
A virtude II a lealda
ds se retírsm qmmlin
o crime a ii traição
sio premiados.

Sullin pela força· e desceu pela força

Os senhores Tte. Coronel Comandante .do 32. Batalhão de
Caçadores e Bacharel Delegado Regional de Policia, autoridades
responsaveís pela fiscalização e execução das medidas naeiona
Iizadoras, tendo conhecimento de que indivíduos ainda 'não iden-
�)ificados, interessados em estabelecer confusão no espirita do po
vo, vem propalando haver sido suspensa a proibiçgo do uso do
idioma alemão. tornam publico que até a presente data, não rece

beram e não tem conhecimento de qualquer ato ofícíal referente
ao assunto.

O uso dos idiomas alemão e japones, em lugares publicas
[Hotéis, cafés, confeitarias, cinemas, teatros, bailes, reuniões etc.)
é proibido de acordo com a deterrninacão do Ministério da Jus
tiça e Negocies Interiores, tomada no interesse nacional,

Os infratores serão punidos na forma da Lei
Blumenau, 6 de novembro de 1945

No ball e De tAl!
�;i'., I í K N O l' [ J

, �P.�.�� '--'

.não. deve falta..,
-

f'l;

o sr. Wenceslau Braz. ex
presidente da Republica; en
víou o sec uíute telegrama ao

Confere com o
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E. � _ m. � 1\ � �� li I. � a
�......�-�-�-!fr_...�""�-.-:..-� Faç� o;,�t;ell q�a pretendem CtiA Faço saber que pretendem ca..

�-__..�-��-•.-.''''''(\�* sar-se: Alfredo Vollani e Cacilda

I sar-se: Reno Krarnbeck e Maria
I I Alexandrina Casas. Ele, natural Alina Grossklags. Eie, natural

"al'XiO fnnfihfD [deste Estado. nascido aos 19 de I deste Estado, nascido aos t 5 de
" a u �ijif ij [abril de 1919, torneiro, solteiro.j abnl de HU9, motorista, sol

; domiciliado e residente nésta l teiro, domiciliado e residente
! cidade. filho legitimo de Ervino I nésta cidade, filho legitimo de

S�rviços de primeira l Vollani e de sua mulher ROsa- Theocor Krambeck e de sua

erdem Ilj'lia Vollani. Ela, natural deste mulher Wanda Kr.ambeck. Ela,
I Estado, nascida aos 3 de janei- natural deste Estado, nascida

Rua Maranhão I 1'0 de 1923, domestica, solteira} aos 29 de junho de 1922,
N' 27 I domiciliada e residente nesta domestica, solteira, domiciliada e

i cidade, filha de Alexandi ina resldente nésta cidade, filha Itgi-

I Maria Casas. lima de Ricardo Gro-isklags e de
.
Apresentaram. os documeatos sua mulher Anna Grossklags.

exigido pelo artigo 180 do Co.· Apresentaratt� o, dOCWIlent�5

�i �_'_'Il-.-.iIi-�""'.""""'� êigo civil sob n. I, 2, e 4·lexigidG pelo artigo 180 do Co.
.

,

Si alguem tiver oenbecímeato de! digo civil sob no. 1. 2, e 4.
'" � existir algum, impsdhnente legal, f SI alguem· tívee oonhecl�n:to dfil

$a<l:na e e(�etta'G ? II acuse o,@araos
fins de díreito, I Ubtill ci'11g\'i!ll Impedimento. leI.al,E, para�nsta:.r e chegar no 00 ' acuse o pEm� os fins de :direU�

I
nhecímento de todos, lavro o. I E, para: oanstan e chega!) ao 0i)<I

.

presente para ser afixado ao ·To.. conhecimento de tedos, lavre ft!
.

gar do costume e publicado pe. presente para S�I: afix!'l.d.@ no I..

lIa imprensa.
.

gan do,oostnm6 II Qnblicad'i p�

I Blumenau,6
novembro de 1945 la tmprensa,
Vict-orino Braga Blumeuau, 7 novembro de 1945

Oficial de Registro Civil. Victodni# BragJl;
*** Oiidal do Re.gfstr-e Cívll,

Edital
E � �!*�. í!

Faço saber que pretendem ea, � El Ij, � III

sar-se: Victor Bernards e Emitia FaQO saber que PI retende !1 ca:'
Grassrnann. Ele. natural deste sar-se: Victor Luiz dos Santos
Estado. nascido aos 9 de janeiro e Olindina Arnelía Rebelo. Ele,
de 1 9 1 3, lavrador, soIteiro, do- natura! desle Estado. nascido

.-�-��...�-�-:.:����-� miciliado e residente em Salto aos 18 de outubiO de IH2l.
do Norte. deste Distrito. íi!ho comerciario, soiteiro, domicilia
legitimo de Augúsfo Bernards do e residente !1é��a cidade, fi·
e de sua mulher Otilia Bernards. lho legitimo de ManDei João
Ela, natural deste Estado, nasci- Luiz dos Santos e de sua mu
da aos 9 de janeiro de

1920'lIher
Candida Maria Gomes: Era.

domestica, solteira, domiciiiada nalural deste Estado, nascida
e residente em Salto do Norte, aos 28 de selernbro de i 923,

..... .

Por.méio deste aviso torno Publico, que a partir do I deste Distrito, filha legitima de I domestica. solteira, domIciliada
... dia lo deste m és de Novombro. aln�uei meu estabelecimen- ..Medicação auxiliar 1

Carlos Orassmann e de sua mu- e reside�te né?ta cidade, filha
�e "HOTEL BÓA VlSTA" ao Snr, Alberto Dietrichkeit. ao no tratamen1

lher Emma Orassmann. de Amelia Mana Rebelo. '.
qual espero que 8 minha distinta Ireguezia dislJensará li ilT ••

"0 da

I Apresentaram. os documento!!' A.presentaram os dflicnm.entôs êxl�
, mesma ftenção, que até então me foi dispensada.

s t �s exigido pelo artigo 180 do Co.. gidos pelo artigo 180 do Codih�
*gradecemos sinceramente a toda nossa freguezia e �-��';;""'�-§F-��.-� digo) civil sob n' t, 2, e 4 Civii sob D. 1, 2, e 4. Si alguem

amigo§ pela.preferencia com que sempre fomos distinguidos. Si alguern th'€ll oonheclmento de tiver conhecimento de existir aI..

Blumen.au, 5 da Novembro 'de 1945.
.,�-.�" ?xisUr algum hnpedin�lento legal, gum impedimento legal, acuse o·

HOTEL• ·BAA .VIS'I'A
acus� o para o.s fin:! de direito. ):id.ra os fins de di.relta,. :a, 'para

v E, para constar e chegar ao co.. constaI) e chegan ao cOIlhecim�n ..

Walter SeUert e Senhora I nhecill1oento de todo�1 lavro () to de todo!, .1avri1 o :presente pa:..
p1'esente para ser afixado no lo.. 1.'5 ser afixado no logar do

O seu �AD'IO esta' falhan-do? mi
gar do oosturQ.e e publicado. pe.. c-ostwll:e e publicad'J p.-ela im,..

lII"\It. la imp1'ellsa.
. prensa. i !

Leve.oRAIMDedlioat3.mOeL"IOeUnaMofiCina I Blumenau.,.
5 novem.bro de 1945 Blumenau,7 nov6lllbr'o de 1945

Vjctol'ino Bragl:ó Vit-lJnu(li BlCa2,� ..

Oficial do Registro Civil. Ofic1al do R�gfstr{j ('jvtl. 1

fmpregt?dcClmrr:cl�lXht'
•

Ie será proDlaménte atendido �fJ�,:;;�r61� ��'I��� ;�_\"._-#-- R C-
.......• . "��iJifiNi'"

"-1I·· Equipamento mederna de alta precisão; técnico

! w��rJ,JiJ:"i�'W��&S.
.11,"1'

urE' 5 � e !\m !AL .I! T� A
..

. ... formado' e diplomado em São Paulo ,
........... • - a;;;"""'"

TRAT;\nIENTO E OPERAÇOES DAS DOENÇAS DB SENHORAS
Alamed.a' Rio Brancog 10 �-:ii[--:+:"",,':"';"'. -�-�-�--.'f(-�' � MaIesttas das meninas e moças. msturhios !la idai!e criUca. Per·

'1Ii··_�_IIIIIII_II!I!IIii iIÍIIIIlII_IlillilmJ__iI'!iiIi'IIII !1 I � luriliilc5es IlEluyo*gIamhilaras. OPERAÇÕES do ulerá. ,avarios. '

_......._�......."""""�--�---.,_ III trumpas. lumilres. ilP!mdiee. hernias. ale:

• .. III!IIIIIIIli,ee__IIIII!-------í!IIiIiII'l!lllil!lMM&4DBe
: m . matermllCOiHHliaçãll - Ondas Cill'ta:;"Consumidor . 1 � OLiNiCA EM GERAL

'II.'
COi'acÉ.io, pulmõas. rins. iill. !ii;0S1i�Q.

EXI')' � Ma·nte,·!i� rDI�AR ! Varices - Ulceras - Doencas 'l'rü!.lii:aes.
!r.. ko UI OU) I GONS.: Trav. li da Pavilreiro N. a (em

frente.
de

.Hottll
Vltilrial

Exista Qualidade que fôr !.M..q!�:�r;:!�il}�!;! P:Uti����!�h�!!h9fiW!'
M

.

f ul-�n- ,��'":....."t:."".:�����������;,�..�:::.-:::;��:-:·��':':·�:L�a
as não é ·

H 11uii I

r
.

.\

Irl Gasa de Moveis Rossmark Ltda. ��� Dormitorios
. �i

�i Salas de Jantar B
�� Moveis Estofados :l
p .

h
E5 Serviço bem perfeito e bem acabado n
II .

Grande esíoque de Iape�es {�
fL ��.� �.�� �.�.:,�:� ���: ;

ti ..
_ !��.� ����1.���....,,_..�������u:;.:;.:;

um coujunto: frigorífico (compressor .. para Iabricaçãe de
.< gelo. m-arca <tBAYARIA/';.de fabricação etemso, ebsotuta
..: mente llO"O e. ainda �IlQaixotad(), com todos os seus per

.

tences, Capacidade:· cetca de ·180 kg's. em 9 a 10 hrs. Ver
..

e tratar na COMPANJfIA JENSEN�Agr. Ind, e Comercio -:-

.Itoupava Uentra! - Blumenau.
. .

., • fi.�-�-�---:�_"�_';'��: �;_;;;� Ô +.-�._.�-:€_:._*.;_��-�-.•

Empreza Força.. s1uz Sânta GatharinaS.l
\lendas .deAções Ordinárias

..•. Para os 'fins previstos no paragrafo (§) 3' art. 9' dos
Estatutos desta Sociaaade, leva-se ao conhecimento dos
interessados que estão a venda quinze 0.5) ações ordlna-
.riaa, ucmlnattvas (numeras 5.393 a 5.403, 7.127, 7.128, 9.033
e 9.034), pertencentes a diversos, ao preço de Cr$ 1.40000
(Um mil e quãteocentos cruzeiros), cada uma, ficando fixa
do o prazo de 15 (quínze) dias afim de que os atuais acio
nistas .possam opotar pela sua aquisição.
". Findo essa prazo ficarão as eludídas 8ções liberados
para alíeaaçãe a pessoas estranhas a Sociedade.

.
...

Blumenau, 7 de Novembro de 1945
DIReTORIA OA "FORÇALUZ"

Dr .. Percy João de Borba
..

I. M B �D I C o B S p. B C I li L 1ST A .

o'oenças de Senhoras '.
� SífiUs e ou.ras molestías vene�

reas - Fraqueza sexual -'-' Tratamento rápido e indolor

ICUNICA GERAL -'- OPERAÇÕES
Consultório: Rua, 15 de Novembro. 1186 (ao lado do HOleJ Elitel

�. " FONE. 1405.

Icol1ànltas: dás 10,30 6s 12 B dás 15 ás 18 boras
Horário especial para tratamentos com Penicilina

I Grande LiquidaçãO
., Calçados

5-;
i .. '

,.,

2� .

gy:
:-r'l·
'11

. ''''f/l}':�:;Z;?§

.�VI S o
{_!

..

Aparelhos de Radio
da RC À Vitor

de lodos os tipos e ta!_!lanhos na

Casa do Americano S. A.
"Mereado de Auidmovell

Rua 15 fi' 48'1 ' I
Fábrica de· Tintas IBlumenau LJda.

!fIntas 6 Vernizes .. Material para
Pinturas em Geral ITintas em bisnagas para artistas

Blumenau '" Sla. (alarina

__ !E!iiiliiiill!:l,__tlilllll

A tratar com

r I No bar e no la»
:.� ,

.'

KNO'D
.�, pão deve ÍaltaJI

"Medicação auxiliar
no tratamento da

sitiUs"

9·11-1945

III

I
SAUDOU -. Dia 10, ás 8�15 h$ras

HUGO DEL CARRIL (a encarnação de Carlos Gardal)
Anna Maria Lynch - Zu1Jy Moreno e Cirilo Etulaín em

"Na Luz De li ii Estrela"
Uma película transbordante de emoções e ternuras! Fantas

ficas cenarioal Maravilbosos Tangos e bolercs ! Um filme feito
especialmente para os admiradores da bela airna latina!

«Na Luz De Uma Estrela>... é um filme argentino!
Acomp, Complemento Nacional e fax Jornal.

Platéa 3,00 - 1/2 e mil. 2,0;) - Balcão 2,00 e 1,50

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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9-11-1945

.Armado na esquina das ruas
7 de Setembro e Bom etiro

1l0Jf E TODAS AS NOITES magníficas funções com distrações para todas
,

as idades - Teatro ao ar livre onde um ajustado elenco de artistas
interpretarão gozâdíssimas comédias, dramas comoventes,

canções e bailados.
:,,=-"-'_'.·--�_,..�.---.-+....,....+Ô "__�""';',,,'-.+ei,.,-:�';_:"-:"-:4\'-� O "-M;-��'-!l-�.__,....:€-�:t, O .,-...- ......-�-,�-:._.-�-. O .-!&-.....,.___��

Divertimentos, alegria; luz e musica:
Todos ao Parque Estrela do �ul

Procura-se

Urna "Geladeira para Iamtlia -

em O,í.imo ,FunC,iona,'menta,' Jo- 'I'Iormações nesta Redação.
--'--

Vende-se o Campa de Fu
teból .Vltorls.oom sprox. 7.000
metros quadrados, 'situado á .'lm !WIli _Rua João PesBoa'- Velha.
Informações com' M, Oer

mer+ S, A. Com. Moellmann
ou Ono WHle, -fone 109g,

1946-1

I
R-apazes que saibam ler e es

crever. Informações neste Jornal,

Um' moço sério para serviço
leve; q(Hf ,saiba ler e escrever,

Ilnrormações
n�,!!e, J orn_al.

, Vende ...se

Uma bem instalada' loja de
tecidos inclusive casa e terra S,
situada no centro da praça de
Taiá.
Tratar com o prcpríetarlo

Henrique Faber Sobro
Taió � Rio do Sul

Duas casas us Rua Silo Paulo
N' 271 e 275, pertencentes li
Emílio Marx .Seníor. O Inte
ressado deve se ·dirigir ao

Proprtetarío, na Rua São Pau-
,lo N. 271.
--

Vende-se ou' Arrenda-se o
bem atreguezado P R A I A
H O T E L, situado na aía
mada praia de Piçarras, na
Estrada ltajaí-JoinvHe.lnforc
mações com 4) prepríetarlc
Leopoldo Flelth.
�'��"�,"-h�"��'

, '·U,m consultor de beleza
de Nova York oferece

'novos encantos à mulher do se

eulo xx, Êle diz: À noite, ao dei.
tar-se, retire a pintura do, seu

"maquillage"com LeiteHínds para
'que a sua cútis possa respirar
-livremente. Verificará. então; que
cs.poros, onde se alojaram várias
Jmpurezas. e por isso se mostram

41Iajado�: retornarão ao seu nor

'mát_Uma sensação de Írescôl'
'" '.". "'�'.

r_á. por longo tempo.
,

êeer, os primeiros cui
a cútis não dispensam

:�q��o' �,Q., {,eite Hinds que perfuma.
!a�ad.ªYelmente a pele e a pra·,
iPªra para. o "maquillage". ';
�cis,('�sQs

.

especíaísde espinhas,
'.!1ra,VQS emanchas, a ação do Leite
'mnda faz sentir-se
'efic&zllJén�eJ U se-o ,

��'
:4it!rlameª�e :_ s�_rá -

I.z

empreJ��� ( ,

jt�:,",;r'R«.c:� lI:t'
� E�TEI
"I .

lifJ{fiee.!J!!pelq,z4_q,Ç(Jtü

Chocolates
Balas

Caramelos
Pralinés

Ar!lqos de NataJ
Caixas Faniasias'

etc. etc.

Iagora a venda na

LOJA l A [

Sempre foi e continúaa ser

ai· dhor
�m��I�

1

'I

�,

1

� ..Sedas, Linhos, Case;;';i;a�J
Riscados, Brins, Sapatos,
Camisas, Pijamas, Capas,

Meias, etc.
,. Ghapéos. Ramanzoni, Gnry B N81sa

BLUMEHIU - Rua 1$ de HOiemhro, 595 .. f�ne: 1101

1
I

/'

Novo Edificio Peitar

Travessa 4 de fevereiro, 3

:;ma .ggm. MEJi &* ",. 4 te 1IW"4f!t"4tM '*Mi'" I"

ii Tratamentos e8peci��::::: :a:r:enyas do eBtoma�ol
I! fígado e intestinos, sem operação.

Laboratório anexo.

E l'd d S 111 I Consultas: Rua Bl''Usque stn», das 3 - 6 horas

__iiiiiliiiiii__S_PS;iBC_.ia"liiiia_6iiiij:_s_o_a_lh_o_M_lt_r;.a;ca_..t_ro_biiiiije_,I 1 I
.7 =�:. ao: s��adn:';: FO��::'3:!IMmf�

DISTRIBUIDORES

Prosdeenno BtCia.Ltda.
BlUMENIU _;._ CUIUnal - JOINVllLf

.�

ruio E NOCIVO AOS ANIMAiS DOí'.Ú,'S'tC')S
�;.1[!l�Q��2"'-:,:,._s���:..:'!;�J:;;"JU;·-:,[_

Sociedade Benificiadora de
Madeiras LIda.

Telefone 1248 - Rua 7 de Setembbro

fornecedores de Madeiras em Geral
,

f'orrc Paulista, Encantonelras de QUalquer Espêcíe,
Alinhamento, etc. etc.

"'JDA
Expedições .... Despachos

Agentes dos látes: ..

com viagens regulares entre Itajaí - Santos

Caixa pOi�al 36 - fEnda Telesr. vgG�ldon

ITAJAI' - Rua Pedro Ferreira nO&. 68/7;g

Dr. SANTAELLAA.
Ui,i(awillls "ela FacilIdade Nacional de Medicine: 4&

Universionda lio BrasiL

Médlco por concurso, do Serviço Nacional la Doenças M,eutaia,
Ex-interno d:. Santa Casa e do Hospital Psiquiátrico do Rio

de Janeiro, Ex·médico assistente do Sanatório Rio de
Janeiro da Capital Federal.

CLíNICA MtmU:A - ESPECIALISTA EM DOENCAS NERVOSAS.

CONSULTÓRIO· ii U A P fi L I P BSe O' fi I D T
;Eilificio Amalia Neto)
Das 15 ás IS horas

PLOBIANÓPIlLIS

fabrica de ladrilhos e Oficina de Escultura IDruoldo Puelter
BlUMfNIU

Rua Duque de Caxias, 8 (Ex·P.almeira8�
Telefone. 1081 � Caixa Postalt 48

�p.�IMilldl:a � Im1-taçã'll flef Ey�,t�. � p.rihmza • �-

6,.nlt[l &c«dadal. I?avlm,Qt�l. ftdçã.tJ CQIltOU (iII Cf�t$ Ir..
i ,

' -

.

I
mIldll, Ba'Ial!ltt'l!l'll. Cab:�. PII{i:.'.g

S,
�!�rDl P�d1!'''.1 I.l�

..

'

,I?b..
iiI. ,'Bf:l.. A�.

d

.. ,

' Tl;nq�B., CaP,ud'.. !T!Il"bo:l!CÕ>iI �rG :&mamtu$ C4:tltilooel.. p«ra El!g:'i!íVlII. B@aH � iJal'..

I
di:O)Jl M�lt d. CÀtotrifl. �IO're! ..

I ms P.etrol\ Flltll'� !II Had��l!!1i FiO"1 rasa Vasil. F1ng(m�nOO; .dIt M.lO
\ rÕ!ll1, 081& d� �!!I1), ®to. d e I � a e e ii! li 11 a!. iii! f·().
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NO'Ja Iorque, 8 (S,E.) - Empresta-se u'rande significação nos meios

politicos do paiz ao resultado das eleições ontem realizadas na IIun�
gria, com a vitoria esmagadora do Partido Democratico dos Peque
nos Proprietarics de Terras, sobre a poderosa corrente comunista. O

urna Vitoria da mo
#

Ia
'resultado desse pleito, o primeiro que se realizou mim, paiz do Sit-'leste eu'I'OpP-U, 15 bem uma expressioa demonstração dos anceios dos

povos que habitam o Velho Continente pelos 'regimes democraiieo«,
visto que se etetuoú em zona de ociu. ação s01JiiJiü:a.

.

Terminado o conflito que abalou os alicerces da civilização,
aos pouc,:s' estamos .retornando ao ambiente normal dos tempos
de Paz" tão necessano ao trabalho produtivo que conduz ao

progresso. ,

"

A liberação do comercio da gasolina é ja uma realidade
bastante confortadora em todo o Pais. Os automoveís e caminhões
voltarão a trafegar livremente por nossas ruas e estradas afas
tando; talvez para sempre, o abantesma da falta de transportes.

. que tanto atrazo nos trouxe.

'.

Em Blumenau ja se notam os beneficios trazidos pela' recen-
te liberação dó precioso liquido. ..

.

.

A maioria dos. nossos . pos�os de venda de gasolina ja estão
servindo sua freguezla sem restrições de qualquer espécie. Tam
bores e tambore� do combustivél estão chegando de Itajai en�

�hendo os deposites dos postos, enquanto as mangueiras' despe
jarn a. easencra nos tanques dos carros que fazem fila. diante das
bombas.

Dentro de poiico as mercadorias deixarão de apodrecei" nos

pontos, de e�barque e o escoamento da nossa produção se pro
cessara regularmente.

. Esta a prome� que nos traz a liberação do comercio da
g.asolina. E com. eI�.o fim de uma d�s.mais escandalosas nego
cíatas de que foi vítíma o. povo brasileiro nestes ultímos anos: o

. "Cambio Negro" dos combustíveís,
. OX,alá as deligenci�8 iniciadas na Capital Federal para apu

rar qUaIS os responsavels pelo vergonhoso "comercio" se exten
dam ao resto do Pais, afim de que seja dada uma ampla satis
fação ás vitimas da roubalheira,
.��"""""'�';_-�-":+'�€__tt!O.·-�-lj��-�-:.:-�-�.

Extraio
. Prado dOe R��ps!d�a Menor

_. W.·E·TlE··l· &ncontra:se a venda ft.3S
..

farmacI3s e Drogarias

ifÊôerlâ�·íi6miéà
�--

C.:::·�I;:·;;:--:D:·=----�-'D:'
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. '�,' C/�tg. C?,ID av�,so �.e 36°0 (�il:t:�e 54 �11(lo íej mes, pessoa muito relaclone-
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da em Rio do Sul, onde re-
t1 Idem hLJM,!.lf> utas fi 1I2 % 'i t side.
! Idem lêem 180 ctiag 6 0/0 l Me. GERMANO TEICHMANN
1 C/Cts. Prazo Ftxo 6 meses i 512 0/0 l-FesteJa nesta data a

T Idem Icem 12 :. 5 O/O "

passagem de mais um natall-
í&1 .. elo o inteligente menino Ger-
':--�""�";""�_.�--�-�B!>.Jt-�--" o o;.....:.,....,,:...,_,�-�-�..., ..�.-�. mano Tetchrnann.

N GIl I SRA. ALiv\A REINKE
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I aataliclo da sra. Da. Alma
Reíuke, dedicada. esposa do

venda das resoyvas ...
sr, Germano Reíuke, resíden-

w v tes em MassarSllduDil.

Brasil nos EE.UU.

de Blumeílau

o individuo Roque Alves la o 30' distrito policial, onde

I
sitio ermo localízadc em tren

Canela, solteiro, de 28 anos declarou que Francisco havia te a ilha do Goveruador e aí
de idade. Bem profissão e morrido afogado. Contou que o matara por estrangulamento,
restdeneía certa foi preso. ha o barco sossobrera. 8 4 certa! - Primeiro eu lhe dei um
dias em Níteroí como suspeíto altura. da vlagem, e o menor I bofetão - contou o assesst
de haver assassinado um me- caindo ao mar. fora tragado I no - e depois como ele
Dor de nome Franetsco, com pelas ondas. Mas a policia I' qutzesse gritar. segurei-lhe
9 anos de idade e tttho de não acreditou na historia de o pescoço e comecei fi sper-

.

PARIS. (S.F.f.) - "A energia atômica provocará mais o bem Manoel' Caetano, morador DO Canela e continuou a íuterro- I tar, apertar, até que Fran

do que o mal. por isso que a bomba atômica é apenas uma lugar denominado Saco da ga-lo, cisco perdeu 8.S forças. g

pequena aplicação da ulilisa.ção dessa energia" _ declarou o Sr.
Rosa na n�a do Governador. Ontem finalmente. Canela quando o soltei, caiu pesada

Joliof Curie, Professor do Colégio de França durante a abertu- Canela, saindo com o menor coníeseando-se autor: de um mente no chão. Eslava morto.

ra. do ,Congresso da Associação francesa para o progresso das!para dar Um p'as.seio de bar- crime barbara, declarou que Dexei-o, então, eseoIJidido Ui)

ClenClas em presença dos delegados britanicos, norfe-america.}
co 'pelas proxImIdade daqu�- levasa o menino para um m-ato. e vim embora.

nos sd'9'ieticos, holandeses, suissos e tcheques. O dentista fran-
la Ilha. não devolve? maIS O perverso assassina Jeve�

ce:; traçou um quadro das pesquisas cientificas francesas. saH-
o mesmo aos seus pa,s e de- rá segt.ir hoje com as autú�

enia�d.o sua con. tribuição no esforco de guerra aliado. O sr,l sapa�eceu. Prf6So !:rf!� dias '.'<"'\ ,�,,- .• - I ridades daquela il!la plUa o

Juslm Bens3çon, Presidente da Cruz Vermelha Francesa, tratan� I depOls!la caI:.tal t.il�mense "
' .. '

l sitio referido arím de mOntrar

do a �eguirl das carencias alimentares durante a guerra, revelou
o mdivIduo fOI remOVIdo pa-

..

lo local onde ocultou {) ctida-

que cenio e vinte mil franceses morreram em conseqÜeucia da I
ver da infeliz criançn .. _

W�:':�?���""'''''''''="'''''''''''":====='m� Molho V I C I
l=· .:j Igualou melhor que o
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. OFERECEMOS:'· jt similar extrangeiro

i NOVAS - RECEM CHEGADAS �l falir. C. INTWEIUR
: :i Bna 'I de Setembro, 100 � eX. 56
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.

iI 11:!.�"_��I'ML._.j}••_*_•.ilMl"_.{Y o ®_$<lI.�<i<li!J�3f�"'��a i1 � �

I MAQUI���AL .� f.��CULAR J . i Im,tituto Médico Or. CARVALHO_I �����i:����!����';'r��3I:
{ª DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA O ESTADO �.J ; - Diagnósticos CHnicos - 'i tanha. jeciawu [,l'd,-lndt'f

ta DE SANTA CATARINA: 3 :I M.etabollsmo basal _ Eletroc21'diografia Labora- íhti "olhar tudo" em 811.1 pi'(!jeta,

i;.· :::1 .i.. '. tório de Aná.H.ses (sangue-iézes-urina, etc.) B
...

' da viagem, que se extend'�nl

f J� SANTOS & elA. ! � a todos os países &Üi·amerI·

.}� B lIIil Clínica especializada de Senboras I canos '-3 México.
: R I O DOS U L -� ii I Declarou que sua, vifig'cm
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{Perturbações menstruais, eateI'iUdade, alterações se- � não se prende a desempenho

l�
Rua Carlos Gomes, 59 (ESII.llv= 1 de Setembro) �! S. 1(uals. incômodus da a�ol.. cên�.i� e da ü:l.3d8 critica, � de deveres nIlciíiüi

_

e que

� CX.POSTAL1V·ENO.TEL.:DOSSAN-fONES:l08e94 ;1 11 inflamaçoes genntilS, etc.) ; 1;?�'!�-IP���d� "Jam[,:lr�';: �t".:
: :l I Aicunedll IDo.Bri!!íCo•. 3.
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Sôbre a

ouro do Me. JOSE' NEY
- Completa hoje msls um

.

O "federal Reserve Bank úf New York" negou-se a ano de feliz exísteucla o

comentar a noticia de que o governo brasileiro pretente menino José Ney, Who do

por á venda a reserva do ouro cio Banco do Brasil, avatí sr, Adolfo Bernardes.

ada 'em 250 milhões de dolsres. OSWALDO LADEWIO
Um porta-voz do referido banco explicou que as díre- - A elernHide de llaja

Uvas da sua organização não permitem 11 díscussao da cio assinala o trauscutso de mais
tada noticia, na atual sitU'OÇãO• acrescentando não poder uma data natalícía do sr. Os
revelar. também, o montante do ouro brasileiro mantido nos waldo Ladwig, da nossa &0·

Estados Unidos, para contas bancarias. cíedade .
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Crime· hediolldo na Ilha do Governador
Estrangulou o luenino e escondeu o corpo no ��ai�
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Lavando-se com o sabão
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