
.Iof dee'tiü,��}'PresideOle Outra fofnom.eado Interventor no Estado do (spi...
.

''.

�rito Sanlo..o :sr.. Moacir Ubirajara Moreira da Silva.'
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'" .. ' . _.
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···Toma posse o SUbsUtQIO.4e

.

W�lface
.

.�

WASfIINGTON,' 'JT(CH)
o sr, vV.Havérh)l Hãrriman,
novo seceetarlõ do Cumere!o

'.
'.' dos Estados tJnl.lo'8, tornou

'.'

posse daa. suaànnvlls!unçõe".
O ato se v·erífic(Ju na Casu
Branca g�,preseoça do J1Í'Q

-.
' curad.ofÁS'l'fiJ; sr, Vinson.

ervorsa OU vítima �as. cir un Ias

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

Novos e comprometores falos o'corridos' na \filIa da jovem Maria
Santos - Os�eslranbos "fenómenos" ocorridos �o �tltel - U ii

vida marcada por acontecimentos pfn,�C(1 W�jl�j1areS
. ..'

.AS deelafnçõ?s l1a jovem li1'q·!tl SaDIo:.:, pub'Icadas
nês!c jornal sob o lítulo "f!H,C n�" nu GUIP:Hh'?", em torno

fia .acueaçãn que lhe L!zi8m dtl ter t<n'erradtl uma agutha
no €lS'Ô'flligO de uma crihilça, despednu. como era natural.
relativo Interêsse no púb'Icu Iaitur, {rue se dividiu em duas
COfren,ws: orna que julga li acusuda IU,�grH}Z de semelhen
te perversldaríe o ot!!nl que aeredita em eua culpvbmdad�,

MI;I", atnde. fl>nlOs prneurados p ir pasacas intere8�8-
das, que nos peuírarn para oununuur dpsenvolvendo 6. 1118-
tórla, tendo em, Vj8�1i a gravir�f.de dl1s'Hlspettas que pesam
sobre a refenda jovem devido outros I.\c!Jn�ecHnenwS de
que foi protagonista.

Acontece que Mil,ria S'!ntrir;, cout rrme ('IIl mesmo dls
RS esteve emp-eguds em divbrSvB?J isas e em cAda uma

delas deixou temtrrançse das mais íh>sagradaveis Não que.
remos, absolutamente, nas Iínhns que seguem, torrear UlP

juizo precipitado sôbre essa jovem, muito embora tenbamos
cmheefrnentns og, ra do um« sérte dt5 circucstanctns e fa-

, tos extremamente condenatórios. Indlcsüvos de que esta
mos Bill presença de uma ortatura unormul ou <lutado de
cararer perven;o .

A pedido. portanto. de pessnaa interI3S5IH1u&. com') já
,) trtzarnos atraz. brocuramos couhecer mais detulhes sô-

Diumenat!u bre 8. vida de Máfia Sunto&, vlsltanrlo seus 81JUgéjB patrões.
Fon�: 1477

.

'IOS epiGÓ1io. s por eles nar radcs serão fHpt'(dnzitlos abatxo,
_:-' ..

'

.

__;__�..,' e0m fi maior fijplidttde pnsvlvel, 8f!m de que o leitor fi-

a UON de S. Paulo reli I que ao par de urr:u história que reputamos de triste, e �n-
..

.

-

t' t d. l.t�rf'ss.ante a um EO tempo e ür e da mesma suas propnss
RiU-Se para ra ar aa: c melusões.
sucessão presidencial! .

.

'EM fLORU;�OPOLIS, ,

do Eslallo I.. Na Oapítat do Estado. Mana Sliutos trabalhou na CUBa

Ã'O PAULO 'CCB) -A C· _

do sr; Orlando Costa, que atualmente exerce 813 Iun-
�8

"

J8
.

,
'. 0. çães de Delegado do Imposto de Renda em nossa cidade.

meS�ãO EXtcutlvl! d.. U q � Prucuramns ouvi-to e eis o Que nos relatou:

;a:8.e t�:tt::�8e�t:;:S8��u�:e� ."

- "Maria S:H1tOB� trsbulhou em mi��� casa em Florin
sldencíal do Estado� O depu- °ãObP?HS.. Certa 'jfelta, }es úOl� que um Ill.L1!n11I? me�... Jevt.a§;!ef do P '} N.· i F'ih .

oca U li pe aço ue ma, etra, eom o Hl�ll \0 evro en e ne

8�irmon8: � . ague Ta I i} afogá-lo. Noutra ecasião, ateou fogo ás vestes de mínha

ertld '. n i
eporta.gem que o

sogra,. P?r último, Mnris entrou ?3 quarto oOd,e se achava
P

. ? a mposliHblHdade de meu fllhwho menor e pouco flêf:OiB ouvi gr.Itos desespe-aceItar um dos quatro caodl- d d'" A A'f' >.� '1 I" d' .• 't dI.datos apresant d s f PSD
r8 os fi c.lança. {} V"rI lC�r a c._u"a dS g lOS, 8. com

lan ará .um·
a o pe o

um aH!uete espettlll0 num� ti8." C'1X'lS d� cfianç3.ç candldatoproprio, Diante disso. levtli o CUBO ao cr:H:lhpcimeato da Ilutod
rida.de competento, pedindo {} recolhimento de Maris fi

LADRILHO'S urna casa de corr�çã'). A. rexerida �utürijade_ me ti�ss.e
e Matel'i j 'd C' ',.

I
que nada poderIa faz,'r em v:stti

.

de nan eXIstir
II se. OD8t�UÇaO secção femi!1i�a [10 Abrigo dd Menores, únicu JIIgfAj' or.dqWerner Garni eia ;:!ojeria ser intemada. D€.sporiia-a Nlt�O do minlw Ctt-

Ru.aP.iaUi. l1a. 15 -fone,.1123. "168 convicto de que f;e twti�;rH �L\ urna demei1�e."
.

B (, UM EN fi (,1' .

.' (l.OntlDtla na "Ia. pagH;a)

.JORNAL

�taS G1!j;pirações do Vale do ItaJal
---...........--....;..=_.-.�-�.' -,,__,�-_.�..........

• Babado 19 �a Outubro de 1946 - Dr. Al;hlUs!1 Bahdnl Diretor Respous!lvel. - Ano xxm· N 20

I

e pousa II a e
da II" d blica

Isola.acOes
.

IrUgos Eltblcos
Instaladora de

Se ha um problema que merece atenção, respeito e interes
se, ,e qu� s� reveste. de .15r�nde resronsabilidade. este e o da
Saúde Pública. A febre tifoide, a varíola, a tuberculose a ma

l�ria, a. febre amarela, as disenter.as infeciosas, a parà1isia infan
tll,i as intoxicações alimentares, etc. que se traduzem por ende
�las e pocepiéemias, dizimando. ás vezes, milhares de vidas pre
CIosas, são desencadeadasrapidarnente ou impedidas conforme os

preceitos da Higiene 'sejam relaxados ou. observados rigorosa-
m��

. . ."

Em qualquer surto epidémico, quando as pessoas começam
.... a. adoecer e a fa!r::cer. clamamos imediata e veementemente con-

'(,:;;;tra o� de�artamentos de Saúde Pública, respO!)sabilizando.os pela epIdemIa ou pelo mal que nos. ameaça. Por isso mesmo a Sau
de Publica é essencialmente profilática, pr,�ventiva, combat�odo o
mal antes que ele se torne intenso. e gerit-!ralizado. .

. �a p?U�O tempo um poço contélinina.do por umà instalação
saml:ana. peSSlma, 'desenvolveu um surto de febre ti{oidc que rou
bou a. vIda de quatro pessoas e prejudicOu seriam�nte a ::>élude
de .mai� quatórze out�as que se infectaram. Dôces e generos de

terl.?raoos. ou crmtammados por Jaltas grosseiras de higiene. in
tox1cam qlariamente adultos. e, principalmente, crianças, A tuber
c?Iose. esta grande calamidade publica, � descoberta todos" os
diaS em. gente D0:V<:' transrnitida com mais intensidade quando
os preceItos de HIgIene são desobedecidos. .

Quem F�<:iocina sobre esta gra�de responsabilidade com

pr"ende a severig?:Ô'e' e o rigor de todos os regulamentos de
Saude \ublíca de qualquer cidade' populos,a., muitas vezes julga
dos, levIanam�nte. como estupidos ou descabidos; e lhe empres-
ta bdo o apolO, e toda a colaboração. A Imprensa, qm( 'tem en
tre seus .encargos, o de ale:rtar e criticar. o cumurimento do ide_
ver publico. é � r�i?cipal colaboradora da Saud-e Publica, aju
da.ndo":. pela.publtcldade; a resolver Os seus grave] problemas,
nunca lilcentlvando a n'J<i vontade'do puplico contra os que, ho

.

nestamente zelam apenas.pela sau,;e do povo.
,� . .!f-' com este. crité:io que vilJloS écmentando flagrantes

.

irre-
,-..;gu�a�lda�es no cumprunento do Regulamento da Saude Publica

sollcltano? ..
de seus zeladores uma ação energíca e rigorosa, den

tro dos Imutes da lei. Os problemas �anitarios de BlumenaU são
seritis de�nais paraque fiquemos de braços çruzados, e por iS3Q'
pross:gulremos, em. edições posteriores? a apontar. todas as irre-

f gulandadesde que temos conhecimento e que podem e devem
ser �aneadas: '

...
'

M1í 4 @iN

Itoma, 18 (CB)- As re

velações feitas por um' jor
nal de São Paulo, sobre a

prer;ença no. BrasiL de vá·
rioí! antigos colaboradores
de. Ml1ssolini não surpresn
datam 08 meios hem infor
mados de Rotn!J.
Fra perfe tamente cor

rent.e na capital italiana a

rnu.dança dos fascistas ci- 1Ilç:,.,;,ç:",.r;:::.;>�<'<::1<'<::1�� e-ó� '0�,� <"Ó�""Ót'1::::1ç".,��<"Ó��
tadoa pelo cl,ttdiano brasi.)) Correi�s de lBorracbil e Lo!�a í?
leiro. & II
No que diz respeito a � Para Fins Industriais a'.

MaIgeri, atualmente em S. � .1?
PauJo, é exáto que dirigiu � "D U N L O p" 1?
«11 MeBsagerOl> até a quê- � _........._... �--=� �
da do fascismo. Logo de, � Distribuidores: flrosdocimo & &ia. lida. II
pois de 2[; de setEmbro de 'P a
1943 embarcou em Napo-)? .. Rua J5 de NovembrD, 687 - BUHfENAU 'P
les

.'.
para li; A�éri.ca do S'.tl.l.M����. <"Ó,���"'Ó.� ..ó:."'Ó �::1�r":::5��l��'�(,,-..::J.:.�.·.��Malgen fOI membro do '. _.

-

. -��.---

Conselho I\aciona.l das Cor- \
Deiulas IllumerõS pessoa§ arloadas

porações Fascistas. . JERUSALEM, 18 (CB) - lfiUiJitraE peE!SUBS, pl'f,Íusa
.htJargheríta S'arfatti, que

mente arm.adns, 1o:am de�ida� no �lP.i1'�O isr�eIista. pt'uxi-
acaba d' d' .

..

d
mo da re61descla ao comlSflUW hrHtHHCO, .;Hr Alan eunj-

e, ar uma Ber�e .? gham. Ao que parece 08 extremistas Hstnvam que-conferenCIas no Br�sll, e rendo bloquear o caminho q1;l� líga a caM du g;.)vefnadQI'
realmente tlll!a eacntora o ao acampamento milit:lr tie Ai! mby' Para evHtu' novas sur

jornalista muito conhecida pN'zas 8S autoridades brHar.liCH8 resoiveraDl {urnar ainda
na nalia. Alem de ter vlvi- maIs severo 0. toque. de recolh,�r.

�

do na. intimidade do ex- CIlUZEIi!U Prdiram a Fárinha Fabricáda
Duca, exerceu grande io- pelo ��mHHO UmUnllE

Ex-CBlabora�oros �e Mussolini no BRASil
fluencia sobro êle, no ini· l�if.,Hríos Fascísta8 de Milão,
ciO do sua carreü'a, pc;reru e depoia secretario federal

mai� tarde ,Mu8tiolini a 1'('-'
fa"eüH,a, da província de

,

Goma.'
lel?ou p�l' c�u8a de. EUa I l�tn eompensação, nã.o S9

oflgem IsraelIta.

f
HH bt, 1",8 C certo que Luigi

Qnanto a Andrea Ipp�,H- Fedül'zoni, antigo presiden·
tIJ,

.

foi. a principio,
1 8�f:re'l te do ,S�nado italiano, �e.

tarJOS dos Grapoa Olllvrr·, nha vwydo para o BraSIL

MORAD'AS -- CASAS

Vii'ma impol'tant� :leMa praça, procura nrgente'
moço com alguma, pratica ,de serviço de �scrHórlo.
de preierenciu ná oscrHnI�Qão' do nçha�io de contas
correute. "'�'.... ".'

,

.

.

.'

..•. lnteressados queiram dirl�lr-se por ca:ta de pro-

)4�.:..�:.�.. :��,:.�� ..�.. ::E.��,,�::�� ..

·

..
r�!L.·.•

C

.•..U�2·��·�:_.�·��.:� ��.�.�.:.�.�: .." _ ..� .....�_���� ...�_b�"� ����-���
. '_.", ".' -,- � -

.

Pl'ocuram'se para alugar
CAS.A DO ..AMERICANO S. A.

.'

'::.;_ l'rIereado de Automoveis -

RUA 15 DE NOVRMBRO. 487 - Tel. 1078
B [j U,�'d !5 NAU

'. -
,'.:' -

-
�

',,--
-

. '. '_'-.
.

. .

�.�d:r.�,=�ffl!�����=�.�
··CO·.R·.R'i:ENr ISIR
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saçâo foi feita pelo comentarista soviético RU BENTEINe
.,....__--��!!II!IIIl'ml-,...WLl§Bs;i.���;$:4up.ig,IIMt�J<M��ôlt"1é-�.1."m':�� ...........I;�"'_.-'��t.,.,,-çw".íf�-'-GL..;:;...L'.4:"'"�.�rm.;:o-�����......-..

""�--"""""'-"'fl�--!."'"'"
I

seu variado sortimento em

Os Estados Unidos Dêz�
Fomentarem A Corrida
Arrnamentista. Esta acu-

,
iniciando suas vendas de Fim de Ano!

oferecendo aos melhores preços
C

.

fnanças.

Coloca-se ao alcance da bolsa popular,

(
.

Artigos para: Homens! Senhoras !

I S�dasi'U�hgS9 Cah;adíls, Case�Êlr�s rEachnH�'S � �SKf.1i!;�eim5
�

\
��';__""""'_=__"""""�="""",=""""",__"",,,,,,,=y_,�_� "'",,""""M.�<M_S !:e....,!'!.:�==��.�:::.��� ..�!l�_a�l ,�:.:=�"_,,,,__, ""',............

I Vende-se I'------------------------

anuncio é a alma do negocio
MPREGADAS PARA S' PAULO

Precisa-se de duas, viagem paga
o bolíélre Baader- muro Ir .2

Alameda Rio Branco.
t=-�-�-�-�-�....,.i<l>-�-.--<!'.i X !l'-.;'"+r;.,"'{�=����·,... ,:li"-·>,'$:<,t.,�--�<�

�:::�:!:�60E���:!�a 1- -P;��ur�::;;-I-Dímensõee: 1,30 x 72 x 07 cm.
,

Nova, ainda encaixada orlo �""""'-""""'......".....,-=-'"'=""""""""'-",""""-=,..,..

gtnal da fabrica, vende-se uma pessoa séria, de preíeren
por preço de ocasíão. da solteira, para inspetor-via-
OHo WilIe, Rua' 15 de No- jante em boa zona deste Es

vembro, 566' (Confeitaria 50-' tado. Oferece-se ótimas condi

cher),' ovt. ções. Ofertas, da próprio punho,
, c� ,-:....____ ! "i" j i á redação desta folha, sob re-

, ,"-

Vende se uma casa de Ma- íerencie «inspetor-viajante}).
deira com quatro chãos de ca- 3vl

53. Inforrnacões com Alvim
�: -, ' í1 ,",,",", ·":f,.t� !

•

Kaestner. Rua Amazonas - E�tiprf:gada' �@m!l!ftu:a
GARCIA -

-

6v4j Paga-se bem.
"

, �--�: [ j \ "
A tratar na Fermacla EUinger

Vende-se:
- ,

::;v;}

Fa.lar com

"j!fedíca�:t1o ua eiuar
f2[,' tratamento da

f<Uilig"

..•.J.',�
1

tt!�1�"H:iw-:$$'W!i\%Y";"����!l'*'·J���

I O Bernedlo nunca é caro I� quando e Bom 1

I":, urr: bc:.m remé.dio fO.,;,':n1:l1adoppe!o grande e.;pe.ci.a!is� :
; ta inzlês. Di. Frzd �v' Ilham nornano. que clinicou

I� por �ais de meio século é uma garan!ia para seu

� uso. em virtude de seus efeitos rap1rjos. eficazes e

.� certos. .;�

I ,;'

.',.
,

I I
",'1

I·
é o medicamento auxiliar 110 tratamento da Sífilis.'.

grandemente indicado para todos os sofrimentos C3U

t sados pela impureza do sangue, tais como: feridas

)-..�::;;�
..
"

.. -':"'.\.".,..y�._-..
}�-M!.N nos lábios e céu da beco, deformação dos 06503, das

/'-' iii. '.-'
. jtf pernas e braços, pusrulas, spurações em gel'al, reu-

f 'fm,pregcdo com reQlsuccesso nos matisrno articular. d,.res de cabeça intensas tenazes
i lRAQUfllBIlONqUITES EM mDOS.9S etc. A díficutdade de se reco nhecer a origem destes

V d l SEUS mtJiUS E SIlA� t�.N!fES'Tll.çoE5 "ii! "

I • • •.

t I P
.

r
en e-se um, bandonson, j� � COMOSEJ,IIM:'l'OSSES,<:ATARROS. � rrequerrtes sotnmenrcs. rnsprrou ao n" ave .�'

marca ELA. estreugetra, em 7"j oi:�.'.' �OIi9Ul1ES H09UfLUCHE. . � Austreaesíio a seguinte n-�'"'
.

_" _ ."III:ssor

ótimo estado. Ver' e tratar: _""'''��=''','L=,�--=d '

"ç"""�"""="""v""';{'�;c;;'�",>"",, J I) te de quaiov-: .'
, �''-'kH.Jlm;aO: O mt,:Hc I, dísn-

Rua Silo Paulo, 2
.

3v2 !&�;,,�. '., " ',' .

.' '.' !l c�..-·
.

__ e HlOlf.5.sHn tieiJEi sernpre peusàr "s�íi!Hi·
���--.. X f.�.ot-'-�-�-�-!i:-:��......1f)'}>:...:ti x .t.��<,-�.;._:+.:-:�-.,':"'.�Iõ8.:��-- .. ,

__ ...",me9. -Por esta razão deveis usae o =Galenogal>
-«, � 5�n1 í:hrda de tempo e colhereis resultados surpre-

� .'
enrlentcs.

.
.

. '.
N, 64 E�

rrm���Eqr��'�������:u-��]§?�����;m§,.:··�"

.: j� •

.z,
" .'

'e

Gotes de
.

J'Ç/

�,-;�roporcifriai�ênte
!{!> ....�:- ••

Il a � c- - •(ompCu.€:Ricna �-.Hhi§§!!OIl(lY

fhm 15 de Novembro� 59ó

�
"� cas

pera RADIOS
REMESSA NOVA A' ca $ 300,00

o

_ NA _
.

, C�1i�� �,g. ��!<"i�H,;lFF'&e>mín@ s" A, If�&W���>1!5Mii�d.;�,�1�ii=�!���Amgl�J�rlll!W'll�
'.

Para maior conveniência do consumido!'
e ,da COmércio, os pacotes das lâminasGlllette Dourada passam a"'01'a a

.

t• •.
. .' <> '. con er,4 lammas, ao invés de 5.

A_?o:ando essa medida, a ela. GilJotte torna
�Ub�co que o preÇo do novo pacote de 4:
lam�nas foi proporcionalmente. reduzido.'

- �ssJm, cada lâmina Gillette DoJit�da con

tlr:U� a sor ver:dida ao mesmo preço de
anLe�, sem qmuquer majoração.

.

ilJ�tt�� ,,"

�U -lia
i 1Jlct�lt;���:XÍVE�

é,�- ���-" �,�-
p:,efira 0$

. pacotes de 4.
'As lâminas 'avulsas ntío

,

. tê1'!l o seu fio suficiente_
ménte protegido.

.

'�..:..-.- -"-- '. ---

I

il'-��=-� mm=:=-=����rl'"j �O(JQe«![a{�e �ffi1eIll�k�CI\6uOrb Oe�t.�.\'� �.6 j?, '::"'"'" ... 'fif f'..,,$,...,.,
.;ofI

� ���ff�P��'r·r;t�':'" l<l <;U�9! I
..[" to ........u ..t.--!.... �1J.i� f...m� � ��a

III'.: Telefone '248 - Cua 1 de SetemíllHO

Fornec�:dores df M.Hldras em Gend

I�.'·.·. 1�1'! forro PmlB�mta, Ef!C�wt�.H12has Qoe Q!..bJquer ESPêdê,
os

r
Aiinham�:;at.(}r etc. ete.

í R�paijia1iàadB: Soalho_�ca Stro�e!
__ ._JIü-�;;;;�����, '�H!:����.�t ....
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LABORATÔ"RIO DE ANALISES
u**"g ifrii, Oiw__

19-10-� 1946 �

não vacilarà um enfrentar qualquer difi·
_- r=trM" eewmr-- 7 h

crIsa

& elA.
Rua 15 cc NC.vê'11b .. 588 ... Fone. 1901 ... Blumenou
EXAMES DE URINA: SimpltlE

.
(assuear e albumina) de sedimento, qualitativo completo com dosagem,

chloretos, tosfatos.iacido urlco, uréa etc.) EXAMES DE FEZES: COniFIQto, pesquiza de amebas, flagelados)
ovo� de vermos (Metodos de enriquecimento] digestão: carne, vegétaís; pesquizas de puz, a,Rugue oculto etc.

.

EXAME DE SANGUE: MALARIA- Pesquisa de Hematozoarlo de Laveran, formas agudas e cronr

caso LUES (/:;ifílis): re�çâc de Kahn, Kline, l\!hiinec�e etc, TIFO; reação de Vidal. Dosagem De: glicose, acido uri
co, hemoglobina. Contagem de globulos vermelhos e brancos, Formula Leucocítarin Hemograma de Shiling, 'rem·
po de coagulação e de sangria. Ourva ghcemíce, EXA}v'lE DE SECREÇÃO: P�squiza de gel'mens (Gono.),
esparmatozoídes, etc.• trichomonns vaginais. etc. EXAME DE ESCARRO: Pesquiza de bacilo de Koch e

. ou�ro8ge.rmeus) pueWl10COCOS stci EXAME DO LIQUIDO CEREBRO:-ESPINHAL: Exame eltobac
terroscoplCO, reação do Kahn, Pandy, Nonne Appelt, etc. EXAME DO MUCO NASAL: pesquisa de baci
los alcoor e acido resiatantes (Hansen] etc. .EXAl\ifEJ)K SUCO GASTRICO: Exame completo, dosagem
de .acído Jatíco, acidez livra e combinada em HCI-Posquizas de sangue oculto, plocitos, hemáceas, EXAME
DE ULCERA: Ultramicroscopia em campo escuros pesquisa de espirochetas Treponema PI11ida (sifihe),
O Lcboratorio se acha instalado para fazer cultura de qualquer germen e auto uaoinas

.

A' pedido elos srs, Médicos fazemos colheta, de material á domicilio
.

Fornecemos laminas e recipientes gratuitamente
*--�-��-:+:-�-�-�_".:+-_. o 11I 11·· ti .._� o ,,-__.�IIIII(,,-�-��-�-,

Única Companhia Comercial
e Industrial de Madeiras

Edital de Convocação
ASSEMBLE'IA GERAL EXTRAORDINARlA

Pelo presente ficam convidados 08 senhores Acionis
tas para. a AS,aembléia· Geral gxtraordinaria, a realizar-se

.

no dia 26· do corrente ·l]jêS. Da séde sccíal, pelas dez (lO)
horas, pura delíberaeem sobre a seguinte

Ordem do Dia
1) Aumento do capital social e consequente alteração

dos estatutos suclals.
'

2) Nomeação dos peritos.
.3) Outros assuntos de interesse social.

Btumenau, 16 de outubro de 1946
julio Odebrecht=Diretur Gerente

3v2 Augusto 'Reichow - Diretor Gerente
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Ministério da A�ronatitica ..Diretoria
da Aéronautica Civil- Aéro Clube de

,
.

Blumeneu Edital
. !, Acha se aberta a matricula d) apresentar prova de qui-
para o curso de Pilotagem ao- taçãO com o serviço. militar. de
iea, sob regime de subvenção, acordo com a legislação em

devendo :osjn�e(essados preen- vigor..
_., cher os seguintes requisltoe: Informações mais detelhadas

.

a) ser brasileiro nato e do poderão ser obtidas na Seere-
sexo masculino; taria deste Aéru Clllbe e com o

b) ter idade compreendida Instrutor.
entre 17 e 30 anos. pon oca- ..

23·· de setembro
sião da ma. tr.i..cula; Blumenau,

de 1946...
c) possuir inst.rução s�cun-

daria. cabendo a prefecencI3 30S VIOTORBeRING
que tenham o curso. secunda-

. , ..

\.

15. 4
rio completo;' .

.. .

PreSidente
,.

vi

fJI'_'"'---*....4li-..-fi.!l-'-..-\li-�-... x �.-'Ii'-<!II<'- ...-.,.-.-"'-._.-.

u;:;;:u !Wiiít��..JalRl. .•...
i �

[TA
S,emptflfÓi·e continúa a·ser

Faço seber q?e.i e �nt� .(;
sr. Oficial do RegHHfO CIVil
da Sedl3 da Comarca de Tim
há, habl!Hum'6e para casar:

Heitert Koch e Weru "Kfll�r.
mano. Ete, naturul deste 1<-8

taco nascido no dia 21 de

""_-JCI�,,"r!1,,"-_.J i feve'reiro de 1921! ,�Dlte;ro,

��
oomerclurto, nomtctlteuo

.

f:

residente nesta cidade, filho frinm é Sabor
legitimo de EIwin Koeh e de ...

sua mulher Wanda KOl'h. �tai I "�
.

r' flr.
, uatural deste Estado, nascIda I na8 t��afiteIDas a ma Dr

DO dia 29 de junho de lQ22,

Isolteira, de profissão domee-
�.!;.:;. :;.::.::...::.:�

tíca domiciliada e residente
_�-== ���

na �idad(;' -Ie Timbó. moa 12-

gíüme de Artur KeHermaon
e de sua mulher Leonv l<e1-
Iermann.
AprG:!!�[!tI.\ra:m (JS decrunent65 ex!'

Faço saber que plverenden ca..
gldos pelo artigo ISO do Co

sar-se: Martinho Luiz MeDde� digo Civil, sob nA. !: 2. e 4.
1

e Rosa Gonçalves. El�. natu Si algu-enl íh-eJ r.;�ilh®-:.�.mentc de J

ral deste Estadi',. nas.eldo
aos

ex:!�tlll algalili ímpec.limoeoV9 legal, I29 de novembro de 1914 ..sol-
.

acuse o para 03 Hllll d® dkeito.
te

..

iro
..

, ma.rCi.n. e. ir.
o, .domi.Cllia-1 E, plW.ll. roruitar

e

ch.�a!).
ao co"

do e reslden�e na cl.d�de de
nnec:blento da t'lJd�, l.\'livro (}

Rio do Sul, hlho legltHl;lO de
pl'eSWt4 p!iril "1: aflxad$ nlU lo.

Martinho M�ndeq e de sua.
gar de OOS� f;1 publk.adlil pc"

mulher MarIa Catarina Meu-
la i1;npr.ensa. Ides. Ela, natural deste Esta' BJumenau. 14� 10-1946

do. nascida no dia l' de se-! Vict>blr1:no Bragdl. Itembro de 1925. solteira,. d� Ofict1't1 do Re�..strG Civil.
proUíIIP!o domestica. dom!.
oiliada e residente nesta CI

dade. fIlha legltlma dd Ma
noel TrisUl.o Gonçalves e de

sua mulher Rita Gonçalves.
Apresen.tll:t1I.lXI OI docnm.entol

exigido pelo artigo 180. da or
digo· civll sob· n. 1, 3, e 4

Si alglr'eIll tive! oo:nhecl:tnenta 'dill
exlsthl al� Inxpedbnentu iegAl,
lmUie. .�. PNoft .. fl!tI.* dt_:d1rd,tQ.

�.

.

UI COFRE DE .1;0 DE

CONFIANÇA

�,_.aca.
�.MU.U ..�

dtA..m .. wcOiS 2 J I :JS

IAÓVElS DI' ACD
Distribuidores:

Prosdocimo & ·Cia. lida
Blumenau CURITIBA jolnvile
Filial Matriz Filial

EDITA.L

Ble:
1mat i2d!!i:il_ ���gmg:t,NlJ!1lW

Empresa Intermediária de t�! L Ara�jo
.

.....-w_ -=== �._-w._........=��
-

-==--- .......... ...._

(Matriz em f�@!fia���@U$)
Títulos Dêclarator ios - Naturalizações

Encarrega-se Ih q'ulisquer assuntos junto ás repar
tições públicas de Jjlumenliu, Florianópolis, Rio de

Janeiro, São Paulo e Porto Alegre.
Assistencia técnica de conhecidos advogados - AliSO·
luta segurança e rapi dea, asseguradas por tres auos

de Iuncio!lRmento.

Preços môdlcns-eCoasullas fiem com prnmlsso
r:;scrilório para o VALE DO l1'AJAI':
LI Rua 15 de Novembro n: 415 - 2° andar sala 1

Olfos li'l CIPIHUJ - Ohmumau
Ellder-eço tclegl'ôfico - INTER

a I �

Enfeites pata Arvore de
Natal

Senas para EngenliO "Disston"

Editai

Serviço deprimeir�
ordem

I

I
I

.-.-!J-�--�-;tt-......-�-. I
E, pa:rA. conat.alÍ e chegar aQ co� 1\nhecJmento M tecloaj lav!\) � I

PIiesett.
te

.p.ara
ser aflxa.dO no lo.

'.1gar do oOStum'6 {ii �ubUc.a:dQ. pee
Ia Í4llpreuR.

\
A trntu. com

Blumenau, 14-10-1940
,

.

:VictGfrtnG Brllg.m g a. L�bow

OficIal 4e Regfstr:il Civil. ": �_

__""__I!IO,__.l1li1

RU:l Maranhão
N' 27

II
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19 crianças BUortaS!
Morreram ainda. I) pilolo e

sua mãe
BAiA, 10 CCB} - o número

de crianças mortas 110 aciden
te de avi'lção de Apeldoorn,
onde um aparelho caiu sôbre
uma e80010 em pleno Iune!o
{lamento, se l'levB Rgora fi 16.
O numero de vitimaS se

eleva assim (1 21. pois tam·
bem o pIloto do aparelho e
sua mlle, que com êle via·
jilva, Hveram morte trágica
no desastre.
.-.-_.-�-,.j!�-:�

nÍsta dos Estadll:eU�!::;CI:ela Camara "Cidade Social\.
\P, �-h: . g't n 18 (O B) - A Camara de Comercio Dldo a antiguidade do nossov d, dI O!. •. . r�cti.,tro de aniversários é DOS-(1.0H 1i1"'t�1.do� T ·'Dldos pu.bhcou uma núta aeusando o -d' .

'1 �

�"". -_ .l..). ..

.

.. .
_. 50 '!:s·�JO orga Olzar um novo,PaI tid'J ComUDlsta de ser uma .orgamz:açao qumta. c.n. com dados mais preciso sobre alUD'l, a í'iOl'víço de Moscou. EXIge !J. nota que o MUllS- situação dos nataliciantes.

terio ua JUfltiça divulgue as atividades do partido e Sendo assim, pe:dimos aos le.i�dos iJlUI�08 clue lhe f!tO filiados e afirma que os comu· �oresf pessoas amlgas.e demaIS
•

<:>
.

-

.

.

1 '.
fI .', b . lUteressados que desejarem verDIR"as rlúillloam ou pe l) menos teem ln uencfa so 1 e

., .

bI' d "

...;
.. ... .

..
.

. - . seus amversanos pu lca os ned-lontiGnr.c<>, tli,ls CGU10 O Oongresso de Orgamzaçao ln ta jornal, a fineza de remeteremrdust1l'iHI e ouLr3S .

.
. para esta red�ção set:s nomes,

f -'-'''C'-''-��----t.. data de naSC1mento e outras01l!t!5'� todas as sex

aS-f· ..' , .

I
.

d'. U�1/W. .

feiras na Radio 1111
.

� mdlcaçÕ,es que JU garell1 111 I��Cultura, p. R. G. 4 �s 21 �w. ADVOGADO-
-

pensavelS, bem cO�J?dos demaIS
ras, O "Programa L�t.erano", • membros da fa�.lha, para que
dirigido pelos membros do Dr. Ayres Gonçalves suas datas na:ahclas nilo paso
Centro. de OuUura Literaria. Rua 15 de Novembro, 415

sem despercebIdas.
"O bl'asileiro que não cul- 2' andar-Sala I �1!I--!6' � �w-!l\ílmnii�........g-iIIti_va. o seu i�iorn,a, não é bra�

- (Altos d'A CAPiTAL) -

Leia ",nm attnlpio os
..

szle�roJ' - d�8se Ruy Barbosa
1III � �QIi ...

•

(����:.::lt:,�:!r::_� O "-.-1fi-'_�-.-. ��-:O ._�_�.�!S;O�._�:Jln,:
A bôa info'l'
mação faz a

boa opiniãoi
A boa inf*
mação é dada

pela
"ClmmE DE

BLUMENDU"

Perversa OU vítima das
. (Conolusão da Ia,-pagina)

.

I
, Perguntamos, então, si Maria foi vista na ccasião em I

que praticava os retertnos atentados.
.' . i..

"
,._�. 'Não .-:," foi a reNpOS�(l. Mas. todos eles se vel'ZftCMam e��llcirctuutancias que apontavam na diretamente como responsaoel", �

NO>BAR AVE�HDA
.. Nesta cidadt'�·Mal:'ia Santos empregou-se no Bar Ave

nida. Um dia descobrlu-se que Iôra colocado potassa numa

panela que cozinhava alimento para os f!'�gllêsee. '" Mariauni. pOUCú antes. estívéra rondando pelas Imedlações do
A's 3niversar'antes os nossosfogãO; em atitude suspeita. Em v.lata. di6�O, disBera�-lh� que

parabéns.--procurasse outro emprego. No dia seguinte, uma l�ma do �""�"'�!i�������������;�==:;::;;;;;;;;...;;;:;;;;:;::=;;::;;;;
p.ro.Pl'. ie. lár.io.do. restaurante,

80

..
ma

..'.stigar
um �.alldWlCh qu.� .C....

"preparara um pouco antes e que deíxârs 1.t sos per alguns ,;

iIlBtant.e.s, sentiu que h8'i:.'Í.am cOI.ocadO potassa no mesm

. .0'.1."'...
'

..

A jovem foi despedtda, então. Indagamos da proprte-
rarta do bar si Marie fOÍ vista no ato de colocar soda nos dealimentos,.já qu. e existiam outras. pessoas na âepenâenda

. ql�ando.l· -.se deram às {atos. Respondeu-nos que não, mas que tudo indicava
..........,__� ;;;;i;; Nii;;; ;;;;;;;;;_

ser ela a autor« dos atentados. ..

f· &L···S··O··S .p OfETÁSNO HOTEL VITORIA . PfJ
...

Depois que sàíu ao Bar Avenida, Maria �antos perc- 'oão A, Medeiros 'ieiragríaou por diversos empregos. Não temos notíctas de ou-:
(Do «Centro de Cultura Literaria»]troa episódios se�eI,hantes �c�rrldos

..
en!ãO. FlnBI���tet .' Os Evang'elhos nos falam pela voz dos apostolos do Naza-arranjou emprego !lo Hotel VItoria. A �8Pasa do preprteta-

reno sobre os dobos com peles de ovelhas» que andam emrio do Hotel, com quem conversamos dl"se-!l0s que «cousas chus�las pelo mundo em fora. Por outra vez os mesmos Evane8tr8I1h�B começaram a acontecer na casa aBsde � ent�ad� gelhos supra-ditos nos recomend.atr. ��u�ela contra os cerastas,de MtU'I8: pratos e talneres que saiam «voaudo» das, p ate
esses ex-homens •.. energumenos iguobilissimos de cem caras eletras. e_ se espatifav!lfi no chãO;. .

. �
. nenhuma razão, que invadiram certa feita o Templo sagrado,O Interessante e que o fenomeno de Ievltação �e que rebaixando a 'casa- de Deus.se viam possuíde os referidos objetos 8ó se v�rl�lC!lVam Como, detivamente, podemos denominar, como a�g�e"l1.oquando Maria S8 encontrava por perto... E o mais mt�re�, fez o século vinte de sseculo da hipocrisia», devemos distinguirsan.e �Inda é �U6 os citados obj�tos. ,tinham uma tendênela

o j�io do trigo de que fala Cristo. Disse que ,sobreviriam falsosespecial d9 calreI!? perto. d� cozlnhelra,do Hotel. a ZuIma, profetas a propagar a verdad� apregoando-a a sua mo�a e queque não cabia mais em S1 ue espanto, Já que era ·fo�çBda aquilo que destjnguem os pnncipios, mas sempre �ontmuando aa trabalhar com um olho nas panelas l3 o outro nas prate- doutrina dos escribas _ seus padroeiros, e sua lei .••lelras .. :
..... Hoje ha muitos falsos- profetas. No cinema, no rádio, naChegou, mesmo, fi desmaiar, quando uma chleãra, um

imprensa, na politica, na sociedade toda. Ora,. surgem prega?do !!dia, lhe passou r -spando rela cabeça!
'. . se-nsualidade como um essencial fator biologlco. da exrsteucía 11-. Atê um principio de Incêndio houve no HoteJ, dHlS� síca; desmentindo decisivamente os preceitos religiosos da Moral,nossa entrevlstade.. justamente no quarto onde mandei

ora 'condenando a cetíca filantropica, «beneditina», «hípocrita»,Maria, em companhia de mais .duae empreçadns; buscar um
santí-socíals, anti-moderna», etc,objéto. «Todos os .fenómenos cessaram com a saída desse Este é o joio,

. <, I • • ,esmpregada de mlnha casa».. .
.

, . "_ � _

.

Entretanto,. o trIlO as vezes nS�lm:Jha-se. ao )010, 50 por---

por estar em. época de ser colhido, E ha qu�,? �lga qu.e o trigoO caso da agulha, que já relatamos, verítícou-se de.
Dão é trigo. Mas estes, se não são superfícíalístas e ignorantes.pois dos aconteetmentos acima descrHo�. Em todos e_Iee, não deixam de. serInimigos mortais da Vardade e da Just!�a.existem uma fférie de fatos que apontam Maria como �uI- Dia, porém, ba de chegar em que querendo olhar aos dOl!",pada; Pode que lieja inccénte. Como já afirmamos, não temos verão sob um veu tetrico de f:Hpaça, a sua morte, reconhecendoQpínião formada no 88sunb, Mas, de qualquer forms, le-
que ;, vida de sua cOllcÍencia atemorizada retardou...vando-se em cj)nta sua menoridade e a vida que leva 81pal- _

mente, não temos dúvida sôbl'e fi necessidade de iqterna. -A·
.....

.

d'
..

P t'd Cla em um estllbelecimento correcional qualquer. DepOis de ..• ' ,(f15··,a 1.o o . ar 1 o omu ..tanta propaganda feita pelo Governo dos 15 SIlOS Eôbre o U
grandioso programa de Assistel!cia Soeial que. realizou,deve existir por 8i um estabeleCImento onde Mana possa
ser' reeducada.

Sabéndo'Ee o que se sabe a seu rospaito, ê arrisca(de�mais deixa-Ja solta. De qualquer modo, far-se-á um grande
bem á essa jovem. recolhendo-a a um asilo, já que não
tem ninguem por 131. ..

. �;,_."":"_e-�-__§�'. x
.

.-......,-'*-�-;s-�......�-�-�-.

AnlveJ'.arloG

nA;iil'···0· S·C··-h·e·ller " Completa hoje mais um anoir ii li ..•...
.

..
.

.

de existe�dà a prendada srta,

fUnOa -'- OECORnnR- Lola Karín, filha do sr, Frede-
; DESEDfUSlft rico Fischer».

Pintura geral· de .

reslden
clas-'Télas...;..Placas - PrQ
pegandas. Preços Sam

.

.".
..'

. Cuneurrencla-

- Ariivet'sariou.se
jovem Ana. Dal-Ri,
nesta .cidade,

ontem a

residente

OUTUBRO de '946

--

iI)'
. eâmin���!�C:�8� toneladas, com 2 difér.en11) ciais.·

.

para entrega em 30 dIas. Interessados

JaI. ,procurem
com urgencla nossa redaçãO',_'_;;;';;;;_m.. E,..".......

Ci
Domingo ás 2 Horas

Roà Cameron e Fuzzy KnigIit

Cavaleiro dE Santa Fé
AcomJi', compl. nacional, complementos e

A Gontinuaçllo da Serie:-

O Dragão Negro

Bolos
maIS crescidos

Bojos
mais macios

Bolos
maislojas

PARA FERI'DAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,

. ' Do:mingo

O:'Retrato
ás 4,.30 e 8 115 Hs .

ele Doria1} Gray,,:, .:." !

F R f E " R AS,
ESPINHAS, ETC:'

Lavando-se com o s�bao

�18 elA. "'fllEl iNDUSTR.IAL lo.lNVILlf (M9.fClI Hl3g!gtr!tdn�

poupa·se tampa e aborrecimentlJ
L
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