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Motivo de rompimento definitivo

Rio, 17 (AN) - F'ilando 80- relações dlptomatlcas com a

tire o assunto eli) fOco, o se- Russls: - «Encaro como sem
ntlüor Salgado filho assim se pra encarei que o Brasil não

;pronunclou. relatívarnente li deveria tar'i:reatado as rela
um posslvel rompimento das ÇÕ8S. com fi RU8Sis. Minha e-

.. Declarações de emimentes figuras da politica brasileira
píntão hoje é a m-sma de manifestou o eensdor Afilio
ontem, petas tutervenções que Vívaqua : - ..Se não for S6-

a Russla fazia em todos os UsYaloría 11 resposta 60 pro
paí-es do mundo».

I·
testo de nossa cbancefarla, o

Sobre o mesmo assunto se governo brui'Í'eiro deve to·

mar atitude. eondlzente com'@
nossa poslÇãõ politica l.Qte:r�
nacional, que poderá ser o

rompimento das relaçõeli eu
fI'''' os dois [J'IÍS6Sli'.

Os outros pnti�ns precisam seguir a tril�a �a U O N

AI socapa da UD� blumenauense 08 D&l'Udados tio
Gal.. Dutra e do S". Nereu R(I mos joga'm um -dneto de mor
te no PSD catarluense !

Está. ai uma atírmação que á primeira vista parece

81..·.U.MO.&11 Tena'feirif21 . 11.9 Outubro de 191i11 • Dr. Aelllües 9alslnl Diretor �esp���.a_v��_:___!�!l'.!I! ��. 27
das 1II1:iiS ahsurdas, mas que o estudo das origens dos aece-

- -�==���- - = tectmentos puiltlcos Iocats. reterentes á recente fusão PRP,-
PSD!, ine.8pertida renabiUtação de autonomia do PTB, p00
riem Jusmlcar com clreunstanetas 88 tnefs intuitivas.

Ntnguem _ignora. 'apezar d08 desmentidos naturais, que
?? seetor nacl�Dal o PSD está dividiao em dt!88 C(}rrelW�1i
la tnecmpauveís : uma <dutrlsta« ou correntes do poder e

O·
. ..

I f·
•

d "é" d I '"a d si outra "nereuststa" ou corrente comuno-queremista. Daa dU&1j
.• prDb ema InancelrO ti pais mais grave I que aVI n aDe li primeira mantem tt sumpremanote em todos 08 6atlHloíll

e displlcencla dos ooliticos podem supor bra�il8'ros, meQOS no D:1880. onde PSD e Nereu R6moi t\I�
.. I xísuam como cousa uarca e indlvi-ivel.

ruam-se 88 viagens aparato- Esse problema é muito mais 'I'ambem não se Ignora, que para o PR� o 81. Oa.ueral
saa Remodelem-se OS quadros aerlo do que a leviandade Dutra é consmerauo como prole!'tor, com dlff'Jho 8 lUlU'

do fun .íonalísmo.
-

Nada se ou a dlspltcencts �08 potlti- gratidão absoluta, por ter desvuuio desse partido gl'4lldtt
faça, DO terreno finauceiro. eos supõe; Depende de, como {Continua no 4í:1. pagina}
que não seja ditado por uma toda 8 gente sabe, do prr-ble-
necessidade urgente. ma economtco, Sem produção A

·

I d f
fi

Os outros psrtldos precl- abunrtante e facilmente dfsw seu r a s m I a O r o s a s a esam seguir 8 trilb li! da V.D,N. t.fibuida entre 08 consumi�o-
De vem todos abaadonar as Gores nem a earestte de vtds I
suas pretensões pllrti(faria� desaparece nem o TesnurotOutro
nara dedicaremos melhor das arrecada os impostos de que
suas energias ao Estudo do necessita.

pr- blema financeiro do pais,
------------------------

.. 'São Paulo (OB) - O jornal
"Estado de São Paulo", em

sua; secção Notas e Informa

·\�ões. dlz:
.

:

"Dando mais uma prova do
,séu amor 60 Brasil a

. V.D.N
promoveu, no Rio, Uma re u-

nlão daa suas bancadas.' DO
;C�ngre8so. a fim de exami
nar' serí amenté 1':1. situação

.

tlnaDcelra do pais atravez
'da lei orçameútarta que se

aehaem 'íiebate.

testemunho valloso sobre os
i<ontedmento de Urucsma

sensacionais

�. Rio, {AN)..,\ o 61'. Presidente
�d8 aepubuea.· ::8IiU'.ínou de.éi'etú
}i'''noIDaanào o [.)f.toharel Luiz

.

GoHoU pua �xercer, 61H 0(;

missãO, o oar!{o de PffJoura·
«or qera.f d�' &e�ubHQa.

. -:: ,�i·
-

-
'

-.,

Tel'ffvel é, sabem todos, 8
..

8ngustla 00 Tesouro. OB "de
ftcHs" continuam ii ser ele
.vadtssJmÜ8 e não se vê, 118

sàmhmlstraçã ,j publíea, uma

8Ç&0 violenta para eltrntnu
los. A representação da O.D.
N, está procurando quais 68

msdtdas que o Parlament«
possa tomar a fim de esta

'l)'31ecer o
. equítíbr!o orça

'Írientar!c, A que mais se pre
eoníza, �. 8 etevação do in

pósto da renda. Mas essa ele

ya�ao não pone ultrapassar
uip Cérto limite, Todo ô trio
buto que é exagerado SCUb'l
prllduz\ndo muito menos dt;

que s,= espera. A nosso ver,
esse imposto, EÓ por só não

...

dará 80 Tesouro os recursos

de qu.e !lecossHa. Da eleva
ção de outrós,

.

maximé
.

dnB

Júdlretos, pão ha q ue cogitai'
S.e torem aumentados, o cus�

.

tG da vIda gb�g&rá novamery
te outros

. degraus. Sube·se
cómo essas. coíBas passam:
se o

.

imposto �ra 'a a mer

Cq(ÍotlB, v'amos dizer, de :2
ou 3 cnzeirol!l. o vendedor
aleva o preço de 10 cu 15

,A
..,..
··'..

· eruzülrOB. E, cand d�mente,
'J.F expltcá. II 116 assim fe2: por-

que a Iláva taxa lho obrIgou.
Continuamos 8 peussr que
e (RlsaJda capital que pt:eclsa
se.r posta. ,em pratica ..• para .

alivio �o TeSouru é li

como,
Rio' (AN) _ falando â im�

:�b
..i.r.:.... �.'......•..f�.. r.·.�:De!�8.Be.d.ce::e.... 8t.8.0.. �...PtI�c��� 80d.b:;.U�B�.�ual��.ri:.ess.·....·.PJá..dos 015 gastos superfl,uo8 Cunha, recem�chega�o do Rio

çorts-;se tU_dO .qusn.to não for Graude do Sul. disse que é
. e8se�oilll para a v1€1a da na· Imperativo acudIr o pais no
ção. Nao se· preencham car- presente mumento' com â u
gOB, N!h_88 estabeleçam n�� llilio de todos os partidos ptlo
vas rUD�OSS publicas, Supri .1'a sslvar B tlBÇJlO. «Sou ptit.

..

tidalio da colaboração com o

goverÓ'o sob 8 seguinte for·
Ulula: colaborar sem aderir.
Os partidos devem COlaboraI'
sem perder suas caraterísU·
cas uem surir

. mao. Ae SUtiS

pr('r�ógdivilfil». Ftilando stlbl'tI
ii politwu do

.

Rio G�ande do
8ul {jisse que ü govewador
Wa.lter Ji)bim nada poderá.fa�
ZRr de um em mltteria de ad

mln{�tração PI.)i' CffUS6 da co.!}.!!
lusãeLe litJ:u.lção precaria. (!r,)' .

Continuam regressando de rias e congestlonadas de. veícu-
U rucania pessoas residentes nes- los transportando peregrin'os doá
ta cidade que lã estiveram bus- mais distantes rincões da PAteta .

cando alívio para suas aflições Falou. a seguir. sobre o em
ou simplesmente acompanhando polgante eS�l.aculo de fé que

.

. parentes enfermos. Tivemosopor- teve a felicidade de aSSlstit" em

Necess3rio a união de tt!dos os partidos .tunídade de e.ntrevistar uma d�s Urucania e que dificilmente pode
d-

-

t !li I sas pessoas, a sra. d. Adelaide ser traduzido em palavras, Dwe
para CEladf o piUS na prese" e emergencII8 'I Buerger, digna esposa do sr' cons=rvar.se bem viva em lua

Ame Buerger, do comércio lo memória a exaltação de milha

Eé.tado e por conla.!' com a

I
cal, que retornou ha PQUCOS res de peregrinos ag ...a l'da'ndo
dias da "Vita dos Milagres", em andas extremas, o 3!.U:gr'minoria na Camara, acreecen-, onde estivera em companhia de mento de Fadre Antonio para

t.ando qu.e S6 o governador I'
uma parente cujo filhinho se as bençâoa cotidianas e ressoa-
encontra enfermo. rem lhe aOI ouvidos, ainda, aID

conseguir recursos para a Nossa e n t r e li i fi t a da, preces que. elevavam aos céus á

eletrUicaçâ'l do Estado terá ini ialmente referiu-se as vici5si- �ossa Senhora das; Graçu� peG,

i tude3 da longa viagem rea.1izil.. diodo-lhe, em vozei repaa.a�
aIc'H.lçado 8lta benemere 1c16. da por estradas as mail preca. de esperança, millericordiá para

com seua. padecímeilto2. Não
III! 1111 1111 \II pode esquecer o espetaculc hn

.. pressionante de enfermos repen
II U

..

a.... O 181_ N
III

I � tinamente ·curados, mal podeuQo
II OI O emocra tea aCiona J abafar os !ioluço�,de felicidade

, .. que Ih�s .aflora \Tam a.os labioso
I arrojarem-se ao solo com 65

1 olhos a verter lágrimas d\l: cone
.. tentamento.
� Traçou nos o quadro não me�

I nos emocionante. de restabel'eci-

iô
dos que passavilffi horas segui
das no interIor da. igreja. agra
decen jo incessantemente a graçá

1
. re :ebida e comp!�tar.leflte aluel

..

·

CJ�

li ao que aconteCia em redor.

;, Prestou-nos, depois, nossa in-
terlocutora. ia!ormea sobre curOla

que teve oportunidade de .Ul$�Ii
t r, como a de um po6)seSlKl que
recobrara a razão lã leu lado @_
de uma. o::riàoça atacada do im
presi:sion iote mal, alen de outrati,·
assá.s extraordinárias, dali quaia
os joruais dão ..tmploa lletalhelô- @

(Cotiuua na ultima· pagi�(ir
_nn f. wr J li..

aderir

...... ·a ., ... "'""'liI�x __•. 1I1II III ...
.J

I
T
1
T In(lic� ao altivo e valoroso eleitorado blume-

T nauenst3 Seus candidatos àB próximas eleições mu

I' óicipais de 23 de Novewbro, certa da que, mais

, Uma vez nOb.'lOS eleírorea afirmarão DB..s urna�' selts

I anceios por um BluIDt'nau democrático, uno e forte

; Para Prefoito Municipal:
�

Frederico Guilherme Busch Jor.

".-Z;.,-)'.

Para Vereadores:

�···.110m�'a<ão do $f.

Luiz GoJloti·

Reitor Ferraz· Baneado
Siegfried J:ioelt.gf!baum • eomerciario
.José Morit� . Opel'ál'io
Max .Ia.cobsen - Farm�wel1tico
WaldêlIlar SeJke . Con...el'ciario
Em.ilio .Jurk - Funcionaria PubUco
Cannelindo Rogo. Lavrador
Antonio Candido de li'ígueil'edo - Comerciante
Ouo Hem.ings . [udustri'll
Dr. 1:\.f1'o080 Bal:üni - Médico
Hiwcilio Deeke . Banqueiro
Dr. Herbert Georg - Advogado
Dr, GI;'l'hard O. F. NeuCert • Engen. QUÍwÍco .

ES (; R I T Ô R I O DE
ADVOCACIA·

DH.
MAX TAVARES D'AM/UUU.

.DR. ARTHUR BALSINI

Edifício Mútua C..tarinM!i.t:
SALAS· 13. 14 iii IS - 1, anlAaf

F O N!iS - 1150 - 1375

ISORARIO - 9. ás 12 - 15 ás li .

BLUMENAU· "". Catarina.

I
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LÂ'llOI{ÂTORIO DE ANALISES-
_____,;;s-����,;;;w... �f!!II!!S

21tO ";,7

ER & elA.
Rua .15 cc ,Novemb. 588 Fone. 1201 Biumenau

hXAMÉS'})K URINA: "impu��, iaSBucar e albumina) de 8�dimento, c,ualltll.tivo. completo com d05'�gea.
�J0l8t08. íostato», ácido uricn, 1Jrt�a etc.) EXAMES DE FEZES: completo, pesqmza de amebas, riagela(lb
"'V�� 'de '1e1'1'o'08' (Metados ele em-iq uenimen tn] digestão: carne, vegetais; pesquizae <1" pnz. sangue oculto etc-

. 'EXA.ME D� SANGUE:'MALARIA-_J:lPesquízl' de Henaatozoacio de Laversn. tortnae agudas. e croni

c·us. 'LUES {simis): re2çiio d- Kahn, Kliue, l\'IeiIleeke etc. 'TIFO_; reaç�o de Vid�1. !J0sagem De: g llcose , .acido, ,mi
co' hemc.giobina. GOIltagem d e gl<.. l..QloB vermelho>! e hranc oe, f ormula LeuçpCltarla. Heruograma de Sh iling, Ielll
pr: de, �úagulação·e Gel.sangria. Curvagucemíce. EXAME PE SECREÇAO: Pesquiza de gemem I Gono.)
f'BPl'I:IUlltO:h,idflB. etc., trichomones vR[;inais, etc. EXAME DE ESCARRO: Pesqnizn de bar.ilo d" Koch

:-7'utri:'kl 'germens, pue-mnocucos stc. E.XAME DO LIQUIDO CERRBRO:-ESPINHAL: Exame ettobae

.el'iOBCOpieo, reação de Kabn,' Pendy, NOUUB Appelt, etc
.. EXAME DO MUCO NASAL: pesquizu de baci-

10B alcool fi acide resiBte.l.Íte� [Hausen] etc. EXAME DE SUCO GASTRICO: Exame completo, dos-sgem
de a�i�� Iarieo. 'acidez livre e co;nl:inaria em ROI .... Pesq uizas de sangue ocuito, piocitos, hemáceas. EXA �1E
DE' ULCERA: Ulta amtcroscop:e em él\mpo 68ooro: pesquizn de espíroebetae 'l'reponema Palída \�ifih8).
() Laboratorio se acha instalado para fazer cultura de qualquer germen e auto »aein"

Apedido dos ara. Médicos fazemos colhera, de mattlial á domicilio
Fornecemos laminas e recipientes orutuiamenie

Façf) saber que perante o sr.

Oficial do do H.egistro do Civil
Distrito do Sio do Tes�o, habi
tam-se para casar: Viclol aros·
sk1ags e Wally Thomsen. Ele,

--------.�----- - natural deste ESla10, nascidc
aos 4 de junho de 19Z2. lavra

Dr RENATO (ÂMARA dor, sulteiro. domic!lado e re

sidente em VaiE do SeIk', filho
ESPECIALISTA em Doenças de Bemhórd Grossklags e de

Ide Senhoras e Operações. 1). Maria Ot'ossklags. 1�la natu' .

i

ral d�sle Estado. naSC!3a 11.)5 1 ti
de junho de n)2·�. domestica, �
solteira, domidliaaa � resident,e!
em Velha Pequenã, filha de R.l-IIIcardo Thom<;en e (ie D. Anna

. Kann.

I Apresentaram os documentos

______�

III�.
2xigidos pelo artigo 180 do Co-

............_............,;................__.:.....-.-..-.,,-.-........ ilt: '..
lIí digo Civil, sob o nO 1. 2 {: 4.

�ape ADVOGADO: Si alguem tíver conhecimento de
í.'xistir algullI impedimento legal,

Dr. Ayres Gonçalves !lcuse�o para os fins de direito.
Rua 1" ce Novembro, 415 E, pera constar e che.gar ao CO�

J.�' andar-Sata !

.

nhecimento de todos, lavro o

{A ltos d'A CAPITAL} - presente para ser afixado! no lu-

II!I---------�ml gaI do costume e publicado pe
la imprensa.
8lumenau. 15 de 10 de 1947

VÍiorinc Braga
Oficial do Registro Civil

;

"" e±uszn:mr:-er:

o anuncio é a alma do negocio

A .. S E
secção de Ia-... : Moç � de bôa Í:nnília e de boas noções para a

"z�n(fa's:
'. ,

'} AUXILIAR com boa pratica p'ltr! 2. secção de Secos e

,M�lhll.dos.
, Casa_J'il!_j_'_S_i�e_v_er_t_� _

'o' ALUGA·SE QUARTO
"Quarte sima10 na ponta' l\gu""

ca em casa de Lif.!lm'{.. '

Ioformaçães com a sr,

no Banco Inco.

de Tilllas
BJumenilu L�da ...

Apl!.! , -f'....

�"�, Dr. Affonso Ba!sini
".; Medico EspeciaBstb em

(.<:·>'tlo�nças 'de Crianças
- '"

é' da. Péle'-

Or. Paulo Mayerle
M(\di�o 3!'!sistente' do

HOS�TALSANrAIZABEL
Clínica Medica e das creull

Çasi pttrtos e operuções -

RadltH1íagnoSUü()s
BLUMfNAU -0-."'..,

,

..... "'. �:�-�

A. �;',J./,
'.' ConsuH9rio ;-". TraV8€lSa
_' de fevereiro" Edit Ppiter

..... --."1.... �c-
-

.. -, .
. ' _-', ,

;":;;Dr� AngS!loDe (aet.ânO
"<

", Médico
, . Ddênç'as de Senhoras �- Cirurgia

,

Partos
Cúúlmltas das 1) as 11.30

. e das 14 as I 7

Rua" IS de lifJVembro jtito
"

,

.

'-
ao Hotel Elite

. Telefone p ovisaria

Residenda

Rua Paraíba No 8
..

'Telefone 1�B8

médico
da HOflpital St<l. Izabel

Opeáu;a�s
CI..,N!CA· UERAL

_ IZW "e_*MA;' 'CUNICA EM GERA.

.Dr·� Arão RebeHo
.Advogado

.ffiac>
.

� '11(',

Al�me�a Rio G.l'-I.O(}O

(Varices - Ondas curtall)
fone� 1226 ' 1433

Operações nos Hospitais
BLUMENAU

t..:;Unica geral; Espeela(tsta
é.ú· IDOlestias da' 1o.8rgtl,ntfi

, narJ", (;tivio(it'l e olvos,
.

i. Ctminitas: Hl;.. " ns. e J5 - l.!ba.
HLVMBN.�U -, nUA P!Al1i. 2:

.... ; DR. ACHltlf3 BAlSIHI
ADVOGADO

I 2- rtabeHiao NOBREGA
\ fi:dlUdo da Prfifeitura

--

EsclÍotul'Cl9.. contractos "'t'ocu

racõll:la. protestos de let'!'WI

Compra e veodeu!. \mmoval$,
<;Q�IljQ" d� �vil;(j:\l, �t�,

PONTIAC 41
SEDAN 4 PORTAS

VEJ'\DO por preço Razoavel
Pintura origir:.al, Nunca tevega
zogenío, Estohmento de Couro

Pneus L' Camaras novas

FREDERICO FRIDLUND,
Cortume Brusquense

Brusque

Edital
Faco saber que pretendem

casar-se: Antonio Alves de An
drade e Olga R::.mos. Ele, na

tural deste Estado, J'Jascido aos

20 de outubro d� 1Q22. opera
ria, solteiro, domiciliado e

reSi'lde.
Ne

.. !.lé.st .... cidade, fllho de J?ã:J
Alves de Andrape e de D. GUI-
Iherm na de Andrade. Ela. na

tural deste Estado, nascida acs

3de abril de 1925. domestica,
solteira, domiciliada e residenp
n sta cidade, filha de Amaro
Ramos a de D. Maria Concei
ção Ramos.
exigidos pelo artiflo 180 d0 Co

digo Civil, sob o n° 1, 2 (:: ;�.
Si alfluem tiver conhecimento de
existir algum impediriwnto legal,
acusc-o para os fins dB direíto.

I E, para constar e ch0gur ao co

nllccimento de todos, lavro o

presente para ser afixado no llí

gar do costume e publicado pe-
la imprensa.

Blumenau, (, de 10 19-17
Vitorino Braga

Oftcialdo Registro Civil

l'nunci@ID -Desta folha

Comercio Comnenhia
em Liquidação

'�om:;un{Hlcia pau Venda Ili! Beni

lndustria e

Paul
Edital de
Na qualidade de Llqurdsn-e àa 'n(;(utrla e Comércio

Companhia Paul em Liquroae ão. gediaà'i nesta eirladli! de B,u�
meuau, li Rua Sao �l'Julp, 5jN, €' d e e cordo curo o que f{.>i
resolvido em assembtéta geral extl'!:l.ürdioarí/i dos e etonfs
Ias destas com,..'IHlnttl, realizada h.lS quatro i�) dras ;jf; mes

'1e agosto último, P '[.-lê nove (91 heH"'''. fsçn sub e r fi touos

quautos o presente elHt�1 vlre:n ou (j,.jt' noticia tiverem que
às (lI) horas do l.!ia oUo (8) tio m es de D·�zemhw do MIO

em curso, recenere! proposta para lA courpr a dos Mguintes
bens. os qURÜ1. em virtude da llqt!!dBÇA') Oli Companhia, se
rão vendidos ti quem pelos rnesmcs oferecer, eugtobads OtI
Sfparadamente, h meiDur preiy:

.

L',)-Um terreno sito nesta cidade de Blurnensu. ft,zendo
frente fi RU!1 São Pauli), !eo,:1o a direita f.I Rua B -Ia e
li e querns 6 Rua Are e. e JirnHánd( -$e 80§ fundos com
terrus de propriedade d·� CfI[np�nbla Brastletra de Fu
mo em F'�dlta e dilas de Kietne. conforme trancrt
ç \0 o. 5.434, feltd fi [Is. 282 (io Ltvrn ;}. I DO cernpe
',�Dt€ cartorto desta Cums re a. O referido terreno tem

�. U 08 are e de 5�ó57 msz (cinco IDl! eei§cen!o� e etuquen.
. ta e sete metros quadrados), dos quaís 1.847.80 .msz.
"'''' (um rui! ottncentns e qua-euta e Seie vlrgule uítents 6

tres melros quadrados} estãc conatruldos com (Issegulnt�s
edntctos: a) uma casa dr dois e meíns pavimentos,
aestluada parte li fB!<tbdt\cimento comercial e parte'
a morsute ; b) urna cesa de rnueadia com dois pavrmeu
tos; c) um. armazetn de dois e meto pavimentos; d)',uw
armazém com um pavimento e melo: ('). cinco arma
zens deum plivimenvJ: f, uma gli.rngil. Todas as com;

"uções referidas l3õ!) de alvenaria. Ha �iild8. no terre
no bupra-mencionaáü um armaZlill de madeira, de um
UIlíco pavimento,

2'.)-0 lute de rerrlis D. 1 fum) da linha Ribeirão Gustavo,
distrito de �la68!16:,auàubt1, contendo �l areu de 2nO,000
ms2. (duzentos e cinquenta mil melros quadrtH1os) re
gistrado 80b o, 5434, a fls. 282 dr, Livro D, 3 - I no com

IJetente carloria.
3'.-0 lote de terraS designado soh o. 12 (doze), da linha

Rio ds Trás distrito tle P.)U8U Redondo, M.unlcípio de
Wo do SUl, cootendo li área ele duzentos e noventa e

um mi! (2Ç)1.'_OO) metro," quadrados; mais os 19tes de
terras dsig!lí:ldvS sob lI'.8 dezenove, viute. vlut� e um
e víüte e tre8. A (19.20, 21 e 23) A da liuha Rio Pd-
1(:'·i8., conten1o l"espectivtlmeote li!'! áreul'! de duzentos e

tr�ll[fi e treis IDi� dczentos e cioquButa \233·2�t)) metTô8
quadrados; duzentQs e oiteutd e cinco fill oitúCtHHOiS e

cmquenta (285850) ITlIHros qU::HírlifÍOF; duzentos e ci;)-
queuta e IreS mil, setecentos e cioquenla (25'1750) me�

tuB quadrados e ceato e cÍnqnenta e ciileo mil duzen
tos e cinquenta (165 250) metrus qUfidl'tl.dot'; mals a á
rea de terrtlS deblgll6da sob Ietl"U F. com um milhâo
trezentos sessenta mil setecentos e noventa (IA60,790}
rnelr";5 quadrados, situl1da nos ftmr<os :la linh>:t Rio P".
let6. (�(:Drr{!ntfiollO ao Norte, com terras 11e Dto Reif;
80 Sul com ditas de Ool'ieb lteif; ao Leste com 09
jllH'S U'.s 28.3U,32 B 42 ds Unha RlO Paleta e ao Oeste
com t;.,rras devolutas, imoveis estes reglstradlls BOb n<
1.10:i tiS Ils. 130 do Livro 3 no Cartório de Regl6tro ôu
Imóv .. is de Riu do nu!.

.:t',-Uma CIHH:l assobiada, ClIflstFu!da d,� alvena.ria, sito DO M!l�
nic!pio de Crescium<!, nucleo íiereiHo LUI!;, Rua J,lão
Z'tUttlfl, entre lerras da 19rt'ja Catolica e .dils8 de]olio
lJomiog')N 8ím'lo. registraau as fls, 88v, e s� do Livro
3 - C Bt b n. 2.ttl2, DO conpetf'nt� curt rifl em l]tussan
g'l. aos::!l <1e Fevereiro de 19:14 e 8S US, 186 e 187 do .ffié8�
mo livro suh {lo 332l a08 20 de Novembro de 1935.

As propostas dt:lv€rãi) ser dirigidas em suvewpe fe
chado para o st>guinle endereço: PROP03TA. Liqu.idan-
le da Iodu"ll'ia e Corr.ercio ComptHl�ia Paul. Caixa
Postl'll ! 1 T"nbó e serão libertas no sUjlra·referíúo dia
8 rio mes dl1 D,,':ZElmDr,1 as 1 t horas na séle socisl.
sendl) (I rssuibdo dr1 cOllcurrêiJcí!1 daõo a conhacer no
dia im �t1 iJ, lo.

Meüores psclareúlmentos poderão gel' ob.ido8 pelo
telefone n. Ul22 oéslH. cidade, ou oa m!nhli residencls
em Tlmbó 8 RUa Nereu Ramos, tf�lero(le n, 6.

.

.BlUilleo»u, em 15 de OutubN de Hl47
r..•..'.

.

RiclHrã Pl'.wl JuniOl V'

.:.,"

'---------�,-

Exuortadora de adeiras S. AI
1

Stock permanellíe de:
Madeiras de construção ern geral,
Forros9 Soalhos. Molduras, etc.

T�lefone 1337
B L U M E NAU Santa Catarina
Adamos P@fà Natal (Christbaumschmuck);

Bon�ca5s diver,Qs typos.• Castiçaes para a�vor� na�a'

Aces.orio. p.r. Bicicleta•• Tofp.dos (oropl�!��Pecas TQrpedo Suiuos .

,
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R�solução n ...

f_;_�' ,.,;'': ,

2.179 D·
.' .'

a
.', 'Banquetearam""se comr. Arthuf BílIlsini

, ," ADVOGADO : ;Grave cas� de canlbalisltu
Hscrilorio: BdiJiciv'MÜ!!l� Cala rí-

. j
nessa, Sala 15 . fone, .1150 i

Hesidsnci.i: Alameda Rio Bnu- ./)'. co. 31 - Fone. [375 .
,

: M"_5�Y'''� •

CM' ......c, = ,.....,....1>.....1"

T 4} um evemplar desta Insjm- 3' se estão presentes í.scals e
,J_,ÇÕéS. .' ". i:••...•. ;,' 'qf'legadcs de.partidos,
, Art. 2! O liLiteriat; de que 'pgr, ,. Seavedação da fecha-
trata c artigo . antedaf;do;,váá dur« ds urna não estiver intata.
ser l'em#tido pGr protocolo, ou () presidente mesários e secreta

Ed '1- ri!pelo correio, acompanhe do de rio!'> da mesa, com a assistencía iii - II
Un1t:t: rélação, na "qulil o destina- dos fisc!llS e delegados de pani-. Faço saber Que pretendem ca-
tario passará o competente recibo dos , se presente. procederão .

a �af-St; .Iosé Sabino de Souza
Art: I:' O juiz eleitoralem dia neva vedação com titas de pa- � E, ondina Joana da Silva. Ele,

e hora préviamente desigm' dos, pelou panos Iortes. datados e natural deste Estado, nascido
em presença.' -dos interessa- assinados pelo presidqlte e s e- lOS 15 de Novembro "de' 1923,
dos verificará-antes de fechar ou cretanos: fi Jacurtativamente, pe '

per ario.: sr.lts i. o. d. miciliado t'
lacrar as urnas; se estão ccrnple- los demais, mencionando-se na, esidente em Velha, filho de D.

1" tameute Vaziarii e;,,: fechadas, eu- ala do incidente. ,V\aria Sabina de Souza. Ela
viarà uma Ch3Ve'í:lo Presidente pgr. 2' Se não estiver Intata a natu ai deste Estado, nascida
da Junta Eleitorat se não for o vedação de entrada das sobre- 'os II de junho de 1928. do
proprio juiz, casó ern que a con. cartas, proced, rá O presidente. 'n!:'stica .. soltei. a, dorni i1ieda e
servará em ssu poder, e a da feno com os' demais membros da me- esidente em Velha, filha de
da; se houver; ao presidente da sa, assistidos pelos fiscais, e de '), -loàns Maria Laurinda da
mesa receptora juntamente com legados de partidos presntes, á ':'ilva.
ii urna. verificação ne achar se. não o- Apresentaram os documentos
Art, 23 OS' Tribunais Regio- bstante, vazia a urna me ncicnan- exiqídos pela artigo 180 do Co-

n-xis poderão adotar qualquer ti- do-se.o incidente na ata. digo Civil. sob ns, 1, 2, 3 e 4.
po de unja que melhor se adapte Si alquern tiver conhecnncnto de
ás cocdicoes .peculiares -á -respe-

. existir alg1lO1 impedimento legal,
criva reg!i1ó, desde que fique. el5- ;Edital acuse-o para os fins de direito,

L\s�gura?� .. �. ,jnvlülíd�je do sl.lfr�� "

Faço aher que préteudérn ca- E, para constar e chegar ao co
nglO; e;JiloS C<$OS emergent 'S,' dI' . nhecil11ento de Wdos lavro O3ar:'se; Hellfíque Qtto e Filo-falta ou 'defeito do'material énu- rJ'Íel1a Bachmann. �Ie natural prg'Sp'nle para SQr afixado 110 Hi

meraclo- nó art. 20 comunicarão' ' gaf do costume- ê. public(l{1o pc-. ,leste Estado, nascido acs 6' deiniedbtamentec'o facto ao ·11ribu.. "b"d h I Ia imprema.
.

'utu ro e I ró: .

avrador, sol-nal Supérior, o mesmo deve:nd, . . .Bl.umenau. 15 d.e 10 de lQ1�/.tell"o. domiciliâdo e' residente em -

fazer o juiz eleitorai no Tribunal
ftoupava CClltri.d, tiihó de Carlos Vitorioo Braga

,ra regíão, a fim de serem tomá- "Otto e de D, AUlZusta Otto.
Oficial do Registro Civil.

:?as �� r4�4Wfi�'qul:l ele� mesmos Ela, natur 1 deste'E�tado;' has:Eodet��:':��u��d:r' ..

' .

tida aos, 2 :d� _<lbril de 1921, aS-
CAPITULO Vi mestica.· �cilteira, 'domiciliada e
..' resiJente, em It9upava Central

D.l iostàl(Jç�() :,JE�lJas l"ecept.qras filha de Hernàrd'o Bachmann e

Art, 24 As mesas receptorás ,de D, Anna BachmantL
.

instalar"oe.ào nJ no local desi Rpresentaram os documentos

guado; 'á� i hbras da manhã do exigidos pelo artigo J80 do Co-:
diti marcada. para afu�leições, com çligo Civil scb ns, 1. 2,

.

e 4
o éornpareslniénto do presid, ntp, Si aIguem tiver conhecimel1to dê
dos meS8:tÍos'é r'los secretrrios eXistir _algwn impedimento legat
Ati:: 25 ,Niô t-'úmpareceodo o

BCUSE-O pará os fins de direito
'1' (1 -(" I ..I

. E, pa.r.a. co.nstar e .d10.gar ao. co+:
.

'o e L:. Oaetorias feveráispresid�rjt,� até, ás <7 horas e 30 nheclmento . de todos,. hlVro qminutos. ;;,sl:mmirá-a presidenclê
o l' mesado, e. nH. sua falta ou presente para ser a.fixado no lU;'

imped.imenlo, 'o 2' bastando que
nar do costume e publicado pe�
lU. imprensa.compareç,'i" o ,presidenl�. ou um .

BlurrÍeuau, l5 ...
de lO de 19,,],7!�.'.,.�.... Ôos rnesariüs p:ira q Ue se jus ta- .

• \'
.

.

.' .... ,Vitorino BragaJe � meS>3..., OE I ! tU' C-
"

8. I.• Na falta... de.....qtl,,,.lqu.er se-
tC a .[..0 i,-eglstrD 1<;1

,
u '" meo.nu avisam aos interessadoscfetário�. será ele subslltUldo pe' ,iliaga'----mlillllil----lllIlI!1ili!liJlI... ,que., de acordQ com á Lircula'r _lo eleitor nomeado na oC3sIau' P 'f' l\\l n··

-

31. de 30 de julh'J dll Clr-
por quem presidir a' mesa, cone u8lX:n .un en,r.8 .rel1te �!1f', do sr., Dflegado Fi!-signando St: É�tà clicunstancíl' mi U cal do 1'c:;fluro Nacional .. neste
aÜl: d� ,abel'lur'a dos traball"ií s· ��-] 7.

I':slado, () funcj.'oomcnto das 1','§ :i'
'.

O pré�tdenie que.uã6 �":,:\'içodéprímeil;\l e 2.'. Cqletorias Frdcl'a"is de�t1l
cpmpa.recer áqúela horã e os'sec otdem cidade, a p r:ir eh proxima secretad.os ausénies no momento .gunda-f�a,. 20 de Oulubro cm-l
d!l fflSf.libção da mesa pelo me" Hu!'l

.

n.'ÍaradJão rerHe,ser�as 11 ás 17 horas. com
-----.....,;-....;..,----......-------......-----

Sllrio substituto,. no impedirrien" N' 27 exceção dos sabados. cujo ex- �r�n'd'C Rem'·arca�3.o
.

..

to ou falIa. do presidente. não pe�i.ente !Será das 9 ás 12 h(Jra<. U fUi'� .' '. yU em 1'cda$
m'ais poderão tornar parte nos A, tret",. com (a; Artur Bona, COletor da 2. . .'. _.

.

.

.... as·
.trabalhos eleiiorafs. Curelor ia federa!

..'

I
f .' .'.

'.
'.

Art. il:i Instalada a mesa á a. tUbO. (a) HeliO Teive. Resp--'udendo ruercadonas !)�.
.

.'

.

.

.

hora reféri&ií:o presidente .OlliO pela la, Cl h'.!lJria Federal. I CAs l. ·WI·L.LY, '. ·S I li.,-', V····· :�.··
..

·

..
R-T,.• ·· .menearIO q.l.le, fiQ seu impedi t\. L b�cnto' tivé.r assumido a presi-

.Gentia, iverificar.á; Tecidos ein ger'il; casem�ra!i: sêdas; cortinados; cFrr'nb.us para
L Se esfão em ordem os pa- 4'CWAOf OE 8lUMENAU's r::inç:s; l�ü�as e alnmj[lío�, iii preços bar�:í.ssim�s!. . "peis e. utensiiios remetidos pelo

O" I'"
. - .. ," I' L!qHUbl�çaft ,de um gramle lote de sedas, flt.cagoli, Cãmli-ali•.-;.

, ..... '1' ...rauo uilS ihHllfaCl)tlS tiO vali e UIUO liJ
d

. .

.

b' Á'''-'JUIZ e eliOfil ,
. da I1ajaÍ '.'. . e outaas merca ouas, a, preÇQ� il iil!"O ..,0 ��to2; sé' yI urna de'Btinada a ,e:o·

Ihef os S'Uffílgios, tem as veda
çõag .jnta!a�;·

(CcntlnUli(,àocio l:1I1tbero antarior)

Aviso ao:'! interessados espe
_ialm@.il.te ao Comercio e1".,. . .'

a Industria

Os Colelores Féder::.1s de Blu�

l'
Programa da semal1a da Asa

OUTUBRO.

.

- FUNDADO EM: 192ft -

üiJ"ei()r�HeSI)01l8iJV ..l:
Dr. AchiUes.BGlsini

.piretül··P I'oprietario:
Dr. Afonso Elh;!!isinl

'{e<.htçií.,)· e
.

Adri1i8tl'1lçi"
. .

liU,\ 4. DE FEvERErRO 17

_ .. _....;.,;.-----�-----�_._--

de 1947

c.aro!.-Js '. crloaêa
��.

"

Ia cor.úhhelra dso IlHij
Buenos Airts,-As autor ida- que foi impossivel submets-fus

Ia'> pollcrais estão investigando a um severo interrog.fitório. aia-
11m grave caso ocorrido na cor- da .mais porque aeussrn Hg;:iroWheira dos Andes, e do qual Estado de pertubaçã» lJ1enial.
eriam sidos autores dois ho POfEITI. segundo 'eriam m�ni�
neris que. acussados pela íorrie testado ao seréol' encontradas,
nalararn um menor que os a- 2cossados peta fome; pois havi&.
.onpauhava, comendo-o a se' dias que não tinfian tocado em
�uir, I alírnentos, mataram um menor"
Escassas informações chega-' que 05 'acmnpanhsva e. Unha

. ias de Calingasta até este mo- fugido, ao que parece•. de' 'lln1
.

.".ento
.

aS�ina��m _ ferEm, .

aid.» patronato d.e "...
e

.:

rn

....

or�

.

.s

.....
do Chile:.oresos dOIS cidadãos chilenos. splacando sua fome c;:.m carne

�uio estado é tãfl lamenlavel humana, . '. '\

Prefiram ii farwtla t'aorwada.
pelo fttillffHO '81Nflllf

.

I • T'zw]r'7PªV7mww.P' "M? !MI 7 41:1

SEU RADIO PAROO '1
A IMPORrADORA MERCANTIL lTOA.,-comuoiea·"
808 seus dlsliotv8 tregues€ts, que e�tâ porrehttmeat�

. I1plll'eihl!dti para qualquer eoncerro de
.. RAHtOS

sob a dirt'cáo de eumpetente récctco vtndo 'iÜreÚI�
mente do Rio de [aaelro.

Serviço . Rapido e de Absoluta Confian,a.
'. .' -

.

Dirigir-sI' á IMPORTADORA MERCAr\TIL LTDA
Rua IS da Novembro, 1454 - �'unt', toM - munH3Dii�

IV 72 wp.J73lÇ 1fit'litM

EMPREGADAS PARA SAO PAUl.O
.

Procura-se duas moças, de origem alemã. qlle queírim
fabalhlif �m São l'aulo, con o eopp.ira arrumadeira e pngém
'.u cl!�iuh'!r, em casll tia pp,quena ftt'DIHa. Escrever indicaD
lo id�de. prf'tf>oções, e eadbl'eç) para a respnsla.

R, BELINK'y, Clih li Posttil lOB. - SAo Palu.ll.,

InrurmaCão 1l8toili redltção
----�-----------

, ,

,foto Am.AOOR (G.Sc.holz)
Compelencla PronS;lonAI

Ros 15 de, Novembro, 19b

Terrenos e Chãos de Casas.,;,.:... .

G

. '

VENDE·SE terrenos e :chaos com ou .sem, casa; ,na. R.ua
Arni:i20naS, situados em diversos fonto$.. entre a T;::celagem> Uniâ!)

.

Ltda. e o 32 B. C - Tratar cO'O o Sr, Crísttauo lhel$;
Telefone . .I 165.

***

B R I tiQUE O O S oe
Mi h nes de b?uec&$ -. Boleu.

'

d�' }?or-
!&'=

.

"'"
.

'

.. F '"' .... racha - Ed�ltes para arvore d� .Natal
- A MB.UIOR FONTE PARA REVE.NDEDORES

25 � QUiNTA· FEIRI\
T .Mi;,S3 eID memoria ·dos Piloto.s brasíleircs tcmbad,_·s nn

cum�rimf.'nto dI} dever. Local' 19rt'ja Matriz.

***
.

.'

E X P E ,0 I E N T E IlCORDEONS ITALIaNOS _ "Stradella", .:'St!t .. �<:�rani"Oil'l'!';'âo; ret. 1406, JO�n _ ÜerellcJ< .::.��..-_•• _=:.:,_� __ , �.�. ......=_ ...... bem t>úmo Tpeschint." d@
109\1 ASÍoliuatln'ue, lU9:1 ". B a [<lO Íõaixos;
PnbliciJI�de, 1 U!ll}.

.

:'r ,,;

8 horas SoleniQade e depósito .

de uma Coroa no túmulo
de Dauto vam,qaro ex�lnstrU(or do Ael eo Clube de Hlum nau

2(} horas Jantar de �onir!llerr:isação dos Pilotos no rdlíO
." Crutos 6umas,

,?:-'--" .. ;.
-

_. -' ; ",. _"

?-�:�_.-. { ......

Vend3. avulsa - Dias ult'is, Cr$
50 - A\ra7.ados, C:r$ ,1,00

�ssinatUfas; - Ao " Cr, $ fiO,Oo
Semestre: - 0$ :'O,OU

14 horas Prova Circuitri' Aere� SJola Cafadna· homena
gem au Exmo, St', Cml!.'. do 320, Bátalhão oe CaçarlNl"s. - Taça
CliCUitO Aereú S. Catarina, oferecida pelo sr, Bluno Hildehra�dl

26 ;--- DOMINa0
,

,S' hJras Pro�a Lançamentode MenSílgfm ' homenag,?m
á.o Eí'rhú. SI, Instrutor Tupy. TH;a José Waldl?mar (Mendes Fer
reira j'Tupy', derecido 'pelé sr; Carlos liemique Mfdriros.

é' 14 horas'pr: va de faça aos,8a.lonetes-hotn.�nagem á Di
,reloria elo, Aere() CIu,be de 1?1umenaij..� Taç� Be.rnad� Sauer.

As inscrições para as provas ·i:sbr�o abertas até I qQr�
ante 'il iniciá ÔólS mesmas, . c. , •.•

�
\.

Ju..:nção: - A direç�o._não ��
esponsabiliza por opm1oe;; eml

'idas em adigos ass'.n�d.o�. mt>S

(tIO que sejam com Im�1�ls .. Ad
oerte, tambem, que o_ngmals r_e
l1idos e não ilpfovettaaos, f;l30

, tão devolvidos. Oulroslm (l

:;fvlCO Ideglafico nada tem, il

113Ve1' com fi Otlfntação d� lor
ilal e somente é reprodu?.ldp II

lílUlv infor rrral.ivo para OOSSO<;
.

"""_,.,. ""'.. -,--;,.,."",_-.�---�,.....,..,.....---�

TOCA - DISCOS E VITROLAS SQrçAS,-
----------�---------------------

i
-

Soçfedade Beneficiadora de
,

I Madeiras LjC:JI ...
r Telefone 1248 - Rua 7 de Setembro

fornecedores de Madeiras em Geral
F01TO Paulista, Encantoneiras de Qualquer }JslJecíe

Alinhamento, ele, etc.

Soalho Marca StrllbEsueciaHJade.'

.-.,'\

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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...d tR�"r . e' r n
C';_/;'fnl'coftsequellcia, 8 sr.. dr.. (dslo 'alente, Secretario da segurança
��$bu:�en$açãp �1lÍ pdncipios te jornal e dela devem estar

cle"Ollirço a, notícia, publicada no lembrados nossos leírores.

}Qrnàl' Re.giliQ Surrana", de La

�ea., dOj;qtl�l éJdiretor. o .

sr, dr. Em eODl;equencia da denuncia,
lai:r.oe;;,A�udl:t, denunciando osr. aquela alta autoridade deu Início

drúEdllon,Valente, Secretarior'a a um processo contra o jorna.
S�gut�nç� Publica do Estado

llista
Jaime Arruda. Este, todavia,

c

.. Q,.. m.:.0.,.,',envolvido n

..

um, .c.0ntra.b_a?-...,.: foi absolvido pelo Juiz de Direi-
40 de eêda, A referida noneia to da Comarca de Lages,
f9Lreprodu,zid? integralmente nes-» Recorrida a sentença para

o Tríbuua l de Apelação do Es

tada, elite, segando noticia ago
la recebida, contírmou a absol

vição,

A mesma notícia acrescenta que
o sr' dr. Edson Valente, era cou

sequencia di3S0, acaba de se e

xonerar de suas elevadas fun

ções

'%_ .. t

.PâllléirasCOnquisloU oprj· eí
'0 'lugar no' Jorneio 'de domíoga
's:..

-;�� .? -i':- .'�

�Âspetôi.'do hltêressàllte certame
"

�éI{Cdos '(I�b�s' que disputam

As (UfaS milagrosas .•.
(Conclusão ca Ia' pagina)

que (,9 montes de aparelhos or-

Eq·ul"libr.·o· de fo••
' t�pédico� existentes em [jruca

i
, Ola e RIO Casca fornecem ex-

O campeonato pressívo testemunho.
Em vista das informações aci

ma e de outraa com que já brin
damos nossos leitores, não pode
mos fugir a urro comentário in

dispensavel, dirigido. especial
mente, aqueles que tentam ex

plicar .as curas do Pade Antonio
de modos a negar-lhes fundo so

brenatural, de origem divina, Em
fim, não acreditam em milagres,
Acham que tudo não passa de
alta sugestão, impressionismo etc

De qualquer modo, achamos

que sem Padre Antc nlo, muitos
cegos acabariam a exiateneia sem
ver a luz do dia e muitos alei

jados continuariam a se arrastar

com dificuldades pela vida afora,
Proporcionando-lhes C."çuras, não

importa por que mei�. prestou
lhes beneftcics que deveriam toro
na-lo alvo da maio! gratidão da
seciedade,

'

Mas, não é eate ponto que
queremos argumentar. Gostad
amos, apenas, de dirigir uma, per
gunta aos cépticos: u:n possessc
ou U"Da criança terão entendi·
mento suficiente para se deixa
rem impreuionar por aconteci·
mentos que não entendem? Pois,
segundo o DoticitArio !la impren
sa e testemunho de pessoas com

quem palestramos, ::-uitos são 05

doidos e muitas são as crianças
Cole que se restabeleceram por lO ter

mE'dio do bondoso sacerdote.

Todavia, de nada vale prosse·
guirmos neste tom. Os descren
tes, que são müitos. continuarão
descrentes, sabido como é qllt
a maioria doa homens, por uma

tendenda toda ·especü.i, I3Ó acre
dita em Deus ou dele se lerr.bra
nos momentos de aflíçõe�. De

pois, esquecerr.-no ontra vez!
Tanto é assim que já chega

ram ao ponto de cruciticar Jesús!
Deus queira que não venham a'
fazer o mesmo com Padre An.

''''Não:�cf'fillt{�(i 'pe'qUéno -: espaço. há o que se dizer a respeíto O

de que dispomos ç relatariamos, arbitro foi infeliz em �a atuação
minuciosamente,

.

o, rornelo de e, o que é pior. com 'prejuízo pa
'futebOI.ída l;..BD que se Jre"lizou ra o quadro brusquense. Menos

c;rlotnl1l:go,id':ndo inicin ao cam- no gol que anulou 4iII que deu o�

, peonato da 'Ia. âivísão,' do cor- rígem ao incrdente. Nesse lan-,

rente aOQ;,iReservemo-nos, pois, ce, 59. agiu acertadamente, Os-
'2, um ligeira' comentário sobfe"b car foi empurado para dentro da.

interessante certame .que .termi- meta por um adversário antes de
,

nau com a vitoria do Palmeiras, tocar na bola e, assim, o tento

, mais devido ao fator sorte do não poderia ser válido.

que propriameg!e �o .vaíor do Não concordamos também com

seu conjunto. Embora abatendo a''\'iitude de diversos torcedores

Q Paisand'ú· por 3XO é;' depois O "éti:l' querer atribuir á Liga a cul

Guaraní pela cootéltJem. mínima pa pelo que estava acontecendo

de um � 7e1':::l./0> Palmeiras ,:não Nãc-morrernos de amores pela
revelou superioridade sobre seus LaD Mas ti César o que é de

adversarias quej"mesnlp .perden- César, Ela não pode ser respon
do fizeram alarde de sua

,"

fibra sa bilizada pelos desmandos que

'. ioqueprantavel, de um entusi- Um jclz possa cometer rem cam
,

áimo, qúe "éoinperisã. 'Plenamente po, Salvo se deixar, depois, de

a pequena infetior:dade técnica tomar as providencias reclarr:adas

em qn�se- encdntrarl'L em .sela* 'pelos meios legais, Os compo

ção ao tri�campeão. nentes da Liga.é forçoso que se

'Salientamos, propositadamente reconheça isso. estão imbuidos

.: :.'0 ;ã:.pecto"; adma, afim de fazer, da ll' dh:Jr boa vontade, no seu

notar que todos ati �lubes par,ti: ti,1Ç1 de reanimar o futebol que

cipante� do campeonato, a julgar se encontrava motibundo em nos

pela demonstração de dOqlingo so meio, não kavendo pOIS, mo-

'w· 'encantr,ID' mais ou menos tivo, para querer desprestigia-los,
num 'mesmo nível e, consequen· as�ím, de início, sem razão algu.

t;: ;t�ebte•. .d:�s{f1.l,ttirn d� . �.esma� ma..
'

pos�ibUdades para li
.

(ónquista
""""'-----'--------------

do" primeiro lugar na tabela._ .

.'

Em que pese nossa mof1esta opini Mudado o horarlo nas

�p':�tP:@eqi'la.t ).,que·��,apresenf
. :... }orias Federais

:� p�I.i��r,�,l.fn.o,}V;ai serir,epbid? ',:"�h8�8nl0�; 8 ,

atenção dos

&, apezar dos pezares, Goa'malS intereS68dos, ,., especialmente
interessantes, do 'comercio e da industria
O j')go violento, "observado lo.cais. para o edital da 1.a e

, ,.,J?Ot;;qu.antQ� assistiram áÓ torneio, 2!a Coletoria.s Federais desta

,:"'l!lereçe,' iàrii;bertÇ r(;gisto a 'parte, cIdade, publfcàdo.· em. ()utro
. ,

E; dê entÍ'istece,: a'brÍlt.llidàde e local JR edição de hoje deste

indisciplina. de determlOadq� ia- jorlí"ill. ,

gactores e" mais ainda, a toleráG- De conformídade com o a--
< 'da 'doa arbitros para com esses viso do� SI'S. coletores, 8I.J a

'�eleilienfo8; DeciCííâà.mente, ou os Judtitils. repartições 'fedelsis,
}Ilizea se �ea61v�m a punir cpm que" vinham atendendo a08

'aevetidade os jogadore.:s. ,faltosos contribuintes em dois expe
ou teremos um certame la.menta. dientes. antes do melo-dia e

ovei neste, p'articular. pontilhad? depois das H horas, passaram
�

de cena� ,qe�agradav�is.� Outra à. dár um só expediente, das
cOruJa não ,��, pode ésperar, ante n ás I'i' hou!!, com exceçl!O
a amostJa,que ;ivemu8 domingo. dos sabados, que setA das 9

�uantô�âo" incidente' .surgido' às 12 horas.
no jogo fal�neirali! - Paisandú,

tonio. _.

Departamento Estadual de

Estatlstlcij

Recebemo8 a meguinte comu-

nicação:
"Florianópolis
Em 29 de setembro de 1947
Ilustrissirro Senha!:
Tenho a honra de comunicar

a V. Sia. que, por ato de S.
lix.a. Sr. Governador do Estado,
fui designado para a Direção
Departamento Estadual de Esta
I.istica de Santa Catarina.
Neste onsejo, apresento ii V,

Sia. os meus protestos de e1eva
da estima e considelação,
Cordialmente,

Roberto Lacerdá
Diretor-Gft'al",

"

Pela vitória de Blumenau I .

)

(Conclusão da Ia pagina.)

'pressão nacional contra seu registro com eareter demo
Cl'bUCO, chegando até á adtsntae-selae Superior Tribunal Elei�
torst com um decreto que mo-nücou em _ benettoío deste
paetído 68 condições do regtstro.

Pois bem, quando em todos Estadcs o PSD arregimenta-se
em duas correntes incompatíveis, no nosso onde este partido era

unico e indisvisivel, a causa teria que sofrer transmites diferentes
,

,

com o renascimento de uma nova corrente pesedista Que fosse
afinal pró-Dutra, formando-se esta corrente dos elementos do P
K P. que acabam de aderir as hostes � elo pessedismo caeartnense,

Agora, o recente grito de autonomia do PTB. é explicado
como reação do sr. Nereu Ramos á infiltração perrepista corres.

pendeu na mesma móéda, mandando que elementos seus, do PS
D infiltrassem no partido trabalhista, faciltando deste modo, fu
tura orientação desta corrente quer de apoio á sua ala do PSD.
quer de absorção dos elementos comunistas quando se anula;
completamente a atividade destes com a extinção dos mandatos
de seus representantes nas Carnaras Legislati\·as. do pais.

Estas conjeturas todas são multe intuitivas si julgamos
os acontecimentos potíncos de cima para baixo e reutamos
espltcsr ,de um môuo mais plauslver os sucessos pottucoa
locais oestes ultímaa semanas, os quais si não prejudiclU'lun\""1
sob o ponto de vista pranco fi UON, desenrolaram-se, con
tudo á socapa nossa, Isso é, Iurtlvamente ti com grande pe
rigo dos sagrados Icteresses que temos em jogo com fi vtto
ria de Blumenau, ou com 8 vltorla da União J)emocra
tica Nacional em Blumeuaul

Vonlade
Atirou, se ao rio Itaja f do alto

ponte metálica da E.fuS.t
da

Domingo pelas 6 horas, o sr,

Vitorino Novais, residente na Es
trada das Areias, em Indaial, que
se encontrava nesta cidade, di-

igíu-se para a ponte metalica da
Estrada de Ferro Sta, Catarina,
.onduz.ndo um sarrafo consigo,
Logo depois de chegar á cabe-
ceira da ponte atirou o sarrafo Aniversariam-se hoje:
ao rio e, a seguir, megulhou a-

'raz, desaparecendo sob as aguas
O sr. Manoel Pereira jr, locu-

Diversas pessoas presenciaram, nutor da i?'RC4 - Radio Cultura.',
de Blumenau e redator de nossa·" J

norroriz 'idas, a cena.

Todavia. pessoas que >loltavam confreira "A Nação."
da pesca em ,uma batera, conse-

Nossos cumprimentolll,

i5iuÍl'am segurar o treslol!cado mer- O jovem Jurandi. filho do �r.

�ulhador quando voltou á tona .Juvenal Masllarano.
ialvando o de uma morte certá.
Meilmo recolhido a batera, Vito- A menina Neide, filha. do sr,

rino Morais, que é cego de uma Antonio Gom"'<s Coelho.
ias vistas, não escondia seu de· A sra. Elfrieda Schloesser, eij.
.ejo de suicidar-se, pedindo Uffià d�o9a (J sr, Hugo Schbesser, reQnavalha para a consumação do llildente em Brulique.
ItO. Acredita·se que, no n,omen-

n, e"tivesse com o juizo pertur· A todos 0$ nataliciantes ai

bado, nossas felicitações"

liMais, tarde, foi ele conduzido
para, o Hospital, onde se encon
tra em observação, havendo pos
sibilidade de q14e se eateja bas
tante ferido em consequencia do
impressionante salto.

Grêmio fsportívo Olimpj(o
Rest.ltado final da deiçáo da i. Raíoha» do Grêmio Espor

ivn O!impico para o ano de 19.+8, conforme 33,. e· ú]t'ima apu
açãn realizada sabado, dia 18 no baile levado ao efeito noa '$2.

ICes da 8.D:M, Carlos Gomes:

J ElSo votos a Srta, Iria ColinI' lugar Co'l7I

2'
N "

3'
., "

4'
" "

5'
" ,.

Ó' "

7'
" I,

S " "

9'

RAINHA
Reuate Bonnemalllsou Princez"
Beate Hass

'
"

Karla Riescr bieter" "

Enka Martins "

Vera Dietzold "

Paula Z�chne. "

Ilka Stein .'

bolde Kiewagen
além de outras men"8 votadas, qua deixamos dE: mencionar por
ser de apenas oito o número de princ€zas.

Atencicsomeute
.

plGrê'niü Esportivo Olímpico
Wilmar Luz SecrFtário Geral

14,'í2 votos a

!�O v010s a
"

130 votos a
"

120 votos a
"

81 votos a

70 votos a
"

4° votos a "

20 votos a
"

Ci u
Terça - feira &5 B horas

SPENCER TRACY - KATHftRYN HEPBURN em

fI'Sem 'Amor"
Delkiosa e flCla comedia, dirigida pelu genial Lubitsch
Su:rer produção dTa Metro, que o publico nã� esqu�ér4
ACÇlmp. Compl, N ..c!onal - lOhort e a couto Oe liupel Seríe ..

��

"Domonios do Circulo Vermelha" �t·
A �efie que com ali suas avent�ras e misterio3, prende a

.

a.t�nçãoi de todo5 os espectedorea.
_

.

,tf,
. ppatea 4.00 e 3.00 - Balcçap 4,cO e $100 ,�

-flt.�

�
, ';
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