eli à Comissão Executiva da Saúva, como meio de fazer por ponto final a um dos infelizes caso de interven
minar o que é em todos os países um fato consumado desaparecer esta praga. cionisrno que ternos tido, abrindo novas e melhores
O qt:e nos parece mais pratico e cuidar que ele .seja Em matéria de intervencionismo, um dos erros perspectivas para os pescadores e consumidores

I feito no sentido de atender sempre e o m���_po:�vel mais gr_:sseiros foi cometido com a criação da Comis- escreve a «Folha da Manhh de S. Paul_o_. _
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assalto ti Relojoaria Calarinense
As providencias policiais, com o objetivo de deslindar o ru

moroso assalto á Relojoaria Catarinense, na noite de ano novo,
foram tornadas com verdadeiro «faro policial». li' que se con-

clue, já agora, com a descoberta do jovem ladrão que declarou
I chamar-se Miguel Mandieta e que desde o primeiro dia havia
t sido detido pela policia. dada a atitude suspeita em que foi en

I centrado na Rua Bom Retiro e atos subsequentes á prisão.
í Juntamente com Mandíeta, a policia arrebanhou varias ou-

.:....,--.-------�-' ..

tros individues de vida suspeita em nossa cidade. Mas, apoz va-O eU·�I&)to iâlel!S �!.'i�!�@ç�es do vale do UQ,h:d rios interrogatorios, sem um resultado evidente, foram sendo 501-
-��--,.....---��-����=�.��---�------�---��-- tos, e, por último, o mais suspeito deles e, que afinal, foi o au-8LUMENAU • '.SaDado 12 da Janeiro �9 1!J�6 - Dr. [iciaaHlla Batsini Diretor Hespousuvol .« Ano XXIl- N. 81 1· h===_"�==� toe do assalto. Com esta soltura esperava a po icía a sua c an-

ce, passando a vigiar rigorosamente a conduta dos mais suspeitos.
Afinal, terça feira, recebeu o Dr. Delegado Regional notí

cia de que um individuo vendia joias suspeitas em Palmital, mu

nicipio de Joinvile. Porém, lá chegando, nenhum rastro poude oh
ter deste individuo. Entretanto, no seu regresso á esta cidade já

O presidente da Rcpublí- i si dente do maie alto Trihu- res à eleição do presidente foi mais feliz. De Itajaí haviam informado que uma pessoa que
.. .

., 1 I 1 1 •. . 1 t d
..

-

. : ··a it
I ali aparecera. vendendo joías fora detido. Em poucas horas tinhaca assmou O segulTIte uecre- I n�,

.

ao PiU8,O. presiuen tl
' a e vice-pi e�l. an. e,

.

em ses-
o dr. Delegado Xavier o homem em suas mãos, pois, para lá

te.!ei,. datado de I de Jt1·11 Uepu blica decreta: são extrordtnaria para este dirigiu-se incontinenti, obendo, então, no regresso para Blumenau
neiro correu te: 1\ rt. 1. o - No caso d o fim convocada. a confissão do assalto á Relojoaria Catarinense e do local onde

"Considerando qne, no II vag3, do cargo de presiden Art. z.o - Esta lei e�· se encontraval� �scondidos os o�jetos fll.��ados, isso �, .�� morro.

regime de separações de te ou více-presídeute do tra em viaor na data de dos Padre
.. S,�.l-pe.ltando, com razao, a policia de, �ue no�vess� no

d
. .

1· I tiS n·, rrt .. ·i .. ,1 F rl ' .. 1 1

.

.., blie b. •
Ias assalto m�l� implicados e temendo que com a pnsao rde Mandieta,po· eras, mcepenuent.. es e upr�rr,o .rrtuunat ,e",.€1:1 J sl:a . r-� ...1.�açãO. .

revog�.c ;,u estes preclp��asse,m qu.alquer
. açã? .p.ara r.ehaver o Iur�o = loc�1harmonicos entre si, é da procedecer-seé, pur seus pa· as disposições em contrario . do esconderijo, na mesma noite dirigiram-se com o primeiro ate

tradição brasileíra a eleição o esconderijo; o que sem duvida exigiu uma terrivel ginasticas

��nt�{;�!d����rneai:í����)�:�:� O Orjigaileiro COãlcita 9S paraen� tá�V!'��e:r�dlC;t:df:c���o;r:��� ��i�ào;r�ee�uei�::�!o�:ae:�m�n::�
zouro, Mas, nisso o Iarapio, com toda naturalidade foi dizendo quepróprios membros: lf � � H n" �;me;�,d?, um pouco mais acima estavam enterradas mais duas caixinhas.

Ocnsiderando que neuhu- ses a �ilia pelos ijrln�;pil!��l Todos acreditaram e dois dos presentes seguiram-no para ver o

ma razão existe para con- local. Em dado momento o Iarapio passou uma cerca, apontando

����ut��o O�:f�n��o �OCf:�' �a oral �;feJBl�blicana =:��u d�a ��u����ã�et�11;��e;�e:e���:�d�a�:d�u��:�;e�� :�c���
rerradio do local e a cerca Todas as providencias de cerco,culdade de escolher o 'pre- r .. ii!

b
•

1
.

Umrg SkU��l�ç�� �O ��w� na rapUUl passa���n 'I tomadas em seguida! não ?eram, porém..
resultado e � Jovem ��

-----,..--.

�"f1l! 001 \,ft"�... ,..,,� U�. !>Q
.

�.
""'"" d.rão conseguiu evadIr-se S1 b�m que deixando �� maos da PO�l-�9�Ül lf!�d�íIi� e:l® �"��\l;i!�� >- A'i5iOra,. VOU �er Cla o truto do. assalto. que r"-'ahz�u ? pelo. qual ira fatalrr:_e:1te as

Imeaçada por. fUHflS ���!\!�U@n gr�des da p�lsãO: pOIS tendo SIdo mtenslflCado pela polICIa, sua
u ',';110..

pnsão defimtlva e aguardada a todo momento.
ft!!.(!ot�lf!\l!lIl:t;� � fi;'í�w.�.§.;r, � .

I·11.111", titil!!i biít ga Uli�l!!i1í9 BELEl\f,. I I (A N) - Durante sua rapida estada nesta ca-

lO .. .". ..... pital, [) trigackiro E>lüardo Gomes que se hospedou no Hospital da
Naclorud da RUmtUU3 Aeronantica, fói visitado por numerosas pessoas. Os jornalistas

. .... procuraram ouvi-lo, tendo o brigadeiro afirmado que nada mais de-
Em obedlencla ao q.ue se esta-l clararia além do que já falou ao país. Acrescentou que se dirigiabelecera na Conferencla de Mo!S-1

aos Estados Unidos afim de fazer o curso de Comando e Estado
cou, o Parlamento Nacional cam-jl\JaiOr na Escola de Leavenworth, o que só agora lhe fora per
p.onês e o Parti�o �ib.eral N2.- mitido por sentir ..e livre de outros compromisssos. E conduíu,
clOoal, da Rumama, aeslgnaram" com bom humor Agora vou ser. aluno", Através de um dos jor
respectivamente, os ?rs; Ion. Mi- ) Dais p'traensc, o brigadeiro Eduardo Gomes dirigiu o seguintehalachu e. C0l1stant1l1 Bratlanu.1 agradeciment'::J: "São SUC811Siv;lS e gratas as impressões que estou
para fazer�m parte do novo Go-' colhendo desde minha chegada, a esta cidade. E' uma. honra ser
verno destl!1.ado a estabelecer a alvo de suas atenções e de seu apreço. Na vida dos homens pu
"união naCIOnal" rumen3.. Esses bEcos, estes instantes cordiais compensam e premiam todos os es

esforços, entretanto, pareCC:11 ter forças, s:g·nificando meus agradecimentos ao povo paraeu'5e, por
.

sido anulados, uma vez que os int,o;rmedio de "Folha do Notte" Restaurar os principios àa moral
grupos poJitii:os que apoiam o republicana na obra de reconstrução social que é o traço domi
Gov-erno chefiado pelo Sr. Pctru tJ?:nte ela cultuta brasileira. Ontem, pela manhã, o brigadeiro Edu
Grozc rejeitaram ambos os can- ardo Gemes COlltiunou sua viagem para os Estados Unidos
didatas. EX1gill-se a aprescnt;.,-
ção de outros

..
elementos

. que
eventualmente pudésse substituír
os indicados, mas a Oposif.:ão
recusou-se a.. fi:zê-lo.

escoberto O utor do

anual
semestral
avulso

Cre 60,00
Orlli S5,ov
Crtl 0,30

A. virtude s a lealda
de se retiram quando

o crime. e a traição
sâo premiados. D.

.

Iliario MstUtiDO

anais alta Côrte
federal

�
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i
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osquitol
etzel

absolutamente lUofensi vo para
pele EfiCiente proteção contra
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ou troa insetos.

Imigrantes para o Brasil
pelo Ministro da Agricultura
que, depois de aprovado, voltou
ao terreno da discussão.

Entretanto, do mesmo constam
detalhes interel:3antes, como I>e

jam a vinda de mil familias de

imigrantEs, que seriam distribuiM
das nas colonias agrícolas ,nacio
nais.

Para isso, tinham sido indica
dos pelas suas condições de cli
ma e desenvolvimento. as colo
Dias agrícolas de Goiaz, Doura�
dos e General Osório.

O cálculo do comentaria foi
feito na base de 25 milhões de
cruzeiros, comprometentendo-se
o Ministério da Agricultura, com

os proprietários interessados, a

I promover. o tra.nsporte das famí
lias de imigrantes, do pôrto de

desembarque até a estação da
estrada de ferro ou porto fluvial
mais próximo, sem nenhuma.
despesa para os proponentes •

RIO, I r (S. E.) - O M!ois
tro da AO·rlcultnra. como e do

conhecimento público, resolveu

promulgar. até- 3 I do corrente,
o prazo para receb�mento de

pedidos para acolhImento de

imigrantes europeus.

NoticIa-se ainda para que se

�[l,l�l�.o�·�;r�!1t�S'Ió ��.(;l�.... �&.�U. ;{1j'�·� e�"'!l!p·_ �� disc.ute a regulame�ltaç5.o _

da lei

[,§I}J�������illJ� �;�n;l.(ll� BUi� ti JJi�", UI �i . U� .de imigração, e aSSIm temo que
O sr. Interventor fderal, dr. I�uil Gal1otti, assinou decreto esperar os donos de terras e

dando aos Grupos Escolares em constfLH;ão nas cidades de Ara-I proprietários. especialmente pau
c--�-----��_·=___=;, I quarÍ, J<:lguarnna, São Francisco, Vila Ituporanga (Bom Retiro), listas, que reclamam o concurs.o

D .�. u
.

� Yi·
1

Nova Veneza {Cresciúma). e Benedito Novo (Rodeio) os seguintes de araços para o. desenvolvl-
r .... :�� ..a.l.al�iler nomes, respectivamente: Almirante Boiteux,

.

Marechal Francisco menta de suas propnedades.
AUSENTE ATE' Ó DIA ,Carlos da Luz, Vitor Konder, 1'.1ont'Alverne, Abilio Cesar Bor- Existiria apenas, de c?ncreto,

20 JANEIRO DE
.

; ges e Teofilo Nolasço de .Almeida. um plano elaborado ha meses

- 19+6 1 .-:+,:_.--+�.�-.-'-�--'(}-._". {} �......�·-:..-·<t�lfi-·.�"""':t---�-�-.• o.-.t:-':O_3JII,.·- ..�:.-:�-{.i.-'",,��-.
.. .. I ..

•

'g'O d·#f d •• �. fi l·f I 'J1 F f' I S ft liu(nrespe�ue!he M�.h.�j��r�ha I b t
g � V U

•.Important�, Gomp'1nhia l'b-I i �.
C�,'J!Jl. T.�.'

.....�. -C�.�R�.NT;STA I
CIO iHl I necessIta uma moça que I ii' � � tlii� lõI �"'\� � � � m §4.

. seja perfeita correspondente I !� � CO m boa letra e i
e datilografa.

.

Empiego ds fu-! l' '1( r
turo. Não preenchendo·· estas \ 'f ' F tal t U Ir ii s t a +

condições e il1ulil aprcsüllser.- I h I .

.
. ,.' i

tar-se. Dirigir-se a Rua� 15 de 111 .. que saiba bem es��ever a maquln�"1 '
Novembr?,987 nesta t>�d1�"111 i I p�rnbos precisam ter bastante pratica, ter conhecl- T

. .....
.

... : ;_ '\ 1 mentos gerais dos serviços de escritbrio, e estar I iPRECISAM-SEde memaos , . .• ..' ...

"I·t R d I b li d.·· 6

.. intf:�igentes para �n��e I * qu�te corn O serViço m, J ar. O O P.liIO alluer <II

g:. de!te Jo;!�l a. �!!!!.=� �.�-�-�,�-�c._&�.�.-.:t _'��� () �--.�-�-.2-:ílí--*-"-�-�-� o i!-ál-fl-._'--�"_�,�----=�

Segundo se noticia, foi tam�
bem apresentada ao Conselho
de Imigração uma proposta no

sentiào da utillzação eventual,
em um dos transportes de guer
ra nacionais, para a condução
das primeiras levas de imigran
tes. que seriam concentrados em

portos italianos, para destinar-se
ao nosso País.
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"Oriental Dançns"
tku'<!"enat Deod"ro, 568

(URlTIBA

LtE SOTO

Rus Di. Murici}

l��t1\i�ll,�!;'a�'&õW·k... a!i:a:;. .e tf tis

üvos p:if'a ineubação.

Frung:ib áf.� !.8 4 mâ.;"8
Rf_'pr-odut0.res (t.:' 4: mêses

OL'rH�(;'m as s;"guint�:;s g;il'aGti!1'3 e viJntegenf;; Srtn
f;thn:� .1é �.taius inj[1:.'lr'�:�:1üs do i\Jl161"\CItnn 4:Ii:�ns'IJU�', COa!

•
"

�

, .... t'l

�H3t!!gr'é j.H�tErf�O ü� I.n�d3 tJ�.\ �.:OO OVos

!.)!"��prietáf�n (lO e.VU11'lO.

,";',cnr pc,hI R,H Amuz,-,nht' ért.'!r'oule fH; 32 BC.
[Jlu rnOrig tl" S!j..::j ta (_�i! tnri na.

.,;; ;.�.:.�':-:.;�<.� ...:: .... r ;_;-;,_ ..... ,,,,.;:.. .. -:t��" '11�,;d·.:�;':: �:'·'�"";r:s-�!.:;.·�.����·t.i.:::>�#:tr��'tN��{���,��t:�

8. A.

CDnsumidor
Exija Manteiga

..
.

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



� - �

11 rdltão --;��a';). 12 de "j Noticias

I o servi,�et�p�r�! �e��
������������������������������ltish

News Service está autori-
-

zado a informa que não tem fun-

Mantida a distribu ição de cota damento a noticia transmitid�
num telegrama procedente a

Londres. segundo o qual o [or
nalista brasileiro Emilia Carlos
seria o representante especial
da ,B,B.C, no Brasil.

�." O' doutor Oscar Leitão, Juiz _.de Direito da Comarca de BIu- ai' e'�

-meaau, Estadd de Santa Catarina, na forma da lei, etc... UI
FAZ SABER aos que o presente edital virem, interessar

possa ou dele noticia tiverem, que pelo oartorío-dó Escrivão que
este subscreve, se processou o pedido de interdição de ALTlNO
CIRILO DE SOUZA. de nacionalidade brasileira, solteiro, resí-

de.nte n.e.
sta C

..

idad

.:

e•. CUJ.·.O. processo c.or.r.eu
os

s.,e... us. ,t...
ramites ,legais,. pa ra ·c···am SI n. hõe's e a utorn OVo "I Stendo sido o paciente, por sentença deste JUlZO, Julgado incapaz I �

.. V

pa�a reger sua passoa e �ens, sendo di!a sentença. ?o teor se- �
C'aberá á Car�ei1'a de Imporfação e Exportação a sua

guínte: VISTOS, etc, .. [oão Paulo de Souza, braSIleiro, casado, . ,
.

-

funcionario publico aposentado, residente nesta cidade. á rua Ma- revOg�çao
ranhão, n: 3. por seu advogado constituído, doutor Luiz Navarr-o O coordenador da Mobilização --------------

Stotz, requereu 'a este Juizo, fosse. iniciado o presente processo Econornica, considerando. r:"·C·:·�ID·aD;{'��-E�';
..

·S'··:···,··,··-:;·
..

··i·:;de interdicão de seu filho, ALTINO CIRILO DE SOUZA, bra- L) - O disposto no artigo 4· t� .' �.H: - '" Oelal i�sileíro solteiro residente em casa do Suplicante. e que se pros- do decreta-lei n. 8 .. 100, de 19 l. .", s ,>"_ -

d C' "t- ••• ,..,iijil ."'''O •• Q,,,,,=o:r:�f. ...

seguisse no fe�t� na fórma do Art. 607 e seg?intes ,,� odigo deste mês (D. O. de 28):
�� ��

de Processo CIVIl, por ezt<;,-r o paciente sofrendo das �aculd�des, 2,) _ que permanecem os Aniversario "\
'mentais, incapaz de enunciar a sua vontade 'e s

, por cOl1segml1tc.l motivos aue determinaram a
de reger a �ua p�ssoa e administrar: 0.5 _seu� bens� nomeando:se � expedição 'da. Portaria n. 330, de
curador ao interditando, Juntou a certidão .oe nasClmento do in- J 12 de janeiro deste ano.
terditando ALTINO CIR1LO DE SOUZA, extraída pelo Oficiaq Resolve o sezuinte:
do Registro Civil de Florianopolis, do termo N' 27 á fls. 129 do I I � Ficam m�ntidas as dis
livro n: 12, da qual c.onsta que o p.adente Altino Cirilo de Sou- r� posições da Portaria n. �"o de

I .", d di Q d J
.

de u e
,.. ,J,) ,

za, nasceu naque a ema e. no la 20 e aneiro
..

e 1909 que e 12 janeiro de 1945, a qual regu-
filho do requerente João Paulo de Souza e de sua. mulher Da. Ia a distribuição de cota de
Alice d.a S

...

ilva .Souza. O
pro.

cesso

.conreu
os

seus.
tram

.. ites. legais, chassis para caminhões e ónibus. Dgua de ColftR;.a.do sid
•... doi 'd' o eder

.
. 1iI!. f:ol}l� �Itften o SI o nomeaecs pe�lLOs ois me ICOS, par� pr C

.

em ao II - As prescrições da refe- �.
� '

.. 'Ii.! �< � ilii�'

exa.
me

me.'diCO-legal.
O

0.70t.. 1. t.0. i." .P�omotor p.ublíco

... fu.n�. cl:>nou em rid.a .portaria a.,Plica.
m-se

ao.
S

chas-I E T lI: a.todos os áros do processo, assistindo e acompanhando todas as sis de qualquer procedencia, la, L
diligencias, e. :m dia pré'�iam.ente designado, io?, le.vado a efeito III - A Carteira de Expor
o exame pericial, e.m a�ld!en.CB d� que trata o]a CItado,. Art. 607 tacão e Im.po.rtação do Banco S

'

do c.P.C, tendo os peritos requerido o. praz? de J5 mas 'para do Brasil S. A. revogará a men-
� era

apresentarem os seus laudos, o que foi defendo, tendo o paciente clonada Portaria quando julgar
sido ouvido e examinado pesssoalmente pelo prolator desta, em oportuno.
presença das partes, Apresentado o laudo, foi o mesmo exame -------------�

pericial julgado procedente e dele intimado as partes ,que afinal S�Cieflade Recreativa fal�ndo á h�lilf�n§a cHioC3, declarei! o, sr, Sampaio
�����:� :�!: ;fe�:�ri�!�a��iuPz:���o a�r�:;!�;ã�od�ff�:iérf�ZÕ;�b(:� e EsporUva Ipiranga �6f1a '�t�I:��i�� �:��1i�f�ga!� [�ti!��5 �:n�i�ospa:f�nver{m,
co, na qualidade de Curador Geral e defensor legal do ínterdi- Domingo, 13 de Janeiro
buda, pela proccdencía do pedido e reiterando o requerente o de 19éW dominzueíra e RIO I I (SE.) - O Sr. Sam-, contrario ao nome do can1idato
pedido de interdição, ante ás provas constantes dos autos. I:-nO churrasca'da com bin·c· " paio Dória, Ministro da JustIça,! em iegenda. Acho que o eleitor
POSTO: CONSIDERANDO que nã'J houve preterição de forma- ,..

• 1 10 as

I concedeu uma entrevista aos I deve votar no
�

partido e este

liàades legais no decorr�'r do pmcesso;-CONSIDERANDO que
lo ,horas, somente para os jornalistas acreditados junto ao i eleger seus candidatos na ordem,

o Dr. Promotor Publico, na qualidade de defensor do interditan- i SaCIO seu Gabinete, declarando que o I do respetivo registro. mesmo

do, ante �. pro,,-a dos aútos e lwdo pericial ele fig., que concluiu r • Mesas com o Zelador Presidente da Republica. assina-: porque o partido é que deve sa-

pela incapacidade mental do paciente, opinou pela intàdição do i)v2 rã um decreto extinguindo G; bel' quais os candidatos de sua

mesmo; CONSIDERAi\JDO que os profissionais, incumbidos do r processo de alistamento ex-oficio

II preferencia. Isso. entretan.to, fi·
exame médico, confirmaram a nossa convicção; concluindo que, porquanto o mesmo não deu os cará para o meu sucessor.

�

o paciente é porlador de «encefalite espasmodica», e por isso, resultados que eram de se espe-! Antes de se despedir dos JOf-
- em face de. seu estado íisico mental, é incapaz de reger a sua raro Daqui por diante, informou nalistas. o Ministro Sa.mpaio Do-

.

pessoa e administrar os ISBns hens; CONSIDERANDO. finalmen- o Ministro Sampaio Daria o ria disse que os futuros titulos
te, tudo o

�

mais que dos autos consta e direito aplicaveI: JULGO eleitor deverá requerer de pro- terão o reirato do eleitor,
procedente o prEsente. processo, para decretar; como decreto, a prio punho a sua qualificação.
interdição de ALTINO CIRILO DE SOUZA. ve dando lhe a Isso evitará que analfabêtos se

rei;;.:>enc.ia de sua pessoa e. administração. de seus bens. NO.MEIO, I !' inscrevam; sabendo deseaIur o

curador' ao interditando, o seu progenitor João Paulo de Souza, nome, e se verifiquem outras

que deverá ser intimado p;ira prestar a promessa da lei e assinar I í fraudes.
o respctivo termo, em dia e hora que o Snr. Escrivão designar. r Em virtude da

�

nrox.imidade L Ir '"

Em consequencia dêl interdição, serão nulos o.fie nenhum efeito. das deiçcies estaduai�, essa' revi- l!nllS�I�fÕ�S' 6'

q'.misquer contratos ou avenças feit3.s como referido interdit?do, são só será feita nos alistados
� � � � ',' � .'

sem assistencia do seu curador nDmeado e previa autorisação! ,ex-oficio dos sindicatos e assocÍ- do Readerõ1s Digesldeste Juizo. Façam-se as intimações, publicações e regis,tro, na I I ações congencres, visto como Íoi Temos em mãos I exemplarfOJ.:ma da lei, Art. 609 do C, Pr. Civil e Art. ro3,ro4, e seu§

uni-II II veriticado que muitos estrangei- da edição de Dezembro de 45

CO"
da lei

..

de Regi".'tro Publico, Decreto N. 4,8.57 de

9P1f.:J."9
e Venrfe se �,ros obtiveram titulas eleitorais. da revista Seleções _ oferta

Art. I IS do citado Decreto). Custas na forma da lei. P.R.!. Blu- UI � '"

I i s� e� �. Paulo ?erca d� 70 habitual do seu Representante
menau, em 9 de Novembro de 1945· (Assinado). Oscar

Leitão·l_ II md. aJ�elllgenas obtlveraI? t1tul�s Geral no Brasil, Sr. Femando

JUiZ. de Dire.ito. E!. para .que
não

possa., a.le;gar }gn?ra.ncia, ma.n- Vende-se dois cavalos bem /'
de elelto.•,_

O meu deseJO sena. Chin;;glia _ com escritorio á
dou pass�r este ed;tal�. que na. forma di.!. lei, sera afI) a lo no logar tratados. uma rCV1EC'.O geral, Entretanto, rua dn Rosado, 55 e A Rio de
docostume e pubhcano pela l!nprensa, - DADO EllPASSADO I "onfeitaria Socher. 3Vi Inão há tempo para isso

..
Os er· Janeiro,nesta cidade de Blume!nu, em 16 de Novembm de 194-5. Eu, I

'W ti

ros e �s falhas ,que venficamos O valor indiscutivel dessa a�
FREDERICO KILI.A",N, escrivão o escrevi. '

Ch d
no pleito de 2 Oe dezembro e preciada revista se patenteia

BlUl��nau, I�Tde;,Nove�bro do. I?45. urrasca a os que.vierem a ser. ob5er:�d�s mais uma vez ante esse numero

OSI..,A.�R LE,,_,Tr\.O, JUlZ de Dlrelto nas elmcôes estaduaIS, permltlrao ,ie D�''''mb''o cUJ·a prl'morOS:ol ro_
C--nTTD.ó O

" c;�<:., c_ C

• . -':'-J::"_� ..:i
.••. Amanhã ás H horas' que. futuran�ente ie.nhamos um

i
dação eleva ainda mais os seus

CERTIFICO
q.ue

o onW;l<l..l �o presente e�lta.i. f.Ol afIxado
� d- �� COdIgO escOlmado cc quapsquer editores no conceito dos leitores

no _102'?_ r do cOS�l1mp. n"""<-a d·a .. " ao que dou fe ela Uin.!!",,_ faIh s
. ,�.. .

'"
O< ... -�, �;:'L , w.,�� '. a . JustItlcan(io a aceltação sem pre.Bbmenal� 16 d,e �overn!?ro de 1945· Rua S. Pald@p 94 E pessoalmente declarou, seu' cedentes que logrou entre nóS,

O ESCrivão: fREDERICO KILIAN Prop. Rudolfo Pfützenreiter I

�_.�='il>:c",�SF'i�:��It=':<}�-�,}_--,G-,,,,,,,,,,, O «I:.....�(?-;lio-�;-�- ;�"""�-�-�;"":o$ ü �'-*:-�--�"ª"---.W-�.-��->t�""""� !'>.-3f-:4f""""i;ti"-+-�-�-�-,-�,_,-1' O iJ>.-'�_ª"""'<t.--�--�-' ���'-i>-ql
�"f! \! *' •

t reciso CO!rilnilfrgencia t � �?��lll�r ��'lc���díi,�V���í í�
,

. li . �I' >l �-.iU G . 1 [}epntüto à dislHJsiçà;\} 2 D/O <.-

'!'l1,:,.>, ""'.
• �

, r, • ,.. n.' tiJ_ ;<P" � Dt?POt!HfO r opu..zar O v/Cl '-r

i lI11ra liiel�a!l�!: li!!

��L�!�R�ri:®��:�le�hl:f::i�K:!I:· dlldboa s�úde. í t CJr;;:o�,n uv;;:t i? il�� 5 iii �;! t
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Aniversariam-se hoje:
- O sr, Luiz SaQ'l1ini.
- O sr. Bruno Maluche, jo-

vem e competente fazendeiro
�

na

cidade de Brusque, onde desfru
tade um vasto circulo de amizil-lldes,

, ***
Desde o Em da guerra, um

número cada vez maior de na

vios mercantes britanicas estão
sendo equipados com Radar e é

provável que chegue o tempo
em que as ernbarções que pos
suem telégrafo sem fio sejam

�

compelidas a instalar essa notá-
vel invenção britànica. .

NQ bar e no htíl
KNOll

n�JIl deve falt!fl'

1 -,
l

<
I

i I,
"

Prado do Rio, La Menor
e Rapsódia

enc{mtra�$e a venda nas
hrmnlllci�s e Dr@garias.

.

'

..•.U
"

extinto o

ra)
alistamento
ex-oficio

elelto

No(} bLtll e !lI(! 1aJ!
. r, KN O 11 (J �

...

nãO deve falta!) ('J I

�,

r
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eGOnamlSa-SB tempo e dinheÍto

Andreza Campos da Luz
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