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Ai n d- a Legião Brasileira de Ãssistenda" Renunciou ii Presidenda loca! da institui<ão
1

o sr; YIIDar Corrêa, presí-" t1V08, que se afastem, em U,
dsnte da

-

Legião Brasileira cença, até passar a data da
de Asstetenela em Santa Ca- eleição, pa.rtl que a Instítut
tertas, remeteu 8 segutnte ção a que pertencemos não
circular 808 ses, Presldentea se veja envolvida em explo
dós c.8ntro8 dessa Instituição raeões potltlces>
nos muolclplos : Interessántísetme, não ha
� «Devendo aproximar-se duvida, 8. recomendação do

e pleito eleitoral, de 23 de sr. Ylm!lt Corres, pOIS, si não
novembro e. consoante o que nos Ialha 8. roemo!"! II, já o vi
determtnamos em relação á@ mos por squí, distribuindo
eíeíções de 19 de janeiro. re- prodígamente o dinheiro da
comendo aos titulares e ser- LBA, em epoca de elelção.
vldores da LBA que se que- em tndtstarçavel propaganda
rem candidatar &. cargos ele- da corrente a que serve, o

PSD .. Nem síquer tivemos no
ttcía de licenciamento de sue

parte quando das eleições es
taduais, em que se elegeu de
putado, Fica-lhe muito bem,
pois, fazer recomendações 80S
seus auxltíeres, quando o e

xemplo deveria vir de cima,
ou 8Pjl:l. de B1.
Com relação B Blumenau,

pelo menos, temos B impres
são de que 8 clrcular em a

preço chegou tarde, eonsíde
rando-se que o presidente e

secretario 110 centro local da

LBA renunciaram 8 BeUEt CRr-�c!e fi./' dessa vultosa impor
gos ha bem poucos dias. Nilo {R.neia,
acredítamos que essas renun- AcredHevamcs que tudo não
elas tenham relação com os (HH,SBS8(�, afinal. de uma po
comentaríoa que publtcamos títíca IDju3ta dI! �}rE'çào ali
recentemente sobre a Legião LBA em relação a Blumeuau,Brasileira de AStlistencl8. es que Bié agora, embors eon
trsnhando os fatal'! eurpreeu- triouindo com 100 mil cruzei
dentes que ali ocorrera. Sabe- ros meusus, não teve seu
mos que os demist-j"filuiofl hospital de caridade termina
são pessoas dignas e mere- do, mas conr-rmavamo-nos
cederas de lodo o respeito. ante 8. pos5lbi/ldade de que
A renuncia desses etds dâos. esse dinheiro estive-sse sendo
assim o e orectteruos, deve-se desviado p'Ha regiões menos
tild sómente ti razões espe- favOI'eeldli.s e onde as neces
ciattssrmas que 1 gem com .. sldades fossem mais acentua
r+etameuíe á nossa pe rcep- dIH;. Entretanto, depois da ur
ção pela falta de publicidade uf'm suspendendo os be!lelí.
8 respetto. Ci08, nao ttvemos mais dúvidas
De qualquer m.ido, esses de que algo de muito Imporcidadãos, qUE' devertam estar tante, que estava a exigir es

se senttndo p' uco li vontade clarecimento Imediato. (Jcorria
com os niegros recursos de na LB.�.
que díspunharn pera odes- Pecalizamns (I assunto e
empenho das respectivas íun- até agora, não «btívemoe ex�
ções, ficaram mal eolo cados pttcação sobre ti anormalida.
com a ordem recebida de sus- de; Mio fui esclarectdo ainda
pender todo e qualquer be- porque não se publicaram ha
netlclo, ordem essa que veíu lancetes dando conta. das Ii
dar um Cunho símptesmente :i.vldades da Legião; nada foí
decorativo 8.0S seus cargos dito li respeito dos etncnenta
Pelo visto, continuam li se mil cruzf:,jros enviados 80vertttear fatos estranhoe nu Hospital Municipal e cujosseio da LBA. desuu.i ou pal'iAeiro contlnuaEm Blum enau, li arrecada- em misterÍD; não foi dado

çãl} Boda pela casa dos 100 tambem um esclarecimentomi�cruzeros mensais e até àatil'fatorio sobre 8 politica_h 'i pouco tempo recebíamos adotada com relação a B1u-os bastidores entre o PSD e o i
de volta apei as uma média meus li pela LBA" de �olherpresidente da Republicá, No ca-

muito e devoh'er uma minh8ri�so de S. Paulo. o chefe do go- Não saímos, pois. do PÜ[.I[Ovemo está presente na pessoa Dedarac,ôes d,O sr. Virgmo onde nos encon!p!.vamos, edo genro. Por mais que se diga -.;,

que o presidente é indiferente á de Melo fr�nco. f.I�OrB, vem o sr, _["lmar Cor-
j y rea re comen 'ar aos seus 8U�luta, a verc��e é que ha_o int:r-, Rio - De regresso de Minas x.ília:-es. <:uiaudo para que fiesse de famllia na que�t�o. va-15elais, o sr. Virgilio de Melo «lOsut!llcao a que pertencemmos. ver quem p�rdera.>.s� �o I .franco, pres'deate da seção da uão 6�:'jli envet}vj,:1ii em explopartido, se a famtha presldwclal.» 1 U.D.N. naquele Estado, fez á fl1ÇÕtlS ,p(jlHic1Js." Está certo .

imprensa as s�guintes declara- MtiS ,que ver.thi:tm, tambem,68ções:
• Voltei muito sati1?fdto, pois explIcações solieHadas,

. poisdeixei Minas muito bem. Está, a LBA é instituição Dúb!ic!l e
se fazendo ali grande e profuu- mantida com a

.

Contrfbuiçãofia experiencia, não apenas de dl>que!es que trabalham tendo
governo. mas tambe-n de UGl fin�lJd8de� que, ao menos a-·
partido politico' de carater naci� qUi em Rlume!lBU, não estão
ooai, que se vem ree.struturando !'lendo cumpridas.
em bases solidas. Os candi-
datos para o pleito municipal já
estilo sendo es:;::>lhldos em elei- Nou •

ções primarias. ri�pu�.adas demo-
l' as !Laxas para corres ..

cratÍçamente comvivacida1e nas pondenda aéred
conveções locais. O governo Mi- �io -. De acordo com. a por.ton Campos está cada vez mais t�na asslllada pde minist.ro CIofor:te__ wu v�rtude do apoi� da VIS Pestma, entrará em l' de
oP.lOlao puJ:>hca e dos partl�os. outubro, em vigor, as novas taMlOas cammha para uma umda- xas para correspondencla aérd d

. , . ., ea
e c�, a vez maIOr e mais consls�' internacional. P�ra isso o rtire�tente .

.

tor geral dos Correios e Tele
gre�os, ceI. Raul Alburquerque,
envIOu uma circulé'r com as iu
,dispensáve',s instru\,ues aos di
retores regiO!1di� e demais re
partições que lhes são subordi
nadas.

DIAR'O IJ\Al�UTiNO
_tJViII('*,..,__;.,,·-.....,.'&......!r ..eWtt1m...��

Avil'lude e Q
.

fealda.de se r,Üiram
si o crime e a traição I

�_, s_d�o_.�p_�_e_rn__ia_._d_o_s__! _

ARAUTO r- DAS. AS�IJ:?�ÇÕ�S DO VAl!E DO ITA)Ai�

Como o sr, (a fê Fi I h o vê a situação p a li II sta

IIILUMBRAfi Suta'feira 10 . de Outubro de UJU - Dr. Acblllea Bal.ml Diretor �eBponB8vel • üu XXIV Nr. 17
, ... ..
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o P.s.o. e m I u t a com o pr8si�8nte oa Republica
Rio, __; Comentando a decla

raçãodo senador José Amerieo

segundo a qual a vida adminis
trativa do Brasil está em sus

penso desde o fechamento do
Partido Comuniata, o deputado
Café· Filho declarou o seguinte:

- «Na minha opinião, ja es
tava parada ha muito mais tem
po. Acho mesmo que o gover
no ainda não andou. ,»
O representante norte-riogran

dense referiu-se ainda á situação
paulista para' observar que se
está travando a pr:meira bata
lha na campanha da sucessão

.do general Dutra.
- «E' uma luta que se fere

-

�

.,

leria sido···dêsfeltó
'

novo

. comprot em ; cuba
Havâna ..

� Cerca de 260 pes
sàas' foram·: detidas por forçí'is·
do exercito e da marinha ...cre-

,

ditaudo-se que planejavam U�

complot contra o governo do
presidente Rafael Trnjillo. As
prisões tiveran! lugar domingo
em Cavo GuinchJs, na provinda
.ae Gamaguey. Nos círculos ofi
çiaà mantem�se reserva sobre
áS prisõ es, não se ligando as

mesrr.as á existencia de um
..

movimento contra Trujillo. Um
informante cubano disse que
600 marink:iro e . soldados tam
bem estão detidos. Acresentou
que os ·mêsmos estão sem água
e, em su.a maioria, até sem rou

pa. Nemp exercito, nem a ma

rinha comunicam novas deten

çõ�s á imptetil:ra.

Cobre-se de crepe a sociac
edade Brasileira

o falecimento da sra. D. Carmela Dutra, esposa
do sr. Presidente da Republica - Telegrama

de pêsames da UDN local
Rio, 9 (AN) - Faleceu na taçõt:'s de peZilr de toda 80-

mddrugada de hoje, no Ht SA ciedade �raslleira.
pita! Central da Aeronautic8. �

fi. sra. J. Carmels Dutra, dig- O direto rio lücf}1 da U.D.N..

ua eBposa do snr. Presidente por sua v(·z. dir)giu ao snr.

da Republlca. A ilustre dama, Presidente d. R�publica. o te
CGjo estado de 8fiUde vl1ha legrama a segt(lr tftlD8crilc> :
se agravando conslderavel. qPresidente Generlil Gaspar Dr. ,Arthl!r 8alsinimente nos ultimos dIas, ape- Dutra - Rio J_ A Unitlo De-
sar de todos os esforços de mocratl a NII�ional, dlretorio ADVOGADO
seus medlcos assistentes nll0 de Blumenau.i Santa Catarina. Escritório: Edifício Mulna Catar!.
resistiu a enIermidade que a está profundlÍmente eondoldtl neuse, Sala i5 - fone. '150
prendia ao leUo, vIndo 8 18- com o pasSd�enfo Vvssa Díg Hesidencia: Alameda Rio Bran-
lecer às prImeiras. hOlas da nlssIma Espo],sa nosso simbo-I co. 31 - Fone. 1375

E""Oftbn.i"tI' i'.lifng'.'!lim-.�emadrugada. rodeada de seu lo de bonda jde e monumento J� UHmVJ lll.i U lU ,,}

esposo e demais membros de compreen8ã.� �lJlber· b�l}bt-ll São elegivels os brasilei.. nos Estado Unidos.

Bua tamllla. que a conforla- lei:ru - S.Jl,ldaçoes - AchlHes .Rio .-- Durante uma díligell-
vam COIh sua carinhosa pra- 8ala101, seQ.reta.rio.» lOS natulaHzados Miami - Oito refugiados es-

da que a: :Delegacia de Eeono. sen':'s. O lutuoBO aconteci- tonianos eou8eguiram desembar-
mia Popular realIzou em Cop�- 'II' i.

.

Rio - O Tribunal Superior car agui, vindos a bordo de u::>
c�bana foi encontrada a Padana mento provocou o mais vivo Do mes�lO modo, endereçamos. E eitof<: 1 em sessào julgou a iate sueco, tendo perco·rrido cer-.... 1

d
.

L
.... .

fi sentimento .no selo da 80c10- ao s.r, EUtl.co Gaspar. Dutra o I consulta. que lhe. foi dingida d
-

·'1 'Ihe c
.. o.t.feitaria o .e11le. e.. ID.· a-

A"'.de lo· c. "I. que venar .. ..,... atI '"am
I
qu segue

ca e ClllCO mi mI as para tu�..

1 O ,+u.. ..... e eg." .�
_

e ,

�_ pelo Tribunal .Rei71ODal Eleito-gr�Ílte contravençalXd. ··.·dPena··d praoteada dama pela sua bon- - P�,e5Idente General Ga!!irar .al de Santa Cat�rina cobre se
glf ao �due. �Ies _

descreveram
estabelécimento, a em e v.e[l er

d"'de e vIrtudes. D RIO '" como a
.

ommação a ferro eprodutos cQin o peso alt.el'ado e
<li utra r;, . " são elegíveis os brasileiros na- fogo da Russia". São eles ori-

pelo preço Jora do ta?ela, madnQ tL ; I; e !:��:}'SPl��dt���a�a!t�;ean;�_ ��rr�!Z��O�;t�I�: ���l Sã� �orta- ginar!os do proprio territorio
tinba e11l seu depOSIto grau e

.

IV .

f d.
•

' ara anos. f'stümano � se apresentuam sob
quantidade de rtlerca�oria gete:; O comercIo de Blumenau, :����o� ���e�:;:n�i�� :s�::::�- T �epoit d d�d' longo d�bj,te o

la. chefia do capitão Ka!me Ves-
}·�orada. A s�.cl'etari<t .. de F�rIll?� 80 re ceber a Infausta notlcla to Vofisa D gnissima espOba,

ri una. e.cl lU respo? er que {lo o qua! dedarou que o gru-
\'a.

S

•.
d

..

a

..• pre.fe.l�.ura mand.o
..

u C.i:f...fu..
SS

..
�r

.. hasteou a Bandeire Nacional A

\
simholof virtudes nac!onais.

sãc elegI velS os brasileIros lla.-!J0 não tillha o visto. A eàposa1 á de I cença para. o n- I tural!z.ados que !)reencham os de Vi(·ki revelou que haviamo � var. d t \1 t b melo-pau em slrtal de luto, a80- : Achilles Ba1sni
requHlltos do art. l' das Disp::;- deixado a. cidade de Gotehorhcion�m

...
en to

.

O dre.e�l O. e.'.!pa .e� ,clando-8�, assim. llS malllfes- I Di[etor" .

T
.

I
-

lecimento, SI tua o a avo nn slçã.es rans todas da Constitui. na S�eciai ond.B se tin.ham. refu:cesá 'IsabeL ..

ção [federal. gi::td:;, no dia 22 de julho.
.

..

. . .• · .

.

.

.

. i
..

.

..
..

-

.UMENIlUDlSE1;/�Y.. lar em Frederje" jS. Busch Jor. e demais candidato� da UOI ao
IIIIUt8 igovernQ ,,"iciPa.I, _� Impla�ta� ° ,climade ordem � paz, em que todos possa
vi.,r e prlspe��r di9.naDlegte" lra�alhaD_O para maior grandesa deste rincão.

i
·1

\.

(rlnte contra a' economia
,

popular
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Dr Max Tavares d'àmaral
Dr. Arthur Balsini

.

:kXAMES DE URINA: simpl{:!e� {nssucar e albumina) de sedimento, qualitati.vo completo com dosagem
éloretos,'tosfatotl. acido uríco, uré'a etc.) EXAMES DE FEZES: completo, pesquisa de amebas, flage!alie Escritório: Pua Bcm Retiro nr, 2, I' andar, sala 15·

ovos de vermos (Metodos de enriquecimento) digestão: �arne, végéta.is; pesquízae de puz, sangue. ocuitó etc,

I
Fones: r I 50�13í ,"

EXAME DE SANGUE: MALARIA-:cIl'esqwza de Hematozoarlo de Laveran, formas agridas e croní . EDIFfCIO M:UTUA CA'Ll\1UNENSE

caso LUES (sililis): reação de Kahn, Kline, Meinecke etc. TIFO: reação de Vida1, Dosagem De: glicose, �cido mi
_......�_;...'-""'_.._---'-_ __..

...

;..__
..._ns=�'--=-__

' �,.."""."...""'''''''''= "., '*"'''''''-''='� """""""

.m, hemoglobina. Contagem. de globuloB v�rmelh�s e bráncos, Formula LeUI.:.0citaria, Hemograma de Shiling. Tem I ����-_.���

po d.; �oagulaç.ão \l (la sangna, CurvRghcemlca. ii.XAME DE SECREÇAO: Pesquisa de germen!1 (Gono.) �
"

_.�""
,- ,�.-

'�':tW�iO�Jiij:-J;;'�1
. espermatozoidea, etc" tríchoménas vaginais, etc. EXAME DE ESCARRO: Pesquisa de ba!'ilo de l{och

. €� ;��f�'"'f.� f�Ui�nr� ;.i()
outros germena, pneumococos ste•. EXAME DO LIQUIDO CEREBRO:':_ESPINHAL: Exame cltobàe- ii l' . 't 1; �! .� �§ z,: rn iii Ir'

..erioacopico, reação de Kabn, Pandy, Nonne Appelt, etc. EXAME DO MUCO NASAL: pesquiza de baei- � '::��;I�!.� �.�
los álcool e acido resistentes (Hansen) etc. EXAME DE SUCO GASTRICO: .Exame completo, dos'igem ,>;i if"'

de acído Iatieo, acidez livre e combinada em HCI-Pesq"izlls de sangue oculto, píocitos, hemáceae: EX}\ !Y1E �] !:)\... viço depriméira [ti
DE ULCERA: Ultlamicl"oscop:a em campo .escaro: pesquisa de espírcchetas Treponema Pálida (sifilts],

. r� ord '>ill' �
. O Laboratorio' se acha instalado para fazer cultura de qualquer çermen e auto uacinn �1'

,_ F'l'

Apedido dos srs, Médicos fazemos colhera, de matUtaI á domicilio

'.,��.•.;.':�,:".�,,' Ru« .!:ur2·�1.;LãOsorneeemo« laminas e recipientes gratuiamente ;; 1.\1.

_��"'--"'-'---,_ � !\ trntu, eDm

,CARLOS GOMES - I Adornos para Natal (Christbaumsc:hmud<) I
E S T Il E A de.

Bonecas! diversos typos • Castiçaes para arvore natal �,��!;������_;;f;?:.l

Acessorias para Bicicletas -
. Torpedos (omp�etos

Pecas Torpedo Suissos
F. DOMNING - Timbó - Caixa posta" 10

mercadorias na .'
VENDE-SE uma . oficina

I I"A A' W'IL"LY S 11O-V'_ R:om
com motor de duaa P. S. '.

\.J S
.

. LI t· 'I e torno serra fita e �ferra�

I
T�cidos em ger"ll; casem�ras; sêdas; cortinados;' carrinhos para

menta.

crianças; louças e alnminios, a preços baratíssimos! Informações Jrdo Peiter,
Carcia, Rua Amazonas.

Liquidação de um grande IO,te de sêdas, riscsdos, camisas - -"-�-'�·��-_.�.w.""""""""

i e outaas mercadorias, a preços abaixo do custo .--�-=-��--=�

I ,..�!�� �e:F'>. �*'*'* ::lf- .'
.

1 Consumidor
; B R I HQUE DOS II

Milhares de b:mecas -'-, Bolas de bar- �"ii� mA�niitillin§ f�I"�nn.r r ,
.

__ racha - Er.feites para arvore de Natal t;,�lj� I�MlllI• ..,,�� tili ""I�n
- A ME.LHOR FONTE PARA REVENDEDORES - Exista Qu�iida�e qU9 FÔI

�** u �

;., M�s não ê fRIGOR
�

ELLIJ\JGER
- Fone. 1201.

feira

Grande Remarcação em 'foda$
.

. _. as

aCORDEONS ITALIANOS - "Stradella", "Set. Sorrani'
bem c-omo "Tpeschini", de

S-a 120 baixos.

TOCA - DISCOS E VITRÓLAS SUIÇAS.-

. prest�dos por

RUA sÃO PAUL® - T.E:LEFONE, 1272

Dr .. Paulo A\ayede
Medíco asslstente do

HOSPITAL StiNfA IZABEL
Olíníca Medica e das crean

ças, partos e operações -

Radioulagneetleos
-0- BlUMENAll -()-

Dr. Ange'o De Caetano
Méc.Uco t,1 i.' .. ..'�k.tr'edo liõ��

i'::' edico
d .., �ksn ?�I Sta tzabel

�

.. í.t"ó\-"'íi"@�6�s
CuNICA GERAL

Doenças de Senhoras d_ Cirurgia
Partos

Consultas das 8 ali 11.30
e das 14 as 17

Rua 15 de novembro juto
ao Hotel Elite

Telefone P' avisaria 1063
Residencia.

Rua Paraíba No 8
Telefoúe 1288

.�

Dr. REMATO (ÂMj�RA
ESPECIt'\.LIST,A em Doenças
de Senhoras e Operações,

CLIXICA EM GERAde 80C!O
Dr � Arão Rebello

Advog�do
(Variceg - Ondas cu�tasl

Fcmêf 1226 • 1433

I Operações nos iiospitais
BLUMENAÚ

Esc... ,t to

Alameda' Rio') d.fi:lDCO

li .

.

lú;-----
pape ADVOGADO:

'

IDr A-yrcco O'<M1le"'� i",�-·
.,lP Q ua_lj�!.<.� 'Y.'1fu,� i

Rua, IS La Novembro,. 415
.,t' andar-Sala I

.

- (Altos d'A CAPlTAL) -
.. �

..

!li

Pt publicidad� e a arma do
negócio e de? des envolvimento
de tudo. Divulguem, publiquem
e anunciem na revista "Expan
sãO Econorn 'ca" cujo redator e

organisador, Prof. Jonas de
Araujo Abreu, se acha nésta
cirísde

SErvi SERViR!
l �-.'""""""_-__._,(il

"_I,�,d

Resistente. e de fino awbs.
mento tt Modelos parQ to-

dos' 0$ tamanhos ele pastas
e fichas e Gavetas que cor
rem suavemente ao leve to

que das mtíos e Os cm:jui
vos Fiel tervem bem tôd@
uma existênCia,

MÓVEIS D�. AÇO
FieI. S. A...

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



mais llnpllrtallte UomPBllhiaSde �;italizaçã6 da Âmelléa du s;d
tombinilções sorteadas sm 30Setembro 1947 I

No sorteio de amortização realizado dia 30 de Sateplbro da 1941,
foram omortízcdca as segninfes combinações:

YKA - VP1� ... NRj'" KBf ... fNN - jLV' ..
I

Todos os portadores dos titulas em Vi!J(if. sorteados com estas combiilacões. ·f, poderão receber imediatamente €). capital garanUdo ii que t�m direito .

, Série Social: mo DE JANElRO-Escr. da S. C 'Hiflni'l: R. ftdi!le Scnroidt. 11. Fi!l'rHmopoHs I
blslletm'as e Agentes em to:1o o Brasil E:QWIN KELLERl!.genle Blumenall )

10 dp. 10 de 1947

SEU RADIO Pf\.ROU··?
A IMPORTADORA MERCANTIL LTDA,,-comnoica
8,Ütl seus dislintos fregueses, que está prlrfettAmeote
apere ihude pare qualquer cuucer to de RADrOS,
sob a dlrecão de cumpetede técnico vínue direta
mente do Rlo de Janeiro.

o anouncio é a alma do negocio

\fENDE12lSE
K'i) caminhão "Chevrolet Tigre"
,"1942 - Çr$ 35,000,00.

I caminhão óleo crú "Henschel"

1938 - Cr$ 30.000,00.
�� Pagamento a vista

Companhia Fabrica de

IrAJAÍ
��-----��---

Papei

TORRADOR DE CAFÉ
SlBifjltl_8 -«Bola»

vende-se um. ussdo
RIU São Paulo, 196. Blumenau

ALUGA-SE
QUARTOS no centro da cida
de .• e VENDI< -SE uma màqui
na de costurar com motor.

Informação nesta Redação

COl'�PRA·SE • PIANO

Compra-se: um cartas. com o

�<f€rtas para ,CAIXA Postal. 102,

(""'�em l.TAJAI mencionando preço,
marca e condições que se encon

tra o mesmo,

o Ariluto das asPirações do Vaia
do Uajii!i

- FUNDADO EM 1921il -

IJiretol'_ResponsaVf>I:
c, o-. Aehines Bal1sini

. ��JD ire t.or-Propri e tfil_'i0:"
.

.

[;j):,". Afoil'llsO Bolsini
Redação e Admistração ,

RU.Li DE FEV1<mEIRO 17

E X P EniÉ N T E IDireção, .Ttll. 1436, 101J9 -:- gerelJci'
lO9H - Assinaturas, lOS!'
Publicidade, 1099.

Venda avulsa - Dias uteis,Cr$
0,50 - Atrazndos, Cr$ ,1,00
Assinaturás; - Ano. Cr. $ 60.00

Semestre: - er$ 30,00

AtençãO: .'-- A direção não. se
fE'sfJOnsabiliza por opiniões. emi
tidas

.

em aTtiC'Gs assinados,'mes'
mo qu{! sejjm com iniciais; Ad
�erte, lambem, que originais te

bidos e não: aproveitaaos. não

serão déiÔIVidos. Outrosim o

serviço telegrafíco nada tem a

haver com ii onentaçao do jor-
nal e somente é reproduzido a

O,h110. informativo para nossos 1�ltQr!;íi ...

Oferece-se .. emprego
� Ç.

, OFER�CK SE emprego a perito-contador que tenha conhe
Cimento do sistema Ru ou Remigton, Preterencia casado. Te
fá casa de moradia, com luz elétrica. LOCAL distante 13 qui
�metro2. de RIO DO SUL. Escrever, do proprió punho a;
liMPREGO - Caixa Postal 20 • RIO DO SUL.

C I II b e ti ii U t te o I m e ri c a
Do ordem do da Diretoria, convoco oe srs. Sacias des

te Clube para a Assembleia Geral Ordtuaeía fi .reeüzar-se
ao dia 8 do corrente mez, ás vlnte horas, na séde social,
com li seguinte ordem do dia;

Reíerorlo da Diretoria
Eleição da nova Diretoria
Assunto"! de interesse social.

Blumensu, fi de outubro de 1947.
Arno Odebrecht
10. Secretorto-

-----.-.�-------"-----------

18 -

filE
BAILE DO OLfMP�CO

A Diretoria do G. E. OLIMPICO. teir. a súbida honra de
convidar seus associados e Exmas famílias, bem como os BaCIOS

da S D M Carlos Gomes para o "BAILLt DE ELE1ÇAO DA
RAINHA DE 1948", a Se realísar no proxirno dia 18 nos salões
do Teatro Carlos Gomr s

A Diretoria do Olímpico, avÍsa. que os vetos para a eleição
da Rainha da Sociedade, já se encontraram a venda, tendo a pri
meira apuração sido feita nos Estudlos da P R. C. 4 no dia 5
com o seguinte resultado: I, logar srta, P euate Bonnernassou e

em z : lozar a sita, Carla Rieschbieter, A seg ..inda apuração, dar
se-á no próximo Domingo dia 12 ainda nos Estudlcs da P R. C 4
as 10 horas da manhã e ultima apuração no dia I S. no baile
acima anunciado. Os intereseadoa poderão entregar os votes pa
ra a segunda apuração até a hora marcada para a mesma no dia
[2 ou entrega-los DO baile na última apuração que elegerá a Ra
inha do Clube para o ano de 1948,

- As rness.s para ° referido baile po.Ier ão ser adquiridas
com o zelador do TEATRO, a partir do dia 13, segunda feira
víndoura.

VENDE-SE
Vende-se, por motivo de via

gero uma MAQUINA 'SINGER'
para Sapateiro, Tratar com Eu

elides da Silva, 110 Grupo Esco
lar ·Pe·lTO II.

.

Onde concerta () seu
RADEO?!?

Naturalmente só na oficina

fUNKE
Bem in stalada com Instru

-

oo.J::lltos de medição
\l�'.)rlemissimos.

Rua 'ii 0J� setembro n 13

18

Servico Rapido e de Absoluta (onfianc{J. .

,

1l11'jglr-%1" á iMPORTADORA :MERCAr;;TIL LTDA.
Rua JS de. Nnvembro, 1454 - F\\ne, to54 - Blumeuau

���11I"jj!E�"""@t_�

Socfedade Beneficiadora de
adeil�as lfG;ÍJ}9

Telefone 1248 - Rua 7 de Seternbro

fornecedores de Madeiras em Geral
Fo1"l'O PeHtlísta, Encanumeiras de Qualq'l.Le1' Espécie

Alinhamento, etc. etc.

EsoecfôlÍdade.· Soalho Marca Strob

Exportadora da Madeiras S. A.
5focJi permenense de:
iVladeiras de construçào ern geral"
Forros, Soaihos. lV.olduras. etc.

Telefone 1337

B L U r� E ·N A U ... Santa Catarina

lealr Elilear

Arruado em Itoupava Sêca

e em todas as noites, R I R

comediantescom Biduca e seus

Haverá onlbus antes e depois
f u .n c ã o

\
___�

. I'il-----�- N_,m

d a

CRU.lEIRu
.,

ít�refiram \a f'ai'UHm j"'aon�adBl
pe!� "DINHO JOllVUlfDigitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



radaavitoria
iii

10
.... RIO, (Agencia Nacional) �. Com

; á. apuração das últLnas· urnas e

.!eitorais· foi assegurada à. U, D.
.

N, posição de partido majoritário
; na Capital do Estado do Rio,

·

.eom doze representantes na Ca
.. mara Municipal contra dez dos
·.'demais partidos.

funções; b) _, à candidato a

cargo pubnco, de nomeação
ou eletivo; II - st o proprío
ofendido permitir a prova j
Ou III - si ti ver sido conde
nado deflnítlvamante pelo fa·
to Imputado..

,'PARA FERIDAS,l�
E C Z E MAS,
lNFLAMACÕES/
C O C E r R A S,
FRIEtRAS,
ESPINHAS, ETC.

•

c
E�m(l. Sr. Doutor J!liz de Di- Art. 26 - Peloe abusos de

reito da Comarca de Blumenau. responsabilidade de imprensa,
. -. Achílles Balsini, mfra-assinado, são responsavela sucesetva-

A mente:....
. dvogado (Registro n' 93. na f

'-

de Pzesídente lIP-1G -m.!lI\I......oJI..t-1I1ll-....-I!beM&
..... Secção de Santa Catarina, da I - o autor, sendo pessoa suas llnQoes ..-,.. 'U fi .....-fl x i(;-!lt--11l-�-.....!(...�'""-I:!--:oI

..
,

Ordem dos Advogados do Bra- idónea, em condições de respon- da Comissão Municipal de J. til):

....
·

��) ,61����:�ri�'T.;�nru: d� �: r.:';:::�:mi:��ciJ:.lase��: �!:ç:;"P:::�·������f:':::rl=:: � li União De ocrática Naclolal tMioísterIo do Trabalho, Indjjs- II - O editor, si se verí- gulntes situações com relação iii· '!'fi
.

·t· aos fatos incriminados:teia e Comercio), brasileiro, ca-
.

carern a seu respet o as mea- "
3 di '" s igidas em r a) - lição delttuésa do Réu, Indica ao altivo e valoroso eleitor-ado blume- 'I'

sado, residente á Rua Paraná, m S COU. içoe ex e- .

�
3. I-A..• ·o.ésta. cidade, óra designa- lação ao autor, e este não far envolvendo o querelante co- r n�uense seus caudida tos à ... prox imas eleições mu- I,hecid

-

8 r' mo Presidente da Comissl1l! "

.'

d ')9 d 1\"
.

do como querelante, vem apre-
coo eCI o ou nao s eumr.

M i I d P
. nrcrpars e ""._; e t� oveuibr o, certa de que, mais !ti)

sentar contra Hernani Porto, ex, IH - O dono da ofíc:na.:. un etpa e r)eços: ! uma vez uossos eleitores afirmarão Das urnas seus ,.,..1
f.uncíonar.ío publico, brasileiro; .IV. � Os vendedores ou dis- b) � idem, envo vendo o que- I'

. ,.,

,. d relante como {-'ornollsta pro aneeios por um Blumenau democrático, uno e fortes I
casado, tambem residente nésta tribuidores quan o. . .

.

'"
. 'i UI..

-

fi m
........ <����ebfr2t�� �/i::s�u:�:�n�� im�r��a2�eriodTc�ta��;��e.pa: �i������ :edi���e!�u/ornal t Para Prefeito Municipal: ,

·

jornal /A Nação", que
.

dr- o. e!elto de re�ponsablhd�de c) - idem. envolvendo o que- ... �
cula nésta cidade com Reda- criminal, estabelecida no artigo relante como prottaslouat ad- .. Frederico Guilherme Busch T ':('
çãoá Rua I.') de Novembro _

anterior cons.iderad_:> aut?f. de vúgado.!
J 01' li

�
Edificio "A Capital", l' andar. todos os eS?r1t?s nao assinados d) - idem, envolvendo o que- I ,
sala o' 3, e oficinas á Rua São da pai te editorial ou d� f:dação relante como cidadão em sua

*,' Para Vereadores: r
Paulo, n� 269. de

.: propriedade o diretor _?u �ed�tor principal: e vida particular e intima, des- �

da.. "S, A. "ANação", e subsi- da parte .medltonal, _? gerente, de li sua meninice atê a prs- r Dr. Affonso Balsini n Médico I i

.
diariamente contra ésta' mesma pelo� artigos não assinados, sal- sente data,

!ti, Hercílío Deeke - Banqueiro T
empreza jornalíatíca, representa-

vo s� provar quem é o verda- fINALMENTE, por tudo que Dr. Herbert Georg - Advogado T�. �a p�Io seu diretor-gerente, sr. dadel.ro autor �om os requisitos acima ücou exposto, requer r Dr, Gerhard C. F. Neufert - Eno-en, Quinríco
·

..A.delino Cunha.• brasileíro casa-
no n I do .artIgo antecedente, o querelante fi V, Excía., 08 fi.

H
.

b
"

l d s po forma do art. 50 da referida I eitor Ferraz - Bancado ""
· do e residente nesta

.

cidade a
e pe OS assma o r quem'4!1 ,.,

·

.' .. , na-o esteio nas condiçõ Lei Imprense, que recebida I Siegfried .l:ioelt2:ebaum - comerciario """
· presente queixa-crime 'pelas ra- v .

1. oes � "'"
..

... .. .

.... '. . ... t t d� ésta queixa-crime dIgne-se f! J' lU"t O· ,. izões e fatos que passa a expôr cons an es ,u ,me�mo numero. _

' ,ose mon Z -

. perarro

,a V. Excia.:
. O gerente sera a'tnda consi_.,�andar f�zer . . � Max Jacobsell - Farmaeeutico

··I: __ Em sua edição n' 999
derado editor e o prop1'ieto- dlg�d queMl�a ..ertl!l1.e, pdebP1·OIs d�e f

Waldôwar Selke � CO:tl.cercial'io .

'de T.de Outubro de I
...

.. cor: rio do jornal ou pe1'iodico, OUVI o o lOIS ello � I�O, Ig-
rente (de 1)·

.

. ...
.. . 947

I "li equiparado ao dono da ofi. ne�se mandar fazer cltaçao pes- Emílio .Jurk � Funcionario Pubiico iii

Naçã.o" .. ·p··ubl? .. m. eS:J1.d.. o.Jornaf .

cina si na realidade não o soaI do Réu Hernaoi Porto, e, Carmelindo Bogo . Lavrador t'as'sl"o· ·a·.do· 8·· . hl�_oU.R'OIS ·H·
ar 19()� I'ore'm,·

.

do repres�n. tante legal da "8 A, á t
'

C d'd I F"
.

de'
... peo eu . ernanl

fi

"A NAÇÃO"
,

d
n (,DtO an 1 O (e 19umre 0- ·omerciante ...

... Porto, sob titulas "Hon!:"�' de Art" 31 -.Nos casos em que
d

' t' prosdsegu11.n to;se Otto HeuLings - Iudustri<:l.l .'

·Mda.to".e "T 'I .'. I ·1'" este decreto impõe a pena de mul� nos emals ermos a el a e a .

�....
'"

·II··· De·'s·t' rIo.gt!a.ffiod·ra :' ta com ou sem prisão por aque- fimil serem condenados o Reu i
·

....
- es ar 19O5 estaca� ,

, . ..

•
. A" l 1- V'

,
.

.

'se () intitulado "Trilo i� Imoral" la sera SubSldlartll;ment<; �espon. Hs.rnam Porto. nas. penas dos S u r nas, Cl(iaC 3013, para a J tona de _glum enau!

,i... cujo sub"titulci e tex�.ficam fa� savel a e.mpreza ]or?ahstIca ou artigos 13 e 14, combmados �om

'. z.eU.•

do
..

parte· '. t .. t··· 'd· ... ..

..,.
estabel

..ec.1m.
ento grabco onde se O art. 15 e paragrafos da mUltas L .'. I

• ln egran e a .

pre-
.

.

.

...

't d 't d ·L· d
. . iiII.,

; sente queixa
' .'.

.

.

. imprimir a publicação' vezes Cl a as Cl a a el e Im� ......---��-�-�-it! .....m-� x����-:II0
..
lodos· enfeix·crlme, POl,S, emd�edus III _ No segundo artigo "Ron- prensa (Oecreto-Iei m. 24.776, de

·

c.alu.nias
. �m. aSlmals�or 1 aSira de Mulato" como sedissetam. 14 de Julho de de Jg34i e, suo VENDE·SE cumprimen:anjo�o e expressan-·

te.a.... .; pe·sesolanJduflas••...anlç<Jnas con�'

be.m assinado' por Rernani Porto bsidiariamente á S. A'" A UM TERRENO com n6 mts. de-lhe nossos votos de êOl1tí-
enc:n tia p �qdE'eante,que ,�e des'aca�se a expressa e formai NAÇÂO", como emplcza iorna' do frentE:', 100 mts. de flindos rmas felicidades .

..

do.para.·detro up ,amente' enola- declaração ãa intenção dolosa do listioa, nas penas do art. 31 da com um lado 116 mts. e do olJtr�
.' ..

'

.

.

ermIDar com maIOr R' d }", "0 mesma lei' com S6 znts, Com uma Casa de
0:U. menor predominancia a ronda mesmo

. eu, on e se e,
.

mu-
material, agua encanada e um

.. t1�;'odio, desprezo, ofensa á
..

r�- ···Slato se ?e!e.ude .neste, ffiiomento. Nestes termos otima rancho,
putação,. decoro, honra é

pala"'l
e,u przmeuo �mpe�o, rnp1'esso P. E. deferimento, lnformaçóes com BE'rnadino

yras insultu6sas ali contidas e
em outref pagzna. foz U'l�aca- Moser, rua Desembargador Pe-

... q.Íl.
e in.co.nt.e.

:I

..

t.a
..

·

v.el.mente co.
ns

..

ti� .l.har.r.o d.e.trator que.
ultrajava. Blumenau, g de outubro de 1947 dro Silva, 25.

.

'tuem para o Léu Hernani Por". Defende-se agora..
to, a incideuciá. nos crimes de IV - A,contece al?da, que c Achilles Balsioi - Advogado

l�·':;.·C·
· ...

I·::-D··�a·.-·�D··_.·E·
..

·�S···
...

O·
....

c::.·�I::a-:m-I·�:.:..,-j;)calunia e injuriacímpress:::.s, pre- mesmo R�u Herr.am Porto, as�a- t
vistas pela leg·.Ís1ação penal, cUJ"o co�. c�nClentemeDtel as calumd1s A presente petição .foi entre-
decreto n' 24 n6, de 14 de Ju-

e lD)UnaS ao, quere ante, envo � gue ôntem em Juizo, aguardan· .....""""'.; !...� c.:::c.:.�

,

lho de 1934 (Lei de Itnprer.sa) vendo a qu�hdade dest�de agen� se. portanto, desfecho legal da
.. �stabelece. . te da autmzdade publzca. como agressão sofrida pelQ hr. dr.

.

Art. 13: Imptitar falsamente ii Pt1esdidepnte d� c�mids:;ãOt" Mu�ici. Achilles Balsini. Adolfo Wolsfein
,

..

a algu7m fato que a lei qualifi- pa .. ;. r�çGs, pOIS,. es .��o� u�a Aniversaria·se nesta data o
ca crime: penas - de multa de das t�I!�gla� do artigo H dogIa distinfo cavalheiro, sr. Adolfo

.. 2,000$ a 10.000$ {Cr$ 2.(jOÓ.OO a/moral. a esta função do �ue. Debelada a epidemia de Wolstein, dedicado gerente da
Cr$ 1O,OOO,OOJ ou prisão celular{;:.�ante, e

dno MS�g��,do artigo, Mutua Uatarinense de Seguros e
.

por seismeses a dois anos. . .... °bnra
. e u.a .od expre�s3 . (olera no Egito figura de deslaque fm nossa

.Art; J4e-!mputar vicios Qude- ta� em n�ss� a�nt� o, o seguID- Cairo - O dr. Nagib Iskan:- sociedade,
Jeitos. com ou sem fatos espe-

te, S?a '"es.upI�ez a frente da dar Paxá, ministro da Saude Desfrutando de vasto circulo
·

�if_ic�dos •... qüe. possam eXpô r a fOmlgSa�_deh reço� t�.�o�a co�- Public.a do ggito, declarou que de amigos e admiradores. o bell
,)je�soa ao adio-ou desprezo pu.

ecem. ao a neces 1 a e e
a epidemia de colera morbo quisto aniversariante será. por

. bHco; imputar fatos ofensivos se recorrer a mais ninguem pa� está sendo debelada, tendo di- certo, nesta data, alvo de e.xpres
�--

·

:d�; reputação. do .décóf"o e da
ra denuncia-lo". minuido de quase 50 "r. o nu- s!vas ':1anifestações de apreço e Da, RUTH NOBREGA ZIM�

'.�Onra; uzar depalavrasirisuifao· AIBim sendo. locidlu, ainda mero de casoscensideradoB sus· SimpatIa. homenager:s a que

OOS!MEKMAr::N
.

.. �es fia opiniãÇl. publIca; 'penas � o mesmo Reu Heroani Porto peitos. as s o c i a mOs

prazeirosameote., .. prollt)co�.
geral

selltimen.to.
em

'. d� mUlíasde. LOQO$ ·;,L5'·OOO$ no art. 15 da Lei de Impren- 4 W"'*fí""I"" '5�
São Fra�lclsçO do Sul e nesta ci-

: (Cr$l'ooo a 91'$ 5000,00)00 sEl .. que estabelece: a.·IIII__--------------E----

I
dade, o Illfat:sto passamento da

prisão celular por tr� IDfZfS B «Art. 15 - Nos casos dos doIs sra. d. Ruth Nobrega Zimmer-
um ano.

.

.
.

.

artigos anteriores (refel'e�s",

C··' M I
mann, esposa do sro Argemiro'

Art�2��Tratando-sédecrime:bre- rif: :eiD'ri�:�\:�sÇ��nda� ::f:� .. asa ove·ar' f�:�:;:'��[l';;!�e�u��:r�r��o�:
•.. visto no 'art13,>provando o seu estabelecidas serão aplicadas Capital Federal dia 3Q de setem-

IilU1.ór ser verdadeíro o fató Im- em dobro, st a imputaçi10 ror DE ALfRBD OOSSWEILER bro ultimo.
puJado, ficarà iiento de pena; e feita: ( ao Presidente da Re A pranteada falecida era filha
no 'caso de existir ação penal P1JbUCB; II á corporação que do sr. Sergio A. Nobreg3., .de
pendente confra o queixoso, pEi, exerça autoridade pUblica OFERECE: saudosa memoria e de d, Rosa,
]0·· mesmo fato, sobJestar se á é} aos Presidentes de Estado CAMAS PATENTES _ COLCHÕES Gomes Nobrega, de São Fran�
naquele pioceso Bté d';;oisao fi� da. federl1 çí'ln; UI a agente cisco do Sul e irmão do sr. dr.
na} dessa.. ..

'\ de!da autoridade ou seu de- CAMAS PARA CRIANÇAS Manoel Nobrega, do Ministerio

'a···.rPt·.a�84g�ro 1 dNa Cr��O jd O posttario. ou a funciona'rio CARRINHOS PARA CRIANÇAS q� }u::.tiça, Joã':l Nobrega, tabe"lj.. '. prova .... o t1{f.o m- publico em geral, em raz40 hao !lesta Cidade e do sr,Osi-vaI.(
,.putado �Ó � permitida'j� 1- a) de suas funções... (os novos mod@los da afamada marca "ARMA" do Nobrega, tambem aqui re�_

.

._:: el a lmIlutaç&o .for /felta fi V - Acoutece mais ainda, dente; f
...... �ol'{l?taçõ�s ou indiy(.cluoB r6' que apezar ti6 Q!'lsconhecido rua 15 de Novembro, 1226 A's n an;festações de pezar que
... Y�.stHlo8 de autorlda�e publi por parte do·, RéQ .0 fato, o (ao lado da (ASA RADIO PILOT) estão sendo dirigidas às famílias

c�. ou exeroondo fupções pu- qUtrelante, na ds.lfi dos crimes enlutadas pelo doloroso aconte�
bUC8S, referimio�Be () Jato 1m- imputados 8 aqti�le, pediu e cimento, juntamQs sentidas (;01.1""\

ao -e-�!}l'g!Ç19 d.e$t!�k"! .. ?pteve exor.eraç�Q (de. 2) d� 1111 4 :._ dolellci�ª.

Aniversários

Teve senfida repercução em

noss� sociedade o falecimento.
ante-ontem, do veneraval cida .

dão. sr. Wilhelm August Kun?e •

sogro do sr. Celso Leon Sales.
do Departamento de Estradas de
Rodagens e. figura das mais re
lacionadas e benquistas neste
meio,
O sepultamento do pranteado

cidadão, que faleceu com a ida�
de 84 anos, realizóu-se na man
hã de ontem, coril grande acom�
panhamento,

A ssociando-nos ás manifesta
de pezar que estâo sendo díri
giJas á incúllsoíavel familia Run
ze peja irreparavel perda, dei
xamos consignados aqui a ��.-.pressão de 110sao. prufund81
sentimento.

'�""
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