
".

pregoeiros da eituação politica dominante, ate
morizados com o provável, resultado das eleições mu
nicipaiadado ao descalabro que vai pela administra
ção, qÚE3 até hoje nada fez em+prol destê enganado

. povo, que. ainda uma vez deixou-se 'embair por pro
messas

.

de melhores dias, pregoeiros da situação po-
litica. dominante andam pelos municípios e distritos A Constituição Federal de 1946 diz no seu ar-

divulgando pedidos boatos.' de que, ,si o Governo" tigo 28 :
perder as eleições, ha de tudo fazer

.

para desorganí-
sar o vida dos Municipios e' dificultar a sua admí- (,A autonomia dos Municípios será assegurada:
nistração. Chegam mesmo a não tal", o pejo de dizer L pela eleição do Prefeito e vereadores,
que as escadas palacianas estarão fechadas aos Pre- II. peja administração própria, no que concerne
feítos de outros Partidos que nada, obterão do Estado ao seu peculiar interesse e especialmente
a-favor dos seus Muníc.pios, ..

.

. a) á decretação e arrecadação dos tributos de
.... Ora, o p09"O precisa estar esclarecido respeito sua oompetencia e á aplicação de suas rendas;

a este ponto. A base da vida nacional se assenta 50- b) <á organisação dos serviços publicas locais.
bre a autonomia municipal. A vida do Munícipio, a Assim, não ha uma lei para os Municipios g;;-
silfl:' admiuistração e ° seu governo 'São intangiveis e; vernados por pessediatas e outra para os govarnadllS
aalvo 'casos especialissimos, regulados peja Consti� por uderiistas, Todos se regulam pela mesma lei e

tÚiÇão, .e só em tais casos, ninguem pode intervir em o Estado tão poderá intervir na vida e nos negocies
sua vid!!, sel::! (I Governador do Estado. seja o Vice dos Âfunicipios siuão para lhes regulari�ar. as fiua n-
ou o proprio Presidente da Rep_Ublica. ças e mesmo assim, de, acordo eom os InCISOS I e II
--����--------�------�------------------------------------....

I 'O município será governado pelas pessoas que
o seu povo eleger. Ninguem lhe tirará este direito e

ninguem pode meter-es portas a dentro do seu ter

ritorio para desorganizar' a sua vida ou atrapalhar a

sua organivação.
.

m.unicipio tem vida
ninguem poderâ

n. e g Q cIosseus p-:a<ra

DIAR'O MATUTINO
,

A,�irrude � C\
lealda.de· se �eriro.m
si o crime e a. h'''aição I

são premiados.l
� ====r-�

lT'AJA,� .

DE
•.....

.

ARAUJO r DAs. ASPIRACÕt.S . DO VALE DO'
-
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vencer"-A
a�':ic;�-Pre$idellêia"dê �ã�e�����.ce:!� praticamente
São/PaulO é uma lula €11'\ licitação entre os dois recen-

. travada' .�ntJé o gal. �s���!:.n:�:o�&��=�� p�lit!��
'�JlJa,r Dulra e Varga� era mandado, trallsformou�se des-

bizo «Estado de São Paulo>: f" ede' I·CO·'. "Bem analisados os aconteCI .

··f···
.

r ..

meptos que se deram dentro. -do A· .' . '., '

PSD;o partido que segun]c.a·
pregoava, é o qUI:> conta, mal?T .

eleitorado em S. Paulo,.o q.ue
alias é. cotltr'd.riado por

...m�lta·
gente e pelos fatos, o. proXtrJ1C

pléito vai ser travado. entre o sr ..

presidente da Repu1:>hca e o ex-,

ditador. São Paulo entrou.:a ser

nrna presa que (J.m�osdisputam,
Os candidutos não importam. O

qUe i'mp0I'ta são os patrono!) ma
,

. l.mos de àmbos. Um. te!'!', por

.,.;{. .

devido aos laços de fam ilia;. (

ch'?!e da Nação e o· outro
. �em.

por. si, devido '":OS Iii ços pohtlC�S
o. ex, chefe da dtt. dura. O plei
to vai decidir quem mandara,'no
futuro discridohar:amente: na _po
lítica pAulista •. isto é, �al. dlz�r
t:;e S� panlo será uma feltom. elel�,
i:6ral dó sr. presigeote da Repu
plica ou do éx·ditaàor. ..'
.... Os p�uiistas devem. es�ar ago"
ia petfeitam;ente esclareCidos, 50-.
ht.e os" candIdatos e os partidos
qüe S� vão çnfrentai' nas urnas

no PIlL 9 de novembro. Gerto� de

que vão escolher apenas o Vlce

governàdor do Estado o, que, na
verdade vã:> éscolher, E' e o ,suse,
rano da' poli:::ca. paulista, .

Nen
huma Blo'oificação tem qualquer
deles pa�a a ,vida pE..ulista. Um
invoca' pata asseohor.ar-se do

..

E�tádd. a sua qualidade de 9he�
.

f'e (19, gqverl.l9 e outro � seu pas:
�a(}p;Õe algo� dcs pauhstas,

"

.

' ':0 ,ê.ixo da .politica de.S, Pau-
16; d��loc61l.se pa.ra fora do )3:s.
ta;]'o: N·ão sJo os velhoá chefes.

��.' úadidonais da politica pémlista
T..

(jue la[l1çárn emjogo o seu p�es- .

'�.> tlgió. Esses:,v:e!ho5 ehefes .foram
,postas d�' la.do;. são q!la�tldad�s
despreziveis. A luta vai fem

sé. exdusivafr.eute entre o sr.;

presidente da Republica e o ex"

fi�íldÇlr. '

.'

sa maneira, graças ao amor que
o PSD lhe vota, em escravo de
dois senhores que de lo!!ge. por
delegados especiais, entenderam
de se apossar dos seus destinos

{Continua na 48. pagina)

"iJ.,

tr'··
. ,

"

o Canl1dato do B<J\'o ele BI Ltm.c>na li na
concedttJa a este jornal:

Nã,,�':C;�ite:m' . importancia que a

futura," ·Câtn.ara Municipal com ...

porte apél1a� 13 vere.ado���'� .Os
meus vereadores serao todos o�
cidad.ãos honestos e de bÔa·von,,!

.

tade
.

destâ" ·terra.

.:t."--"

"",'� ;.

rscíerste e
•

I em

or os
do :\rt :.'3 da Constituição Federal, apenas quando
houver impcntua lidadc no pagamento de emprestimo
garantido pelo Estado e quando a divida fundadq não
for P' g'a em dois anos cor..secuti'llOS.

Estes diapositivos foram repetidos na Constitui.
ção do Estado (Art. 99).

Porisso, os que temem conturbação da vida mu

nicipal em virtude dos boatos espalhados por agen
tes da situação e do pessedisrno, fiquem tranquilos.

Assim como no Brasil, nOV0 Estados são go.
vernados por udcnistas, em Santa Catarina a União
Democratica Naclonal ha de elegêr muitos governos
municipais, pois a Constituição garantirá o hvre e
xercício do poder.

A mea ças do poder e boatos alarmantes não de
vem ;;IC'!TIOr;7::r quem quer que seja.

Jú não vivemos sob o regime da roIh 1. Temos
i hoje urna Constituição e uma Assembleia Legislativa

londe c:""putados ude.nistr:_s saberãc defender a liber
dade fios seus concidadãos,

A'S urnas, pois, com a U. D, N.
�p.--",,�----�------------------------

Vamos Eer razoáveis. Ne.n sempre é posa'vel um contrõle
exato [los nossos sentimentos quando 'o coração está com a cau
sa .. Depois, o que se exige dos uaeu!stas com rigorosa exati
dão é Ul;Jit() maisdifícil que aos demais porque bavendo áqueles
� seu �íedíto todas as pugnas eleitorais travadas nestes 17 anos.'
e preciso uma terça descomunal para represar os sentimentos em
revolta, qna ndó \:PTnCS que alem da posse violenta das rêdeas de
�overno illunicipa! a,iO?á se espicaça nossa paciencía pela prática
de processos de intimidação;.

A final, estamos em plena democracia, afim de desfrutar as
quatro ljberda�e�_ fundarnentaís �o homem - de pensamento, de
palavra, ,dt� religião e" de aU�;t�:la d.� medo, - e certas .. figuras
fj',e mantem postos ue répí"':'3(:ntaçao governamental em suas
mãos ainda nisto não se convenceram, u<�ando indevidamente
se.ús mandatos Contra o povo e a favor de Um Partido Isto não
está certo e n�o pode continuar, sob pena de levantarem-se em
protesto os proprios paralepípidos das ruaa ; ,

.

Já .ten�o!J dito, redito e vamos repetir'; - Quem não tiver
noção aa u."pon,çabilidade que tem para com a Patria pelaprática etetiua, completa e satisfatória dos ideais de�ocrá
ticos em marcha, soia do caminho, não eontribun. com suafalta de potriotismo ! -

»Ór •

O sr, Busch, qUá,11do da Prefeitura nos "cem dias do judi-
ciarro, parece que peraeu "seu tempo e seu latim" p..ra mostrar
acsdesesperados pessedistas de então, como deve agir uma auto.
ridade, e� t_:mpô de eleição! E com iS'30 se dá acerto ao: protes..
to .anti-crístão de •

ql:lem tem pena, se despena".
05 eleitores .llã'o,'de;xem de c9mull]car-ncs urrrentemente

quaisquar tentativ<is de intimidação de que fore:n, víti�as. Damos
lhes garantias .dE.que ::eus nüspes �ãQs7rãoenvolvL:los; Apenas, 011
nomes das aULOrl!l3des GU autarqUlçps Irão prestar contas- com a
('pinIão pública.,O Iema oficiai da r.;rD� é "0 preço da liberdarle
é. L e.erm. vigilancid:' .. E�taremoG a(j_ui para vergastar os n"go.

I c!stas da lIberdade elett']r:al! .

f ram ati
.Ii e Iusa r e S !

sfÍttt(,s;
fêtidos

. Explosão dê t m

"Dumo�t Mi!';�€: '"

� "I � h ......

, Ric:.� 27 (·-\N) SiBi�!ro de pro, b"rüu o trf'ID. para o .desvfo
�por.ço _

8 8!lOl"I1Jt'ti 'Je.flf,CiiU se d'3ixaodo de lllleõiato� o carro"toa E,:SÚ:C'1il de 8,::nlll§ Uumon! junro li loc� motiva nliIHuada�'f:m .��HlIti3 Gei'êlis, qUi.i[Jl]o e_:x'- Ij Queserviu de antepâro no
��lllU\u no p'lH'o· (l� t'swçao I ffiVlliPnto da ('XpIOS80. O he
um Vi gáo CHI'l'i g'ulo ,{Je ln· roi co m 'lquifllsta '.' não teve
,oflmite,. dand., morte hn['dül- .tempo ,de fugir u'> local, re�
ta li 8t'lS "P"tH'{Jl!fi. h'\vrndo �ebe[Jdo tremendO Impato ao
oito cJm .i'eril1lprw 8, gravfls pxp!od{r' a carcrl:', Dois earo's
ntingll:1!H: c(�m �8tiiháç!ls. Em roram aUral10s "'pelos ares.
cOlHiequenCHi da explof'ao

..

foram cortadHi1 linlHls IpIe·

j graficas e teít'Yonic'Js; dificul- Crlacão da Refinariajtando ao cnmUOI;;liçll'l com •

•
.

lliquela
eidat1e mineirH. C:J.m-

. Nacional, de Petroleo
p!'e r��g���'�r 1:\ IDP�te herL�C'! o presid�ute da RepubIlC!:1
�() milf'(!tl!nlsbi J»�:é Perelfú HlíJcionou. !}eCreLl do Congtes�a 511vIi ql!e venIlCaIl(jn

8118,'
Nacional. aUforizaD(Ív o

e.Xi8teoCi1i �e. fOgO. no v.agão Poder Exec. u. tivo a abrir, pelo.C(1rn e.xplüslVO e perc�-b(ndo Conselho Nacional do Petro� �j�,.-�.

ti gr&vi(1�de da SiluJ!ção se len, o cfeóilo., especial de
fi pxp!('I?U" se VêFl,fDtiSSe em Cr$ 25,UOO 000.00, parte 8 crt,

I P��[O p:ll.;,ü no m.51O das pre� flção da Refmaria �flcio{H\l
�

dwa e nFHi proxrm� 8, muLtO-,:to fetroJeo S.AI
•

vagàp de difAâmite em
Seis mQrto� e numerosos

..
'
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�.3C;!fJ2.'=�'X"''PEy;.rEs=--'''D'"''!;l� ? tti ...

�Ruir 15 êQ Novemb,,' 588
ELLII\JGER & elA.

e

• Fone; 1201

", �-

:o pç=y

P rq e Te Iro E I i t e
'Aramado na AlamedaRio Branco

.' .'

::--- "['�:rrª.nos· é Chãos de Casas _'.

VEN-DE.:.SE terrenos e chãos com ati sem. casa na Rua
Amazonas, situados em diversos font'oS, entre a Tecelagem Uniã!J
,J .tda. e o 32 B. C - Tratar CO'll o Sr. Cristiano Theis.
,

Telefone.' I r6!'>:
-

r�n.�hram_ á t'arWfla f"aorlcad
pelo, kOlNHO UJINVIUE

.

u-'\'
À direção üdenista deste municlplO, recomenda aos

se\ls cérrelígionárim;' que atendam na
-

propa'ganJa as se

guint�� rccomenô.:cões:

:i. ;.;,;_ Nã.o pich<;tr mur0S e as, Páredes das t:asas para'
as syas legendas .partidárias
Não confiar a propaganda a

_
individuos serr:

idoneidade <moral e iofeletual.

3 -c- Não aS;laltat ã honra de seus advE'rsà,rios porque
campanha .'politica não é arame públipo on1e se

estençle a'r;:;upa suja dós competidores,

2

� Apresentar aos eleitore,g as qualidades posItivas
.

do seu candidato. sem va.3cdh'lr a vida do ad�
verl'áeia para cltnégri la perante a opinião pública.

....�. Não'�entír, ao
.

eleitor, apreSEntando-lhe sempre'
C programa do seu partido, que é o unico com�

premisso'-assumido.
'

I
6 .�

ReP.
elir

..
todo, Ind.iVidUO qu<!. q.u.eiraseu voto.

,

�1iIIi!IiB1I:tI!ii�����1I\!I5!twer-_!!IiIIilIi iiia

vender o

.. Btumenou

PROCURA,SE

2 Ri) pr: z "S de bOR famítía
para. apren fiz de FIUIDl1cill
Deve saber audar de h'clcleta

Fartns cla ELLlNOEH.

Procura
MOçO de I';' anos procura co

locação no comércio local, quite
com o serviço militar,

Oferta: caixa posta1, 296

ZINCO USADO
COMPRA-SE FOLHAS
DIRIGIR SE - FON F H 99

com: PHILIPPS

Ollde concerta o seu
RADIO?i?

Naturalmente �Ó na oficina

fUNKE
lh'm in stalada com instru

mentos de mediçãc··
modernissimos.

Rua 1 de �etembro n' 13

higof é' Sabor

Das Manteigas a Fina flôr

Resolucão 11... 2.179
"

(Continuação do numero anterior)

ftoda 18 urna; dsrá inicio f: llo,a passar ao gabinete iode

votação.cumeçando pelo ruem- V8S8&VeJ, cuja porta ou coru
oro ua wes!!, nscaís e <lp!'!- na será encerrada em segui
gad-is de partidos que hou-ve- da.
rem aeseluado a acre d

abertura, e as autortuades que
estiver ln ser vtndo perante �,

mesa, embora pe rtencentess fi

outras secções do rnesmo mu

nicípio. o que se anutur
á

fifi

respectiva acta.
Ar!. 41 O recebimento de

votos começará as 8 horas,
prosseguindo se alé o final,
observsud« o) 1i1:pu�to DO ti t
43.
Paragr-.!« único, Qualquer

Interrupção navlría .,1e�erá
contar com a. especiflcl!çã,
do seu teu po e cuusu nu e e

ta do e ncerrameuro.
Art. 42 A ordem de v()�{jçã:j
»nede cer

á

no ulsposto no art.
4::> salvo fi reterencíu para
J juiz e leítoruí da ZUIJ(i (1i
seus suxllta res de servlço e·

.eítores de idade avaucaua üu

eutermos.
B) - VI) acto de votar.
A r t. 43 Obaervur-se-e ns VLI-

.!;çãO seguinte.'
.

1) - O eleitor, ao entrar OH

sulu onde Iuuclunar a me s .

receptor. receberá urue IH:'tIb
uumeruda, r ub rrcu ua pelo se

cretarí o uo ru. uieutu (modv
lo n, 7). 7) - jotroduzLla a 8{·bre4
2) - Adrr iliJo fi penetrar carlll na uroa (l presidente da

';0 recinto da mesb, tSegulldu llH'S!.I pOl á BUB rubrica Das
ti. ordem UUmeIlCtI das e;edws, 1[01h8S de votilção, depois de
8prf'�entI:lI á ae pret;;idente .(>,I:U nome 110 'Votante, apondo no

titulo. o qu,o! PUdt'fá !'ler t'Xêl- titulo deste, onde couber, fl

mlDtldo pdtlB ff6Cbí� (lU dE:le dB.ta da fubriea,
gados de _í)I:HLJJt,!'. Ar!. 44 Se h'lVer duvida 8(1_

3) - Ach8IJdC-be o titulo em (Continua)
ordem e não h�VeDdo duviíla
si. bre li ir.rtt'lllldllúe ·(10 � lt'ituf, •

() pref>identt' lia WfSIi " C!lO- A��UrlC·p.m nosta folLavidará a tauçar llUS flJir.tlS dt: KAllJ 'ti lü UI
VótliÇãO li SUB 8ssi(18!Ufl�- USU-t!111, enlfl'gtlI' he-a urna 51 bre- .------��-�----..__",

carla tbens, vt.zia e rubfl0êl-
I

fi
. ,-

da liO aC!?_!�(ldelú 0.3), e f<._1 bOnsmmdOr
.

I hija Mantei08 fRIGDR

r{ 11 Exista �ua�i�ooe •
que FÔI

������.�. � M�s nao e fUlGOR

CEJA qual fôr o sistema de arquiva.
�J mento necessi.�ric crn seu escritório,
kmbre-sE de que ..

' t:,.:l3te um arquivo
Fiel parti SL!prir efkientcr..lente essZl

necess:dade. l\.lodelos para to:!os os ror·

matos de p�stas ou fich�:;, As ga ....'etas

eorrcm E"\Tei1!Cnte. rnt$!TIO quündo m·

tei.ramento.= lotadas. Cerno guardas. efi·

kXAMES DE URINA: 'simpres. i�ssucar ,e albumina) de sedimento, qnnlltat.lvo completo COm àosagen,

BI01'6tos, tostatoe, acido urico, riréa etc.) EXAMES DE FEZES: completo, pesquiza de amebas, flageladB
0V08 �le vermos (Meto.lo8 de em-iquecimentó] digestão; carne, vegétais; pesquizas de P\lZ. sangue oculto etc·

.

EXAME DE S},,,NGUE; Il!lALARIA-,-2Pesquiza de HBmatozoario de Laveran, formas agudas - e cron�
cas. LUES (siWis): re:.>çiió de Kahn, Klino, 1I'[eineck6 etc. TIFO: reação de Vidal. Dosagem De: glicose, acido mi

<:1), hemoglobina. Contagem, de globuloe v�rmelhos e bruricos, Formula LeU<:_ucitaria, He�ograma de Shiliug, Tem
po ds �oagulação e ne sangrra. Curva ghcemica, EXAME DE SECREÇAO: Pesquiza de germens (Gono.)
esparmatozoidee, eté.,trichomonae VD,ginaisi· etc. EXAME DE ESCARRO: Pesquiza de ba�ilo de Koch

6utroB germene, pneumococos ate.. EXAME DO LIQUIDO CEREBRO:--ESPINHAL: Exame CitO!HlC'
.erioEcopico, reação de Kahn, Pandy, Nonne Appelt, etc. EXAME DO MUCO NASAL: pesquiza de haci

los alcool é acido resistentes [Hansen] etc. EXAME DE SUCO GASTRICO: Exame completo, dossgem
de acido Iatieo, acidez livre e combinada em HCI-Pesquizas de sangue oculto, piocitos, heraácaas. EXAME
DE ULCI RA: Ultramícroscop;a tm campo escuro: pesquisa de eapírochatas 'I'reponema Palida (sífilIs).

"
O Labore torto se aci a instotdao para fazer cultura de qualquer çermen e auto vacino

Apedido rios srs. Médicos fazemos colheta, de mattlial á domicilio
Fornecemos laminas e recipientes. arutuiametue

ta Procura-
____

o ---'-ma
o an unGia é a alma do negocio· �

VENDE-SE
Vende-se um torno marca «Irnor s

informações com a oficina Ro,
ca & Lippel - Itoupavâ-Seca.

4) - No g� binete lndeves
savr}, O e leít.ir colocará 6 ee

duls ou cédulas de sutragto
na ['(Ihl'e carta recebida rio
preslder-te da mesa e, ainda
no mesmo gabinete, onde não
Por,:prá demorar.se mais de
um minuto, Ie che rá a mesma

schrecarta.

5) -_ Ao sair do gabinete,
exhlr

á

o f'lpitor a Sílori'Carta
ao presldente e aos fiscais (,U

lelf'gll.dos de partidos, e por
este vertücsuo, SPID troca Ia,
ser a mesma que fdÍ 8nti"Pgue
df'pDdt3. Ia-à, de SUB. própria
mão, na urna.

(i) - Se porem, não for 8.

me-mn, será o eleitor convi
dad'l fi voltar ao zabrnete In
des::l;-i\'f'l e truzer -(J seu voto
IHI St br e carta que recebeu,
delxuno (je ser admitido fi vo
ta r, se não (1 fizer, menclouan
dr.-se na acta o íuetdente e

conslgnandr-n o presldente
0" co lume de observucões
das rolhas de votação,

'':'11
�'r

�.
"'",
'r,

'\-..
�.
OISTR�BU1DORES

para QS Estados do Palaná e Santa Catarina

Prosdocimo
".'-...--".•

'

�y
I

& eia Ltda,
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I_ J3l�ortlldora da Mad6�a& lA.
g,tock permanente de:
'.

.

"Madeiras de construção em geral,
'::Y Forros,< Soalhos. Molºuras� etc.

.

'

....
. .

T�lefone·13.37",
.

.

':B LU
.

M E NAU - Santa Oatarina

.iBRlN "UEDOS
A casa que possue o mais 'lindo sortimento em

brínquedos nacionais e estrangeiros na pràç�.
Lindas bonecas,

.

Bolas de borracha; NOVidades em

enlottes para arvore de Natal; 'I'rens eautos com cada; etc

A Melhor Fonte para Reven.dedor es

lfIZE.N.o.n..

s... E IRM.fUUNH
..
fJ_S:. C

..

om

o
-Plet.?,.sort U1��tO. a pre

vos reduzidos! CHAPEOS: O maior depó-ito nesta

.::praça, por' preçus sem concorrencia.

Itl O CA � o JS COS·

tt./ q_uà!id�de. bem CuIDO

�i Cr$ .400,00. .

'i-/;��
_"

-:
.

, aCORUfllHS Italianos e 'I'udeschini - VITROLAS· no-

��;A'

Ne qualidade dt' L'quLian r, d/i 'nUr"qda e Comércio
Companhia Paul em L' qu: 't\(,'ilo, H,,[liH(h� nesta eidíldf;l de B;u�
meUHU, fi Rua' São e"'l! . S/N, (' de e cordo com.) que foi
-reBolvldo em tl!'HS!!HJ[i!ólll geft'll exrraür,íínaria dos ::cionis�
t ss destas comvunhl», H'Bijzah� a.rs q:1iitro (4) diHS do mes

·.te U!:';,H�O Ú1€iHH), p ·!·'t' nó v e (9) bÜf'i"'. faço saber a todos
quanros o presente edad virem ou (jd� noticia tiverem que
às (I ll hO!'iH3 (h dia (dto (Si 10 mo" (ra Dezemhro do ano

em curso, reeeh;:'lri'li [H'O[l!}t;l,'t �l'lrll 3 cumpra dos ElPguiIites
b e ns, os quais, em vírruue da ltqutds çã. da Cornpanhla, se
rão veuoíuos ;, quem pelos mesmos oferecer, englobada ou

Distribuidores no Vdle de separadamente. o merh.ir pre,;;;':

Itl:ljili l".)-Um te rreno t'ílto llPí_:ta clda,le de Btumenau, fi zeudo
.

Irerne a Ri..Irí Silo PilUI.,. teo;i,) H dírf'ita fi Rua Btia e

(asa do Americano SjA. li esquerte a Rua Are e, e limitar1l1('-�e aos Iundns com
terras df' pr: pl'iedaJe d,! Onrupanhta Brastletru de Fu
mo em FnHUi fi 'Jiws. de Kteíne, cont-rme tranort

çãl) o. 5.43t, .feita ti fls 282 no Livro 3 - I no compe
tente cartor!o ;ii'r.�:í. (Xmti.rca. O referido terr eno tem
um a fH'(:H! dr' [).(JS? 1Il&2 �ciDüomlr �<"iilct'nlo'l .e clnquen.
fI:! e GdH metros I{!ud f{líl'lSJ, dos, quuls L847:B� IDs2.
(um mi! oltoeeutos e quaeentu e Bele virg\.iitl. oitenta e

tres"i:iw ttoto q !/fidradnEo) estão eonstruldus com 08 seguintAR
edificinc ,.) uma CIH'8 de dots ,e meios pavlnrentos,

'''íI!li�
uestinada part» a estab-Iectmeuto comercial e parte

� a. morallh; 11) ..

uma C!ÜÚi de moradia com dois pavtmen-

C""'.X��D f.ilo Dfl,·· ...r,_tl� .'I�'!'-.·..·�.�"•.·.. to!'; cj um a rmaz.em de dois e IDeio pavimentos; d) um
1-.<... li 1I1L Ú ''"�

armuz.ern com um pavimento e melo: e) cinco arma

z'e!1S ueum pavírueruo; fj um« gafogp• Tudas 8S cons-

� truções referidas "'õ:} d� &tventiria. Ha Il-indâ 00 terre ...

Dr. Pa u lo Mayerle s..... viço deprimeir� -� DO C'lupra-menchJf:ado um íHIIlHZLill de madeira, de um
,.,.. '

'.

E
. '."

. . . orderd· i uniro pavimento.
·;·.,�edlco SpeCla Isth em Mp·li,J11 H8sÍstente do

.

%l 2'.)�O 'lote de ieUBS n, 1 (um) (Ia linha Ribeirão GURttivo
;'. doenças de Crianças HOSf'lTJ..L SANrA IZABEL, Rua MaraLuão .� àisLritn de �li:l!:lSi;a:aDd!lb,i., contendo fi area de 250.000

_ ..... e da Péle ..

'

Clínica Mt.'(lica e das crean· N' 27 ms2. (duzentos � einqnenlB, mil metrGs quadfdGOS) re-

;!i�.}CODBult')rjo ;_ . Travessa 4 ças. IHirtes e operações � 'i gistrado sob ll. 543·1, li Uso 282 d'; livro n. 3 -I no com:.

I:...,.�."'.•�.�...·"•..OO.:.'.••'.'...·.'." ....··A···•.F.,.n;e.vg.•.•. e�él.-.oir.°.•.•.0...•.eEdr._i.'a-.·.·ePtea,i.:....r._ .. _o�ad��������iCO�(}_ ��rtl��b::' 3'._6����t�l�litr;�:f��· GE'SigfHidn �(h n. 12 (d�ZP), da linha

'�... .1Ii"'" '1 Rio de Trás dietrit! de P·'!HHJ Ri-,>,dondn. Municipiu de
,

. . . iI_lIi_21 milíi."II.....I:1.ffIi!:i!!\l���,,�:�iií�-4.:�_!ii Rio d,: Sul, C'ífltt:'nd�) fi área. de duz\'ü�flS e novep.ta e
é'.

" Médico 'Dr. Alfredo liõss =. um lJill J2HI. (0) mell'O,;' qU'·H!ruljot'; mtllS 09 lotes de
terflHl d8lg:Hldus &rb 11'.1' dezHIHlve, vinle, vint'3 e um
e viúte e tres, A (lg, 20, 21 e 23) Â da: linha Rio Pá
leta, contpodo fH'pec'ivi:dl1ente fHi árcus de dúzt>nto& fi

trinti!. e ireis m:: llUZtF.lt08 e cir.quentri \233 2ÜO) n:ü�tros
qU8drado�; iluZ(ln!oiil e (dhmt" e ciQco mll oitúcenloR e

cínqlh'fHa (285.85(1) metros (juddrud,'f; dllzentiljôl e Ci;I
qU6Dt>;. e tr",s rol!, setecentos e cinquenta (25'\750) me
Ls quadf!!dn" P Cjõ:llo e ci�iqtlenta e cinco mil duzen.
tos e cinqu::�i1[:,.( iô5 2;')Oj metros qua.l:iiado�; mais a á
j'fa ti:; tei rãS tll;t,ig.111(Í!:t t'ob lp!ru Íl"', C'tffl um mi1hãl."
trebeut R S€iSSent1 íni! aelect'::1t.1S e ·ilDVeo.tli (1.460790.)
melr03 qlli1tlradus. �Hu;jdE; fil'S füri"os da Ii'nha É{w Põ
lellJ, ccufrpnt:w!11) liO Nurti'. com terras de Ohi Reif;
H) Sul com dilf':ll üe Q"tqp!) Rei!; ao l..este com 09

I UJt; f.Le 28 :30,i:Q e 42 dH lmhu 'Rín Paleta e ao Oeste ,

c(·m t'"l'rll§ d+:vohltcii'l, iClüVI;\!S estes f('gistr.ados snb n.
!.l03 as ll�. 130 fio Livre 3 [lO Carl.5:io de Registro de
lruóv(ds rl(� l1i,. do .suL

4',- lJíllH. casa aS8ü!Hada, {,�un"t�uid de alvenaria, sito 00 Mu.
'llcipw de Cre:"eiülíH, nueleo HercHi:l Luz, Ru'! Juão
.l'wdte, entre terras dp. Igrt'ja CBtnlica ti ditss de Jolio
Duming·18 Sim'if1, registrul(j Ihl fls. 88v, e8�J t1t1 LiVro
�� - C' Eh h n· 2 no:?, Ou CPGjJ<>tt'niE? C,ir-t ri) em lHussBn
ga. 80S iI oe Feverp!rn (jp 19:�4 t1 as fi..;. 186 e 187 do u:.es

mo livro SI ii o. 1321 !lOS 20 de Novembro de 1935;
As pff1po"t B lk"trfi..) EWI" dirigi 'IIS em envelope fc�

cLw.tio JMI'ii li 8f'gilir.!e elidert'çn: FRüPOSTA. LiQUldan�
te da íDdu�tria e COII ��íci() Compunhia Ptlul,

-

Caixa
Postal i 1 Timb,) e serão I1b"rtíLl !lI) sUilra·referido dia
S tjo mes Q:.' DeV3min'(, /1S II hMas Da sé ie 80"':&1.
sendo n resuitado da. concunência dado fi. conh-acer no
dJa im?dilito.

l\'Iaiores escl!H'f'dmentos poderão ser obtidos peJo
tf:leroile n. UI22 dé:HH. cid!:HJe, ou na m!nhli Te8idenci�
em Timbó a Rua Nt�reu RamoSl. teleione Ih 6,

B1umenau, em 15 de OUtl.lbl'O de 1047
Ricbard Paul JUüiOl

SUiÇ08 de Luxo. e de superior
conjuntos C O m-p I e to s a

VILlY �,IEVERT
'.

fabrica de Tinias
BJumendu . Lgdu.

Tíntàs e Vfvnizes • Material para
Pinturas em Geral

-Iintas em bisnagas para artista
BLUMENAU - S1.A, CATARINA

�t.:.

>::�enças'de S�nhoras -- Cirurgia
• .Parto$ .

Consultas das '8 as 11.30
e das 14 as 17

'.

''-Rua IS d� l"lOvembro juto
'.

> ao Hotel Elite
\.' lel�forle pr�viso�io .1063

.. ,p. '. Resldencla

Rua Pâraíba No 8

Telefonel�288

medico
de HOllpital Sta. lzabel

OperQçãés
CLLNICA' ü-ERAL

Dr. RENATO "CÂMARA
ESPECIALISTA em Doenças
de Senhoras e Operações,

CLINICA EM GERAL

(Várizes .; Ondas curtas)

Fonel ,1226 • 1433

Operações nos Hospitais
BLUMENAU

.:.;.__,_,.;.;,..-...;.......,-___,. ..",.,--.,..-:-.' Iii;
.

'.,
.

.

' lUi
, r; "�Il .,üpe· ADVOGApO:
'�'cCIin�:ca geral.. Especialista .Dr. Ayies Gonçalves
�m .mbiestís8 da garganta �ua .. iS Le Novembro, 415.
"{. agiu> cúvidD8 e olhos.

.

j' aridar�Sala I

F��SQila�;.lti� i: bs. e 15-1'1 bs� (Altos d'A CAPITAL) -
.' OLUM�NA.U,)- rtLJA PIAl1l, 2 IUI

'

mi
.

,,�_:- . '"
.

:.

'R •... :ACHllLES -8AlSINI.
........••.. 'ADVOG"AOO

·�
...R·.u� Para0. �1.�A.-Tel.t43!lt '

.. BLUMENAU"
.)
I'"

\ 2'1abelliãO
NOBREGA

. Edifi,.cio da Prefeitura.
. .

ESC:rlpturali. contractos P1>rocu-.·

raCõca. protestos de lel'tas
.

-
.. -

.

, .
.

.

·Gotilpra:. . v6Ddade t�ov.w
�Q�ÜlilQ.. <;lo dll"t;\Q. t!)iF.
... -, --. .

Dii'. Arthllr Balsini

Rse�ltÓr�:Q��c���� Cata[i� "1
_,-'-_.._._--

---.----.-."",-.'�.---

DeUSB .. Sala 15 - t ena; ; 150 .

I'
• ..... ,_.__

Ruidencli1: Alameda Rio
'. Bran

CI) 31. Fena, 1375

FRACOS ••
Â�ÊM.ICO$

TOMEM

llia fr2&SMiil
, f'SILVEIRAf�

,

-

>Or5,",. Têafc:.

De alta classe o
MOD�LO

RCA:;,VICTOR
..

� Q-34 �

u. receptor de notávitllÍ
ccz.oc:t".lstlca.1

Oader. Iongcu 1ft "urta.. 8 "iiIYIII," RCA

�.
À VENDA NO .-

eVENDEOOR RCA ylcroR

I
Mercado de autornoveis

.J ohn L F reshel, Fundador

Rua 15 de Novembro N' 48L
BLUMENAU

Nossa devísa é servir!

,

"CIDAor DE

Atenl..ão: - A diret;âo não 5('

respónsàbiliza por opiniões emi

tidas em artigos assinado:5. mes

mo que sejam com iniciais; Ad

'verte, tambem, que originais re

bidos e. não aproveitaoos não

serão devolvidos. Ou1ro�im (1

servi!;n. telegrafico uada .. tem. a

haVfr.C'!JfU a orientação do Jor

nal e OiI.Dmente é �eproduzldo aItitulo Informativo para OOSSOS'

leUQrt!s

o Arautt das aspirilt:.ões do Vale
do IlajaÍ

- FU .WADO EM 192!J --

Dire1t,,'-Re 3pOnSltyeJ:
Dr. AchiUez Balsini

Diretar·P! oprietario:
.

. Dr. Afonso B�biini

Redação a AdmisUaçãfl' '.
RUJ.4 DE F EVEBEIBO 17

EXPEDIENTE
Direção, T.. t. 1436, lO�n - Serenei·

.

109fl - AS8íuaturas, lU9!'
Publicidadl'1, 101li}.

Vend3 avulsa - -Dias uteis, Cr$
',50 - Atrazados" Cr$ ,1,00 '

..

Assinaturas; - An '. Cr. $ 60.00
.

Semestre: - Cit �:O,OO

--�,,---�----�----

de
FarTO Pc t.dh.ta, Encanronevras de Oualiruer Espeeie

Alinhamento, etc. etc .

P\n,MblP'it�Q .' �o;iH·.f1l IIJbrrj� StlfáibLIo,.il!J�\... lHldit1t\fii�. ÜVt':'i!!V It�d.4� �lí uu 8

----------

lndustria e

pQ,iar..,'
" U\l.ólll

t�mal �e

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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'allam:]lpenaS 24. di.s para 8 Crita de Imdependenela Municipal drt .8hunenau' da tutéia alheia \

d,OI ás úrnas á 23, db Nnvembro de .1947 com�a União Democratica NacioiU111

t
L Para Vereadores:

com 8 voz" trocada pela emo- I

ção, prossegue: t Max Jacobsen . Farmaeeutico

11 Walderaar Se1ke - Con.erciarro
-Foi tudo obras de segun- I Emllio .I urk - Fuucionarto Publico

do. Ao ver 8 medalhinha que GtJ C' r d B' L ad
me era destinada brtlhar no' Aarme In o ogo - avr 01'

espaço, Irresistivel força íêz i
ntonio Caudido de Figueiredo - Comerciante , '.'

com que eu me ergvese pa-..
Otto Henr iugs . Iudusui»l • �

ra apanha-la, belji·la. e, em r{ Dr. AffoDSO Babini - Médico �.I!,.'.'7,·"seguida, das alguns pessos, Hercílío Decke . Banqueiro " 1
Milagre! Milagre!Murmuraram II D' H b t G � A I ad
os que me cercavam. Mil'lgre! f' D'

r.

r; et� erd C·eoFt' � � vog EO Q A. l.

Graças a Deus! Murmurei eu,
r. �rer lar . . L' eu ert - i ngen. UÜ::'1Íco T

apertando a preciosa sautínha Heitor Ferraz - Bancário � ..

de encontro 60 peito. 1 Siegfried .rroeltgebaum - comerciarjo t

"-'�-�-II-� �;_. L. < José Moritz - Operário i ,I
I

L. A's urnas, cidadãos, para a Vitória ele Blumenau IQuem vencerA? , 1 III

I - , (-...-�Jt-�-!I'-.-1fi-�-* X ,.....a:€_._��:.-._�
(Conclusão da La pagina)

1 [Pensavamos que no PSD. ha-
via, como ha em outros partidos.. . . .

_

paulistas de 400 anos. Estamos re ulz.s do domlng n ultimo, dia 26, foram os seguintes nu

vendo, porem, que só ha paulis- meros cyn ·.�mphd�s da, to�bola pr 'movida em benetící o

ta de minutos ou, talvez r..les-' da Igrf:Ji-i Eveogchca G(� I orneroue :

mo, de 400 segundos.. 1. premio _ srts. Cecilia Gnewnch - n, 22i1-Rio do 'I'estn
2. premio - sra. Irma Passo ld - n. t 175 - Rio do Testo
3. premio - Inu. da Artefatos de Barro SA. - D. 2092 - '."

Rio do Testo I

4. premio - Herman Relke - 'no 0178 -;- Rio do Testo
5. premio - Ana Blank - n. OOS7 - ]tio do Testo
6. pJ emio - Wilhelm KrafL - n. 1793 - Hio do Testo .'

7. premio -- Ana Blliese - n; 1922 - Rio do Testo '''�:
8 premio - Henrique Pa!lsülá Filho - n.0897 - Blu2Iena7"
9. premIo - Sif'gtried Hindemeyer - r: ü7U -

Blumenat;.·.j'.'...10 premio - Leopold') Blaés6 - n IBM - Rio do Testo
11. premio - Arno Ruhn - D. 0124 - Hio do 'Testo .•

cf .,'

Os contemplados pnderão procurar os premios COI'

re�pondeDtes. na firma Hermano \Veege S. A. ou nu parü'"
quiu da Igrej J Evsngelica, Daquela localidade;

PA R A f E R I DAS, •

".
. ..

�
I

E C Z E M "'A S
. , . I

I N F LAM.AGÕES,
4C O C E IR A S,
F R � E !I' R AS,
ESPINHAS, ET

.

",
".'

-

. -

-

- -. ';
-

.

O. paralilico ergueu-se para 'apanhar a
dalha que lhe Iara atirada e andou li li •

me-

Impressionante cura do Padre Antonio
Rio, (AN) - ProsseguIndo

Da sua missão de localizar e

õ'Uvir pessoas qne obtiveram

graças em Urocanfa e regres
Bafam 8 esta Capítal Iateíra
.mente curadas, "Oazeta de
Noticias" ouviu o Sr. José dt'
Macédo Ferreira, :'de 33· anos
de idade; resIdente á Traves-

.

8.8 Souza o; 26. "110 Morro do
P1.ntQ, nesta Capítal.
Assim Ialcu ele ao repor

ter do matutino; .

AOS dois. anos' dá idade,
,.Uve 88dnss[1ernss atratte-
.:das. Çres.el. no entanto, P Ir' Embaixadas Bras,"lel"ra'sP9rctonít. imante, . sem Q,ue
jamaiit atucutasse 08, Iteue

joelliQs•• IJu�ante 31 anos, ca Rio, 2B (AN) - O sr. Pre·
mInhef ra�tejandá. e sem es· sídente da Republ'ca assínou

peraoçs de" <vir '8 ser <,�m decreto 'crlando com earater

homem normal. de> vez .....·qu; permanents delegacões do
a' eteuéía ·julgou a minhá Brasil junto ás Nações Uni-

paralisia Ul11, ·mal :incuraveJ '188 e União PaD Americana

,.UltilIlamente, purem, .: em- ás quais se apllcará no que
pOhgueh,uie c.OIn}\S curas n::ti' couber o disposto para mls

,í'flêulotJa8 do Padre Antamo, sões üíplomeucas. Por outro
. E' dentro de men ]nUm{)1 de '1tO .êriOQ . (I.. Delegaçãc do

ser humano relegado á con- ilrasif na União Sul Africane

diçno de répfJl·.....•�
..

a cada cOIIl aéde em Pletoria.
.

cure míreeutosa de que ;. tín
'há noticÍs·.atraves dosjl1rnals
senti cl'iscer a Ié inablilsnL
d� que fics.Na curado se �e:
cebesse fi.bençlio do mtraen-
)-Js s�cerdote. ...•....

.

:.
. o :sr. José de .. Mace.do Fel·
re1r.8 Jf,lZ ligeira pausa e pros-

..

. '. ' .
.

. Sara. O; Selma Pinto da Luz,
. A Comissão de Finanças da

begu�nl Urucaola,dépÚs de .,- Sor. Freimundo 'Huschel" �:����o1l'G�;��1 a J:e��ar��
penosa. viagem, chei;uef. 'Ço-

.

Snrâ, Lacinia Doltas.
J'''''n' tando do pag.amen'o do I'm

.

aq'U'l' '0' fa:zia a'rrastei me Sn.r., Antonio. Haenddre.n, re.
"._ I

_mo .. '.' .... '.... -.' .
�

posto de renda as' importa0
'pellJs rua8 poetrentlls da cl- sidente em Bruoique,

•

das recebidas a titulo de inde-
dadeztnha. sob o. olhar. con .$nr, Guilherme AppeI, .resid.
tl'lstado· dá outros peregrinos em Brusque. ".

.

nização, por quebra do contrato
, ..

"'f' 11'
'. .'

ü'
.

"q' eu Sn.r. João R.... ocbad�.l re.sido nes..
de trabalha. Presentemente as

menos ln e zes
.'. O,.' ue... .

autoridades fiscais cobram o

.Não foi sem grande custoque ta CIdade.
. .

.

.

.'

.

. â4ngl a .Praça fronteIra a i-
. �os a!liversar�a.qtes de hoje a impOsto sobre o total dessas

greja local, oúde IDe. espera- �G!dade» cumpTlInent�-?s alme- indenizaçõas, com o que redu-

v8.'.a bsnç!1o 1m
..
prc..g.n.a.dll .. d.e, Jando-lhes perenes fehcldades. zem. de maneira censivel, (

.
. montanta recebido pelo empre-

graçli,8. E� cODJuntBmente'c.nm . gado. Para avaliar o absurdo de
"cantenas de fomeiros, cheto I�l_U,......._-;_m --j"�
de fé, fuI ahen�àado. � semelhanfe rigorismo, basta con·

N()!.à.,.paUS8, é o nO.88.0 en- O 'preceito do dia' ��re:e�po���m t�isu��p�r��n;���
tredsbdô de.olhQs l-({grimeja-
rlo.,.,.··.. corit.lIma 8 n.a.;r.. xaUv.s;.

;ação pela recisã o do contr aI!

.::. .padre A1'1tonjo. entretaD·
CARIE D1WI1�R�AÉ VITA- :n�r:s:���md���a�:ihOme���_

lado pejo indenizldo.

to, dlstlngutu-me, o que pare
ce Imposstvel' dentre aquela
onda humana;
- Tome' esta medalhinha,

ti sua _. gritou o bondoso mi
nistro de Deus - ao mesmo

tempo em que, sues benfase
jàs mãos, fi medalha mllagro
sa de Nossa senhora das Gra
ças era projetada ao ar.
Pelas laces trigueiras .de

Jusé de Macedo Ferreira.
suas Iagrtmas rolaram. E ele

�-II-""'.-"-.-!lJ �-. i
I

ifCiDfii'liC.81t Im��slo de Renda e as

• ....• ..··n !o!��,.
.

�y'!l·t v·...:; I reclsoes de _contrato de
.

. ............• trabalho
.

Aniversariqs

.
A falta_de vítamína D, na ali·

;-:,·�.:..,.•�..•.n.·.·.••.. r.·u··a.'en.c.·.i..

a···••·· •..(.a
....
n.·.it.al.iZa. '.fiO mel:.tação. é a maiB impoftaute

r t' l· ..::ausa
'.

da crise dentária. Essa
..... ..,

. ! vitamina (não só pl'eaerva o!'

... -Nq resu!tado do BorteIo de d�Dtes contra a cárie, como até,
. �g(Ísto. vubHcado n��te' )'1r- segundo alguns autores: auxilia
!lál; no PiaDo «8» •. onde I!le lê a cura dos dentes cariados.
lU6, d'i!Ve-Bt' lêr U {fi: Igual

.'"

IÍtent€; no Eorteió, do mês de
séteml;m\ tarnbeni publicado
.D·eS!a tolha, . ainda no plaor
B, I Qn�.e .se .lê 11:\26, deve-

tte lêt L& 26.
. ....

Material do exérdto ocul

to' num deposito de

godão incendiado

ar.
Use leite, manteiga, creme:de
lêite, ovos e figado, pois esses
-alimentos.foroecem a vitam'ina
P, necersária á saude dos
dentes. Rio (08) - O "DIario da

Noite" divulga, .hoje, senas

cíonal descoberta feita peltl
sua reporthgem; material do
Exe feito, CODstunte de cartu
cflpjraB, ports'pistolas, ctnlos
t! burracas de c8llip!1Dha ea

tllVi:1 guardado num depositt,
.le algodão 8itu�do no sub!1r
bi') de Puvulla, ·oade ÍrrGm·
peu, ontem, violento iocení1io,
que caUS(lU grandres :"_pfE'jul
ZOS. As autorldades poliCIaL
"'slão reliJiz1jodo investiga
çÕes para esclarecer como I

tl alerial estuV8 escondid(J
!:lDtre os fardos de algodao li'

chegou a ser atingido pelas
chamaij e êomo 11,11 parar aU.

.-_ .

·
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..
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•.•....'.'."._'.·'···.'�_'_:íf_�"":'�""';"-"'.-'._.X
t':':_�"_.-"�_".-""';'-'-·

..·l··.'A.o'olpobilistas ,., Atenção

···1 Já se �elii à sua disposiçãq a OFICINA WI�DER-

..•...•. KEHR para prestílr,lhé Os melhorés serviços em motores, i'
radiadores, latar�as etc. � bem ·como soldagens de qualquer ,

Sér.viços .prestados por Técni.:;os t
RUASÃO I)AULO -__c TELEFONE, IZi!. !

. ........ ,.

ii
·

..............-.�.__�.-.·a ...-.-:-_..:-.--.-..;_....- :t
���

. . .

' .

A União Deolocrálica Nacional
.Iudica ao altivo e valoroso eleitorado blums-

nauense seua candidatos às próximas eleições mu-
!';'. ,'.

nicipais de 23 de Novembro, certa de que, mais li ,,'

uma vez nO�08 eleitores afirmarão DaR urnas seus ,I �,

f l;�
_

::::O:r:::i:�:�::�:�:
democrático, uno o forte

L�
Frederico Guilherme Buseh J01'.

Resultado do sorteio

Is forças ãrmadas
vigilentes

Porto Alegrp-, 27 í(AN) .'.

Falsodo fi um jornal desta'!
cr,pihil o general Milton de,
Freitl!S iAlme!da declarou:,
Não tenho noticia de Qual
quer medíd a preventiva -ado
tad� presentemente pelas for
ÇRS firmadas, as quais' não se .�

justi.licaram desde que rein��Ir.tmrf.l calma. n
. '.'

As rorç IS _armadas, D�, '_
nbst8nt�, estarao sempre VI ..' í
giantes ao hdo da ordem = ! �
respeito ás nossas iDstituiçõe, I

,

��-e'"""'�--a:__ .... ..

(1'...... -,....., �

lj, ;/.

no

Rio (A:-.1) - Ontem. quandc',
:� pülich tentava f'fetuar 8

IHisân de um desordeiro que'
I)fOVOCilva graves desol'deOb
10 Lsrgo doIS Pitares, variof;'
fuz. iJeiros DlI.vais e marInhei-.

f)1-
i

_ (O';,"'1 _/! roa tent.a�am imperlir a açl1n
��.". � t da pc,llClil. resultando um

c, 7�,4J:;�:�;/;- ii . ��.ng��.��,Call��::.mo. o"'OiSo..C.e�rtra(>tjf
, •.•i ,_, df', ,",3. , v' 1 ... ".

b elecida, sendo os miiftares'
preso!"; porem. os mesmos
pr()�overam nova desor(lem�

jj"Dolos '

no Interior da dele'gaeis sen
do Decessarili a

.. intel'v�nçãl)
'lJJ2i..sJI"��à::

da patrulha da Marinha" para
./ conte-los é leva-los ao Arse-

Dal da Martnbf.\.
'.

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




