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Já. é tempo das autoridades entrarem em ação contra os inlralo·
res do Regulamento de Higiene

.'
.

A letra D do artigo ;}03 do Regulamento de Higiene do' _ •

Fstado. que diz respeito aos' .hoteis, restaurantes, botequins e es- fila0 VacJiiando OS-.,
-,

..•.�.J.. llbel�címentos cOlgêneres, cafés,
.. bare.s e ete., está redi

..

gidO nês-
1 d P á.

. \�es termos:
.

'
.

'. escolares o ara0
���casiões«�= .�::r:i��� usarão paletós brancos ou «�moking» nas

contra a coqueluCheConvem acrescentar que os mesmos deverão apresentar-se
.

com trajes rigores irnente limpos e manterem-se no mais RIO. 1:! (C. B.) - As auto-

rigoreso asseio...
.

ridades sanítarlaa do Paranár:.

iniciaram em todo o Estado
. Entretantn, tivemos oportunidade de vírificar um dia des-

tes, numa das. principais confeitarias da. praça; frequentada por
a vaelnação em massa da

elementos da élite Iocal, que os garçôes não estão' seguindo á populaçli\1 pré-escolar. ou se

risca êstes sadios preceitos de higiene,
.

. J8m crtançaa entre J2 meses
Um deles. atendia os freguezes em manga.' de camisa e, o

e fi anos, contra a noquelu-
outro-vestia um guarda-pó que a sugeira tinha tornado de côr che.

"díndefiuivel,
.

1 ano de gat'anlta - Oficina pràp'riez- Seroiço garal1Jl o

Ora, tudo isto, alem de constituir flagrante desrespeito ao JbllJDCiem ne;., DlIRIO
Ref-Suh:nento que cita_mos acima. ,fornece uma in-pressão das �Ç::.>ç,...,_A)t":::1"<::1""dÇ>.lp.>C'<d'-""':1�ç..:o��_ç:::,.,�<'::::1ç::,.,.r;:»>Ç:;.Jt"<Ó�� Em ceasequeneternars tristes .aos forasteiros qne aqui aportam e que cão estão � ....'

.'.

�
habituados COrÍl tanto desmazelo e falta de asseio. 'i) Correlils de· Borracha e Lona 'P da graveAfinal, as leis 8;;0 feitás para serem cumpridas e cabe ás d .

aa�toridadf's sanitarías locais deli�enciarem junto Aaos propri�ta- � Para' Fins Industriais � HOLLYWOOD.li (CH) -De-nos e empregados dos estabelecirnentoa em apreçr. no sentido a p zeUl.!ve pessoas foram hORpi�de = normalizar a situação, agindo rigorosamente contra os re- 1;) ".0 U N L O p:u 'i) taltzuuas e outras 13 mettdascal eitrantes � � na cadeia em cousequencla
CRUZ·

.-..

I RO'
.. . v, {t; dos dísturbios registrados á

J
."

.

t; J .'
'

..•.. PrefIram 8 farinha � Dístrlbuídorea: Prosdocfmo & eia. Uda. � porta dos estudíus da Metro
-�._----�----'

f'1br".ia oI �
. e. QQldwiJY Moyer, dpvido á�-.

Q (Câu- p. o P' Rua 15 de Novembro, 687 - BLUMENAU � atual Q'reve nos trabulhadores�. O I N ti O jOI N V I L L E �'"'ó�('<;;;:1 ('<;;;:1,,,,,�'-""Ó�'""ÓPcl� �""Ót"<Ó�t"<Ó��<"'6��� CinerlJ1;togrI.lIicos.

Com asmesmas tradicionais o Brasil, os novos Rádios
PILOT constituem o que
há de mais. moderno e

eficiente IDi aparelhos
receptore r

: Procure co-

características que os torna

ram conhecidos em todo o

mundo, e dotados, agora, de
novos aperretçoameutos, já
se encontram à venda os nhccer, sem compromisso,
Rádios PILOT,modêlo 1946. os novos R{,dios PILOT

Especialmente desenha- /--;;' - o seu guia para um
( .1'1\".dos e construidos para q'-i' mundo de prazer sonoro!
EBf'

. '\{t

PIONEER RÁDIO Indústria e Comércio Ltda.

Rev�nded01' exdush'o em B!umcnau:

o D M E R I C INOS. II.
AurOMOVEIS

fundador t
End. Telg. fRESHfL

MERCADO DE,

John 1" freshel
Rua 15 N· 487 , Tel. 10.78
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Departamento
DE

Força Motriz Industrial

Distribuição Direta

das Fabricas

-5 U P E R I O R
E

STERLINGa e tr t s e ra e a e

DOIIBslica
Comercial
Industrial

Seção deSerliço

Nossa DIVisa

GRUI10S DIESfl

GRUPOS DIESEL ElEiRICOS

E' SERVIR

oa 0°
OMBA'·AT

RIO, 12 (C Bj--Noticias do Milão; na do nome das pessoas que eonsegu iram apo- O segredo obtido, segundo o mesmo jornal,
.J��lia;l

..
n

... ·.to.·.. r.fu.. aill.. l?t.le.. ·.·•.·.·.o.·.·.J.··.o...r�al JÓQal «Milano derar-se do segredo daquela terrrvel arma e por agentes secretos de potencias 'in tereeaa
_..Ma»; em aénaacíoual artIgo, adianta que Ql.e transitaram por MilS.o conduzindo 08 im- das, foi rapidam en te enviado para destino
'os planos dá bomba á�ôJDica. foram 'J".ouba· portantes, pianos, obtidos por agentes sacra- ignorado, transitan 10 por Londres, Paris,
dos. AdíaJlta aql1elejOrnalqu.e �·stá de posse toa-eaviádoa ao Oanadá e ao Novo México, 'I'urím e Milão.
fI'

". .
.
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I :� .... l...,j, iniciando suas ve ndas de Fim de Ano!

.. Coloca-se ao alcance da bolsa popular, oferecendo a<!s melhores preços

( Artigos para: Homens! Senhoras! Crianças!

(Sidas, Unbos, Calçados•.Casemiras �Jicio�B"S e �$ifa�G8fráiS
CHAPEUS Raznenzon.i, .Nel�a e CU1."Y

....."""" ..."...._"""'''''__''''._,....,.......'''''''''''''_�'''''''''''......,._''''''"''''''__�_ "'.....""'"'....""""_""""""'_"""'''-'''5'''''''...,.=....._...,._'''''''''''-=�_�Wt- wSKífitJ05K?F��crsrn lp!t;i"i �"'"",pM!r;g

seu variado sortimento

o anuncio é a alma do neqocio ��;Wi:]I"__�

I ---I'
If('\ .

s Um Código Nlascotte 2u' Edição,-,ompla-se 'I'ratar com o interessado pelo te-

Procura-.lie l leíone 102.9 pu pessoalmente na Farmacla Central., I Rua 15 de Novembro, 1035 - 3V2 Inprkõrnlo......
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("Eu Sinto")
/

das-Hotel Boa Vista,' 3v3
fl����··�m��'�';::;>.-;-;:��;j." •••�''';.'!'"..:;:::�:'�:-;;

Este siuuo refere-se as pessoas nascidas entre 13 de De-�)f
H G ) M

·

n k J tJ. zembro e 10 de Janeiro, -- As pessoas nascidas ao

I· ·('r:;;. asa. 11Q." OiluIS ttO�S" In8....� UutJa., �::.�,. Norte do Equador, procurarão o signo do «Câncer.Precisa-se - UQ U !i.L _. - •

.; Forças de Caráter
1::

O . �·t ",.L. :� E's bom e caridoso, discreto' e leal, mesmo quando gostasf.."o .........._,����==

l:.:
O .r.rã� O� i.JS �i de brincar. Tua imaginação é muito fértil e. controlada pela ra�ã?MPREt'Ó��STICA ( Salas de Jantar ;{ pode ser-te útil na vida profissional. Tens talvez dons mediúuí-

Procura-se Data São Í.::,' ""1ov�,. is Estofados �� co:, e visionários: muitas v.êzes és p�e��nido a,ntec}padamente de

Paulo. VluJ'êm paga. pi corsas que vão acontecer. 1 ua sensíbiíidade c tão grande q.ue
Tratarerm O bulíeíro Bnder,

t:�.:. SCl'V-ÇO bem perfeito e bem acabado :j compreendes institnivameute o caráter de alguém e adaptas :0.
carro de mola U' 2-Alarneda ,; conscientemente tua personalidade à dos outros. Adivinhas as in-

Grande estoque dr '[ape�c§ (;. tenções dos que te cercam e compreendes os motivos ocultos_ emRio Branco. 2v2 f

'" t� Rua Dr. Amad�t� Las, 1� �� t:: ����. i�;�C�ebr;;e���}�r:ss���::I��c���L!�On�ee�:nt: ��:a�6����Cabelos Brancos t' �.'.e.:.:;::�����:.!o:!''!;.:':��;:��:.:;.::::.Ã;:�.;-��;.:.:;,�,', dificuldades e peri\!.)s. Tens uma boa mernóri-s, mesmo para por-. .

menores sutis: com- a ajuda de tua imaginação podes relembrar
os detalhes do teu passado' E's romântico como se lê nos livros:
amas o maravilhoso, a mu 'ança, as viagens, as côres fortes, o

cinema, o teatro, as flores, um ambiente Iurninoso, per�um",s se

dutores. Seudo extremamente impressionável, poderás tirar ener

gias de um ambiente adequado. Es i'gi! ativo e estável nas tuas

idéias, enquanto sabes adaptar teu peusatnento ii realidade de
momento. Devido a não seres muito distraído e dispersivo, podes
ser um bom homem de negócios Tens ° sentrmento !'eligio�o e

amas a vida de família, sobretudo com os velhos. A harmol1la e
.

um abíente afetuoso, são desejados no intimo do teu cora!ão; �tarnbem sentes a necessidade de fazer as outras pessoas feltzes_.�
Sendo forçado a viver num meio rude, sabes construir para �i
um mundo de sonhos que te dá consolo interior. Se 11té3 necessi

dade de um confôrto; um pensameuto, um ser, um trabalho, U�J�
missão .. ' Proteges-te contra as vaidades do mundo pela paasibi
Iidade e a fórça da inércia. E's liberal e independente. não {.ler
mitindo que nínguem intervenha em teus planos. De modo geral,
procuras os trabalhos de que gostas.

Fraquezas
Não estás sampre satisfeito em tua atividade. Abandonas

�manhã o que hoje começaste, par a recomeçar um. m.ês. depois.
E's volú,vel e sujeito a mau-humor, Não queres dlSClp1ll1ar-te. a

um método de trabalhe estúveI, Hã muito nervosismo e mmta.

agitação em ti, Entrega-te a tôda espéde de correntes nova,s.
Preocuras-te mais do tiue sabeS assimilar, Por outro lado, es

capricho.3o e te conser';as, tal\"ez por pregulç.l, nos métodos ha
bituais, não gostalL10 de aCeitar conselho acérca dos rumoS 11?
vos, porque a readaptação te trJ,rà inconvenientes. E' facIl
mente impressionávd. irritàvel e suscetivel: deves procurar tor
nar-te mais estável e mais ponderado em face das 5orrente.B e

hostilidades ela vida. Evita os excitantes dos nervos! li.'s eva:;ilvo;
nãc le satisfaz a realidade das coisas, se essa realidade te desa
grada. Confi?s dE:l1HlSiado na '-chance::> e no "mllagre,�. Sl:rpr,e
endido de que a vida te reserve tantas surpresas desagradav�J�.,,! \

j Vi\.·..s sempre um !)OUCO IJO «mundo da 1.ua:>_ N�lo elBves perrlllt:�
tc�nta dispasão em tBUS pensamentos. DesenJb.uaça· te de: tUél. t1-

,

midez 1 Deves ter o habito de empenhJr-te un atos .!wm; cora

josos. Nàu é muÍto bom procuI'J:.res rcL;gio na �llen.tíf,a _

quando
a vi.:.rdade te p:trcc<) incoôm·:>d.1. Te:u l!l\lltos receIOS mutels; por- :.�que se entregas constantemente a crenças e a pcnsament?s tH:.

g"ltivos? Assim ficas fàcilmente (10", l!lim.:td'�1 e tu:� saude s�
c,"sente. E's b.1��tante egDcêntdco, O Lfm lt)')[Il ou máu) humor e

j muitas vêzes infh:enciac1c:. pela :,liril�ntaç�L')' �\cre�it�s ser:lpre s;rum pouco ffi'11 compreenliJdo. Esqueces OH de.vere: de qke. n�u
gU8tas e que c",,;'(o fera de' esfera de tet:� llltercS5es hal:)ltuars.

O que te f�lt<l é êJ firmeza e � pr;;:rledit.aç.ão sistern.{ttica.
(Gouliru,[.'2 no pi oxmw dOlnwgo)

Sinal de veíhíce
A Loção. Brilhante faz voltar

a cor natural primitiva (castanha,
loura, doirada ou negra). em
pouco tempo. Não é tintura Não
mancha e não suja. O seu uso

é limpo, facil. e agradavel.
ALoção Brilhante extingue as

caspas o prurido, a seborrhéa e

todas �s afecções parasitarias do
cabelo. assim como combate a

càlvice revitalizando as raízes

capilar�s. Foi aprovada pelo De
partamento Nacional de Saude
Publica;

�
&�eudé todos os iíl!rwiçoa di' !

Radio8 receptorel!
I'i&rvlcus Rli[l�ll!l:!l e Garil:nil�n$

TEt.!lWOtil'i 1395

-

,e u

DEVEM USJHi

Fluxo-Sedatiua
(OU REGULADOR ViE!fUl)
Ii fv\uHler Evitará Dôres
Alivia As C,óIica� Uterinas
EmprBga-!;e com vantagem
:para comÍlatel',.IlS irreguJll
ridadcs das !un�ões. peri(lúi

\las das senhoras
E' Calmante ê regulador

dessCl:s funções
fLUXO SEDATINA
pela sua co�provad,:, ericúeia
é· !lwito reCeitada. lJcve ser

usada com cônnaça

fLUXO SEDATiNA
Encontra-se âm toda parte
Ue . .o. N; s. P. U· 6'1 de 1915

em

rt
[Coniinuação das publicações do
uiunero Especial - 21 9-1(46)

Nosso [:aratap DBtorminado paIos
Astros Per HURi UCHIHER

pan:J RADIOS
.. REM.ESSA NOVA A' eH;, $ 300,00 "j

- NA - c

ca�.� ..!fJe�. ffi\'ET.'�H!if?�..
C

.. e'l1.;.jliC.:
5. t\.".. .

.

I.·�.I!E:'rr:8.d'n de Al,�n"T;�H,,,,i� �_�����&:1}����S:illJ.����tJ

e;.....'$!--+......�.�w�_·�_'!J,�-�-i&i,'-"'. i) .: ,,_.. ê>._.. -t<-:_*;""'��-:€-)il1--':�-,1f"'....�

�.
-' , - ."� ..

Instrumentos de �
I 5\13 ....... �
O: lW'iUSIC� �

� EM GERAL, E:::'PECIALME�TE �
r Gaitas - Pianadas 'I
.. de 24 fi 120 bRixas� Baruioneons "'"T·.1 - Pianos - Harmonias t;!.
I Instrumentos pars Sondas .: oe T$' questras. e Jllzz-BBnds. � VItrolas, ,1 Píck-Ups, Rildiolas; Enfim, tu- �
I do, que ior no ramo. �
� Peçam_!;'Te��" e

.

demais ln�·unna. Y'1 çoes aI} Repl esentante. I{;a

1 PiThuio Kobs -ex. Posta1, 39 '-SERRA ALTA -

�
o . 5tH- Catarina o
<P-:-�-�--� .."'.,\!!:._-�-".�,._�.-:W,""""� X ,;.._.�_ .. !il""""�' -ili-o·,�--�_·�-it-�'21
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\c.flr=····�·=R�;;u;�B;;;;:=·�llEstabelecido com Vidraçaria .e
.

Molduracões jí .

. � Espelhos e Artigos para Presente. Rua 15·724 H l ;,' -.

�; Marcenaria Rúa João Pessôa e[n, =1
�� Aceita qualquer serviço de colocação de vidros de l� ,

j,;.':': . , ' , ::::{qualquer espessura,
-BLUMENAU

�����:;.:::�����!:.:�u'.:x;�·

�.

,
",.',

.

XAROPE,
� "".J''''� 11l"Is 'UA���

Comhate a tosse, a bron

'quIte e os' resfriadoa O

Xarope São João é eficaz
.no tratamento das efeções
gripais e das vias respira.
'farias. O Xai'o pe São Jvão '

,.8.O.I,..,.t.,.a,o. �c.a.tarr.o
e

f,az
ex

..

"o', I. ,,�ol'ar facilmente. l
,

��__-&.........�,-!ft..... lil__;"'..trl!Ii·-� I,
\ j',

UMedicaçl!o ua xiliar
!'lO tratamento do

si(flis"
f!Ii..;....',.;_'.'-.-.. .:_.-.'-.� .. '�

,De'·-:.llln·d re�sl"

'., "".
.

. tf
'

. . I
LONDRÉS. (iLP;) - c�e�ou ao Brasil o reputado I

: tratamento' Okasa tão intensamente procurado.
, Okasa é h\)je o medicamentode eseôlha uníver- Isalniente reeonhecido pelo seu alto valor tera-
" pêutíco 'e veJa sua. eücãcía olliúcamente compro-

'

vada n() tratamento de tôdas as Iormaa de Insu- I
ficiênciá. glandular. Okasa, à base de Hormõníoe I

,

vivos e frescos, extratos de glândulas germínatí-. I
'vas e endócrinas, cientltIcamente preparados e I",de.' Vitaminas essenciais, combate. vigorosamente '

todos os casos diretamente 'ligados a perturbações'. das glândulas vitais e do aparêlho genital como:
Debilidade. sexual, fraqueza mascunne.. velhice
prematura, fadiga, perda de memória. e energia,
�e.jinimo' e neurastenia, ete., no homem; frigidez,
Irregularidades. ovarianas, lâade criticli,obesida-

agreza excessivas, .queda OU [alta de tur
dos seíos, enrugamento'da cútis, etc, na
tôdas essas deliciêncillS provenientes de

,

..
bormôníoa evnauiínas íridtspensávets ao

organismo enfraquecido, tanto na idade avança
da como no moço. - Okasa restabelece a função
orgânica, rejuvenesce" ,,<vigora e restitui Fôrça
masculina, V!lalldade e VIgor no homem; Saúde,
'Beleza, Atração e Juventude na mulher; Nas boas
Drog. eFur.u.-In!ormações e pedidos ao : Distri
buidor Produtos Arna. Av. Rio Branco,109.�Rio.
'- Okasa é, importado diretamente de Londres,
em, embalagem original e garantido pelos rep'.litadbs Laboratórios Hormo-Pharma, Londres.' .1'"

:,r'
.

.
.

,t COD:sumidnr
[lija Manteiga
Exista :Qualidade que

A

M�s nãu i FHIGOR

fRIGDft I
fôr I

JiIJt,.�'"

'-""";.

OrganizaçãO. Brando HUnica" ,

de

[mia cem R�'::::!)!I::n&i9' I .. ...

O Melhor
�_ ..... :. _._ ;

_, :�,."lPg'Il:.r'!fi. sai _�pi,4i_�<1A�.:-:i6:-�-=.-.- .. -, .. --lifi-- .-<10 a ...._._�--:'.:..;_";'._,...",A"_""--- "<II>-' '. o "-4>-"-+_-,_-'-+-."":ot-GIo

��_Ri\TOR�O DE ANALISES ,ELL,INGER _& elA.
t;;!\t.tttCSõ'?""$E��=-y=rr ai;! c_ 2l3!Uô�

Quo 1.5 CQ 'N("v�'TIb .. 5'88 .. Fone. 1901
EXAMES DE URINA: simplt::'f (US8ucar e a.lbumina) de I!.edimento, qunIltativo completo com dosagem,

chlDretos. fosfato", acido tu'ico. uréa etc.)· EXAMES DE FEZES: completo, -p6squiza de amebas. flageludoB
ovo� de ;:el'mos _(Metodos de em:iquecimento) digestão: carne, vegetais; pesquizas de puz, s,angue oculto.etc• .

.EX��J,\ÍIE.P� SANGUE: l'vIALARIA- 'Pesquiza àeHematozoario de Laveran, formaS agudas ? cl'on�'
CiIB. LUES {�1Dh6}: reaçãó de Kahn, Kline, l\ieinecke etc. TIFO; rêayão de Vida!. Dosagem De: glicose, ,a.cldo lln·

(o, hemo�Joblll�� Contagelll .de .globuloe vermelhos B branc.oll, .Foimula Leuco",cita.1·ia; He-._uograma de Shllmg. Tem
do de co"gula�'uo e.de 8imgrJa, Cunni ghcemica� .

EXAME DE SECREÇAO: }"('sqUlza de gerruenB (Gano,)
esp(!ru1.�tozoides. etc., trichomonas vi'ginais, et';'. EXAME DE ESCARRO: Pesquiza de bacilo de Koch e

outtos germeus, puoumococQS etc. <EXAME DO LIOUIDO CEREBRO:-ESPINHAL: Exame citobac·

teriós.copiCú, reaçii:o de Kahn. Panily, Nonne .t).ppelt. etc.� EXA;ME DO MUCO NASAL: pesquiza de baci,
los alcool e acidoresistantes (Ransen) etc, EXAME DE SUCO GASTRICO: Exame c('mpleto, dosagem

. de aci(;o latiM, acidei livra e combinada em EOI- Peequiza8 de sangu!> oculto, piocitos, hemáceaB. EXAME
DE ULCERA: Ultramicroscopia I'llU campo escuro: pesqUÍza de espirochetas Tl'epdnema Palida (sífilIS),
O Laboratorio ,�e acha.instalado pU'ra fazer cult-ura,de. qualquer germen e auto vacinas

•... .. A' pedido dos srs. Médicos fazem«;>s calheta, de material á domicilio
F'orneee'tllOS laminas. e recipientes gfa t1tttamente

�'Absolutarnente
Em Todo

Unica"
o Brasil

Devidamente registrada sob no. 548 em 1�18

Para Q estudo tacH
da cotl�l:lb!lid!i.de por
corre8pon Ó ê u c i a•.
com 4 lívros que
ensínum corno si eu
eBtivesse· -au lado
do aluno. Fícará
hbbilitod� em: Eécriturllçâo mercantil, Calculr.s, POf
t���es, Dlrej�o comeroisl, Correepcudenota, Datilogra·
f18,.CuHgrafI8 e pratica de EacrÍtorÍo. h(,je tãO Df:'Ct'S·

8a�lB; Não duvide, é seu porvir. Muços. moçes.apro
veltem esta unlca oportunidade. Peçam nrospetos para
este pequeno curso que Iarão em 4 ou 6 mezes. Rece
�erão um certificado .de espeeíalláta em contabilidade,
Isto é considerado nos Bancos. comercío e lndustría.

,

.

Escreva hoje ao Prüf. Br8000 - Caixa POl;lal
1376 - S Paulo: o mats conhecido que ensina bem
desde 1910: habilitou gerações de alunas: sertanejvs,
operartos a08 milhares! enm Instrução rudímentar.

O curso sem livros laceis e ao alcance de todos
nada vale .. ' e. si !.Ião são da materla não adianta,

Junte envelope selado e diga onde leu Isto.

, '

�,,<-<� .�'Il-II o*.............�-

Enfeites par a
Na ta I

.

(CkrislbaumsclJmuck)

Serras para
. EnDen�O "Oisston"

Arvore

F. Domnlng, caixa postal, 10 'I'ímbó

�::,;>ht"��;.'j;!l[t-fi,,�_�:����w o lit•••ilIIl.��tilfjJi��;g,'JIU;��'t.

fabrica dE; Tinfas
Blume'tl8U L.da.

Maleria'
�er81

TIntas e Vernizes ..

Pinturas :8n1

Tintas em b!'"inagas Dara arttst:l�
Blumenau • lia. bJt.,./oOl .,

________________..;....mP��·=-----=-------=--mu-.�===--=======�--,

Senlpre foi e continúa a ser

..

,

UM com: DE AÇO 11

CONfiANÇA

_ roDOS os 'm'OS

twric� • A pI'D'\'C ct.

fOGO e d. IMIIklcll.
�õIltodo-s • A\.a!tef'ieti'
., graade resbthde
bceitm8e caAl E II! � ide.

�Am�'CA.Oh

�.-�
�nQ!lJil1OS ..�"�

� .. IA!�_7hvlS

L
"

.

1"

aWWSDEA(:Oi
Distribuidores-:

��!:l��ctwI�I�I:laj!!t
Fíllal Matriz Filial

•- .•-:'-.-",-.-"'�.-.-5i!

Faça seu auuucío
neste Jornal

,1-- ...

Edital
F, CO saber que pretendem

CfiS1\r-sp: M[}rtinho Jnã,O da

Luz p Maria BOf ba. .Eit', Da�

rural deste E8tiJdu, rjâ�'1(�ído
aos 29 de .Ianelto de 19Of.
oper arlo, víuvo, domiciliad?
e fpsidente nesta cIdade; fI
lho de João Frsuciseo da Luz
e de d. Francelina Ben18rdi
na M I]de.�: Ela, natural de s
te Et-tade, lH!5Cldli iH.€l 17 de
(kzen:bro de 1919, (ilmelStÍt�(t

I' 8ülií'il'fi. tlomi�Wa,dd .,�: resi
_ deedé IH sts e:dcüe. fIlhr. 113

hSI\.J}or�a, junlor e de D.

E!iea"-'Teixeiw.
�pl�;�e�mri1.VZ ;;.8 d%"ttrn:1!ntos fIJ:d..

lidoi pd� i'..rti�", ISO do Cü�

digo CIvil, sob U' 1, 2. e 4· Si
!ll�rt�eUJ tlvi'Í:l �nk*�d.nl�ot!'JI dG
exist!1i 6�s."T'i1n imp:ed�nlenul leglll.
actue �, parl'l oI! iiua ôe dtrdt�,;
E, para oonst.ar e chegar ao 00..

uÍ'ie;�üll�ot'" de tQd-os lavro o ;preJ
tmt{; pura �1ij1l �ftxado no!) logai1
da oostum.\!t o jl,nbllcado pela illJ.o

p:reUlJti. .

,.

Blumenau, 8 --10-1946
Viclodno Brtlilf ,"'; 1

Ofldal do Regbtr. CW!l. � _).J

EDITAL
FaQO saber que plretendeo cE{.

"-,H-tH': Fritz Winklel' e AnDa
Machado, Elf', o8tural d�ste
ESilHlo, Ds(o;ddo hl)@.20 de fSR
verdro de 1915, fiandelro,
solteiro, domicHit do e real
tente ne�-til cídede, filho da
O:'<w!l.ldo Winkl",r e de D, An
!Iii Riade!. Ela, natural desta
Estado, lwscida ,PiOS 26 de
�etl'mbro d� 19\3, d"lmestica,
!:Ioiteira. d0[l?iciUadll, e resl:
den!1:\ nefl'8 cÍ,Jadl'. iHha de
Eduardo ]M,é Machado e de
O, M'i: i" Juli<i de Jesus.

AproO�eJjtar!lm -o, do{,'umt\nto11
exigido pelO artigo l80 clã or
ihro civil sob n. 1, 2, e 4
sI' nlgll-em ttv�J oonheclmente d,.
�xlstill algum 1mpMimerue legal •
�cru;e {) para 9! fia! d6 dlre1tQ.
E, pnra OOn&tali e chegar fi-a 00..

nhNtI1�niO dQ todOi, lavro �

pC'êse!:.il'll para ��r afixado 00 1-0..

gnr d� OOgt11� e nabUaul$ pe.
ia impf'i�'tlsa..

Btumenau, 9-10-1946
ViLi@rJOI<l BragA I

QfidaJ d� UeW3tr3 Civil .
g�®�f-.t-e>-t ...�.�.<t�.$,u,!Je'

l\1Q Mll � n� hB ;','·ki
�.t'!?J l t Na '1l G� II i�'·�

�. (1r.� f.�!tD _:".oô�
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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! I' L:. diz,.' de ter enienad9 �mi agulha n� estô-
mago. de uma c,lança � a aCllsação em ,u ,

..
flgina ®JI!e a BJersegue por t� ..

'

A extinção.dos lupanares quej' goso pará uma jovem· em

suasl'� I\l���� r1f��p��d'n � '�3 f��J{f�\.1"��dl1,1�. &lSa VtilllfH�'existiam cn? bairr.o.po.Ga�cia'icondições .. Iludida por um [1,<., iiI �Üil,j, lfi�myüll, �Ji.""'�ii �_ lli�Í;}�IJ;��iiii:imlnD �5� S��U
como" m.�dda ...

de
.... J?�P.f

..
l.1aXl.1

.

e

I m.orado, fOl. por
ele abandonada Injurbda,. repudiada, sofria toda. :t

_

CONCLUS.l�O�. .

r

menos fa \T0l"eCld_:-. pe�a sOl";e. dl:moralização dos, costumes, ao a seguir, a sorte de' decepções oude quer Nao nos arvo.ramos e rn defen- f:L�l"lades que jamais serem. �u
,que p�rece: ?ãO .trouxe resulta- A HISTORIA DA AGULHA q'Je se apresentasse. seres de lV12.r!a Sa 1t:JS, como ficicnternentes co.npreendidas
<lo satlsfatorlO•. VIsto .que as mu- Suas desditas entretanto con- Assim decidiu não mais pro- pode parecer a UElltOS, nem pelos que bem nasceram .

.

1I:_e
..

r� lailçad.�s. á, pro.t.istUíç.ão, rinuaram. Um (Úa, quau.
de;" t.��- cur,.ar et�p

..

rezo e iev:u� a vida I pnõt('�d.;j. l:lOS t�an;.:fo:r�a .. o .�GiO �

E qU<.u::t�s histor�as pare:id. a�,nao ten�o lugar certo ,o,n�e balhava em casa de uma fan11-1 que atualmente leva VISto q'..le "fi VlfVW(!S. } .,:,:_me:,tamos ', ape- :1ctO ouvirramoa por; c:rL\}, SI

exercer hvremen�o o

rneretnclO'jlía
residente nesta cidade, foi os homens. tão prontos no con- I nas, sua sorte. !::ie c culpada do lllterrogas;'ie.mos . outras l!lfelJ.l€s

.agem as escondt�asJ buscando levada até a Delegacia de Po- denar, não se dão ao trabalho! crime hadiondo de que a acusam, dessa espene. lançadas a vora

seus _amantes fortUl�QS p�las rua� Iícia, Seus patrões•.que tinham de verificar se são bôas ou raás J
não se justifica que ande em gem da perdição,. que r:mdam

,daclc}ade, onde �ao
.

vistas ate uma criança atacaria de moles- de caráter as mulheres que lhes \ liberdade. Mas si é inoce��te. - pelas ruas .da CIdade ate altas

a1ta� horas .<la nOlJ�.... .,
tia estranha, acabaram. por des- satisfazem 'OS desejos. . . : aqueles que a cO!lê!ena�� deviam horas da norte, entregando.se .a

, LIvres.!.lo contn?,:le 'pOhC1�l .. e cob!ir que o filhinho havia en- �'udo O q.ue deseja a,tualmente, i :.onsíd�r'H' esta pos3i_blhda,�e �
um e a outros para poderem vr

das autoridades sanitarias, estas guhdo uma agulha Culparam-na aSSIm nos Informou, e .trabalhar !:,.;l.nto Deus, como na'.'. deve ter ver.

mulheres, quando doentes, po- de ter forçada a criança a in- numa. fábrica onde não haja sofrido esta infeliz mernna, como Decididamente, é necessário
dem cont�minat muit?s.Romena] gerir o perigoso objeto. Nada crianças pela vida das quais se si não bastassem as provações dar-se um' geito ua vida dessaa

d.esprevemdos, .constituindo, aS-Ilhe aconteceu, não obstante, por receie que a vida lhe ofereceu, como criaturas.
SIm �m ma! que urge combater falta de provas,
em no,asa CIdade. Mas, seu calvário tinha come- g�sta c1ar.o . qUe,n,ãO, estamos çado, pois a historia teve grande gpedllido.me�ldas ràatícas con- circulação, Daí por diante co
tra tao, mfehzes cnaturas, lança- meçou a ser olhada com grande H'dasà n?gra s�rte,5Ó De�s sabe por desconfiaça em todso os l�gares }ique trl��es �lrcun�tanclas .•Tudo onde conseguia emprego. Qual- g..0 que pJtl<hmos as autOridades quer desleixo de sua narte, um (:.,{. "�ompetentes é uma ,ação suave, prato que se quebrava: ou qt:al- (l:::�,

,>�e côrater r�gene.ratlvo, no spn- quer outros dêstes erros tão co
.' tl:t0 não 50.de ;:cab"r com. a muns em todas as serviçais as.

�ltuação em aprêço como de sumiam proporções enormes aos �::.:tazer ao
. me�os uma �en�ativa o�hos de seus patrões. que logo tde reconduzu' estas l.ndltosa.s a despedi�m, A historia da agu

mujher�s para uma VIda maIs lha, ligada ,a outros aconteci- Hdecente lIvrando-as do negro mentos parecidos de que tinha t;
futuro que geralmente as aguar.; sido, protagonista, constituía um

1::.,.. da.
.

. estigma maldito que a perseguiaTIVemos oport'lllldade de con- por toda a parte, historia que ;;,:_ ,...,.,_-'-'-_-
versar, com uma delas. que es- o' povo enfeitava a seu bel pra- P R O C U Rteve

. e� ��ssa redação contando zer' com requlntes de perversi·
.

.

.�uél; . hIstOrIa, marcada por nm sidade.
)�cldente deveras impressionante . ...,.......,..,_,-.,._ ,

.. "..._ ............"'_, ..........�.....�� ,.

e que

::����V�:����OdUzir·llr·"··D··
· ....

·E····S'üciafl11A jovem que esteve em nos- ·.··.·�.:.;:.:.�7-. :::.::;.:'.���

sa redação,. apes?r de bonita, AnIY�r�al"los ..

tem aparencra frazma e doentia ACRISIO M..DA COSIA
e mais parece uma criança Pos- Completa hoje mais um av.o Isue apenas I ti anos de idade de. existencia o sr, Acrísio 11:10-
Chama�se Maria Santos e foi reu'a da Costa, contador da 1m- _

c,riada em casa de um tio em portante firma local Emprêsa I�tajaí, vist<; que, �en.dI) i!cado Industrial.Garc_ial_ e figura d.e I f;.�"'·'it 'i&'fo:-fã de paI [\ãa qUIZ continuar des.tacada . F;'rojeçao em nossos �.� il.·vlvend0 com sna. mãe, que casa- melo� .SOClaIS, t
,� C!JiI.

r:::. novamente, dt;!vido ao padras- ."Cldad.e de. �.umenau». ,cum
to. Veiupara esta cidade com prlmenta o dlstmto natahclante,
15 anos, empregando,s€: em di- e;cpressan�c: seus votos de con

vers'as casas como doméstica.; E tlUnas fellcldades.
assim, l,iem que o apoio amigo. CARLOS KRAEMER
dos parentes, sem Ilingúem que A efemeride .de. hoje assinal.a
lhe traçasse um roteiro seguro a. pal:isagem do na talicio do
para a vida, foi crescendo num! sr. Carlos Kraemer, residente em

ambit.nte verdadeiramente peri- "Varllow;
.

.

""'....:.....-'-W-�flI. ._iIl-!t-.ti-9!!--� p +--.:...;...;*-.._�_.�-
II

<I
Domingo ás 2

Â Caminho do
Horas

Patibulo
nacional e &meriC9.ilO e... inicio

o Dragão Negro
3,00·-112 e mil. 2,oo-BalCúti 2.0{) e 1.00

Domingo 'ás 4�30 e 8 1�5 Hs.

'l'arzan COl1tra' O ".1\1lllldo
Comed1a-Aventul"B-Romance-Intigm

,.A:oomp.

comPlemento.
Nacional e Noticias di> Dia (Metro)

.

Pletéa 4,úo-II2 e mil. 5,fl,!ik: Balcllo 3,00 e 2,00 J
,

,

A' noite: - preMa ,,'ft'umerqf1g 5,{1<j !
se -aDcontra' em DOSiW pf.lder-E Emprefia), :'

M. Altenburg & Cia

lua 15 de Novelnbrli, 332, �

Presentes Originais fi

Artigos para- inierions lustiCQS I
fitue 1030

Ceri%mica

Mad�i5a

Melais

e nortada!' de credenciais rolativRs a
L

respomabilidade do cargo. .

RODOLPHO KANDER

Só serve ho-nem de idade madura

,

'---'''�

Pe�'am, ccttálagos.
Livraria V A L 111 EN'
Petropoli,s Ov, Postal, 91

a aD11 adel
Grande Liquidação Brinquedos

Preços Sensivehnenfe Reduzidos
Liquidação do Estoque

para

Maravilhosas Bonecas, Velocípedes, Antomov(?ts e

grande variedade de Brínq.uedos em Geral.

A.' .

-A", esta Extrao-rdinf!,?'ia Oportunidade paJ'a

prOVeIlelTI fazer desde Jil 08 suas co:npraspar'L o

HUSADELCASA

�.""') iii��-� f+-t

.l} !�

Wt:Tlfl. iNDUSlfUAl IO�NVn,tf., \��ll.1ü" b:;�"!.l;,(f&,�<",

poupa·se tampo e aborrecimento
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