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Passando a tratar da sitU3cã'J na Alemanha d
_ i E

.

h' F
' .

- '"' c ocupa .a, o sr.

I
., nc raenkel assim se pronunciou:

I -'!Apesar de todaS;3S dificuldades, ainda se pode viver

ft ft S·ell. e�Iih,�"R.,,� an,.b�. ,'I. I
.

d n�s zonas ?ri�anica, americana, fral�ce:;a. Na zona russa, porem, a

� U U In1i!� ml'�Iíi� elliO as. azen as vida s� Vai tornand?_ ;ada v:z Il1iUS Itlsuport:weL. , .
" Sobre a nnuncl�ua fusão entre cornurnst as e sociais-demo-

O·
" ..

-.

t foi d'· .

tid
· -

d
..

"C I C
cratas, disse-nos:

·

.' ,a ssun o OI·' ISCU I o, na reu n Iao
.

o ,. ..
-"A fusão verificou-se exclusivamente na zona alemã de

ft '.ti
.

.

.

ocupaç�o russa, como resultado da aplicação de metodos que em

,. � IirreC2u3cão dI uS�lo di] imigr:tção" nada diferem dos outrora empregados pela "Gestapo", Cada rnern-

RI9. 25 (CB)-:-- Na sessão do

I
os diferentes misteres da lavou

. .

- bro do Partido Comunista alemão é um verdadeiro agente da

c.,onS�lhO.' de Imigra;;ão é Colo-
r.a...

e des�a forma. encaminhá-los EV�'U'�s'l"pa-'o G. P. U. soviética. A emissora de Moscou anunciou, é verdade

nIzaçaoJ�o seu Presidente abor- com maior segurança de exito AIIU li
. que os dois partidos se uniram em toda a Alemanha, com exce-

dou. varies

.assuntos·
a

serem. re- para as fazendas. que requisita- J: .. La ção de Berlim. E' uma deslavada mentira
"

solvi,dos dentro do men?!' prazo rem trabalhadores,
.

.

II.JllmerRCl1 Apenas onde os comunistas puderam empreg .. r suas grana.
posslv.e.l .8... ent.re. OS quaIs, f.lgu-·. D.essa forma. o imígran.. te, 2.0

das ,de, mão e metralhadoras, recorrendo frequentemente ao as-

I Encontra-'le novamenteram pe a sua Importancla:" .' entrar no territorio nacional .'

. sassmio e ao sequestro dos dirigentes socialistas. a fusão formal

aI:-a elaboração do regímen- passaria apenas alguns 'dias na entro UÔ�l _o aplaudido .pín- ocorreu. Basta dizer. por exemplo que. por se ter manifestado
to interno do C.I.C. de acordo Hosnedaria da Ilha das Flôres tor bandeirante Luiz Em- contra a fusão com os comunistas, teve de fugir com sua familia •

.co� o �isposto na nova lei de em �bediencia aos preceitos sa-I merrch, ° qual é já bastan- para Hamburgo. o antigo presidente do parlamento daquela ci-

lmlgr;açao;. .. .. .. n_itàrios e .logo em seguida s�- j te conhecido em nos8o.meio
dade, sr; Po�ayn. que ultimamente. empossado pelos proprios ,

bj"7-a, VInda de rmígrantes � o na encaminhado para a proprie- ,,' I ,', ,.'. .

' russos, exercra as funções de prefeito em Kôttbus, Também o

seu alojamento numa proprie- dadé do Governo, produzindo e teilliO, brindado a sociedade antigo ministro do Trabalho, dr. Wissel, fui obrigado a refugiar
dade a ser adquirida pela União ao mesmo tempo defininào' as local com uma exposição se na zona norte-americana de Berlim. pelo mesmo motivo.
e-onde • os mesmos pudessem respectivas profissões. Ficou de- de 8eU$ magnificos traba- As autoridades soviéticas da Alemanha. com o auxilio dos

des,d� logo trabalhar e assim cidido .que o Conselheiro Dulfe Ihos.
. • seus agentes comunistas, realizam contra os socialistas uma cam-

:mltIr .

as nossas
..
autoridades Pinheiro Machado redigisse a A arte de Emmerích já paoha de terror. cumprindo á risca o programa que Molotov,

julgar de sua capacidade para referida resolução focalizando os
em I932• definiu numa frase que se tornou famosa: "Para nós

..... "

.'

.

principais pontos relativos a essa
é bast-nte ni1ssa conhecida comunistas; o inimigo n' I é a social-democracia." E em 1933

pâllJite ar 8s .. qU�}'�ãO�m seguida foi ��ordada :o�::i:���s�e!��rt����ns:, �:m��a�� :err:������a!�:o s�t��ltttC:e â�c���:�;:s, �oInr:r::rcio�
. a_ques�ão do. «sêlo de imigra- com prazer

..
qu'e anuncia- nal Comunista, repetia: "A social-democracia é o inimigo 11' I da

O "Estado de São Paulo", çao» .citado pelo decreto rr 301,° I mos para sabado a inaugu-
classe operaria"

tradicional orgão de imprensa de 20 de agosto de 1938; arti- ",. d ..' .
Ninguem ignora, aliás. dois fatos bastante significr tívos: a

da' terra' bandeirante, publicou 0'0 2I� com o fi ··d· 'I' raçao e uma nova mos, colaboração nazi-comunista na Alemanha, antes de 19,)',)'. e o
'" . '")'. rrn e auxi lar

t. d '1 Ih d briem seu numero do dia' 26 de os Estados que tiverem neces-
ra 08 t�a m. os O rI- papto nazi�soviético de 1939, pelo qual Hitler e Stalin decidiram

m�rçJ, o seguinte telegrama: sídade de fomentar à imigração. lhante artIsta, a qual deve- repartir a Polonia entre os seus respectivos Estados nacionais.

Pela proibição do uso de A arrecadação desse sêlo já atin- rá se l'flfi lizar .'
nos salões E' evidente; pois, que nenhum socialista alemão pode desejar unir-

"batons" ge a alguns milhões de cruzei- da 8. D. M. Carlos Gomes,
se a esses quinta-colunistas do proletariado mundial. em cüjo seio

ros sem que entretanto o Con- agem como traidores e verdugos."
·

.

NASHVILLE, Tenessee, - selho de Imigração e Coloniza-

I
"Quanto ao procedimento dos socialistas alemães UilS zonas

Na Camara estadual foi apre,:, ção recebesse até agora a parte Obrigações onde oS russos não exercem autorídad<:l, o sr. Erich· Fraenkel
sentaJo hoje um projeto de<lei _que lhe diz respeito, de acordo d G I ad1antou-nos o seguinte: "

':!.ue proibe o uso de "batons" com o disposto na lei acima. re e uer-ra I -"Repeliram des indignadc:mente a idóia de fusão com os

como instrumentos perigoso que ferida. Ficou resolvido, que na Bonus e ReciboG compul� I' c.omunistas, por" toda 'part� onde, lhes foi permitido op!úar com
.

tem servido para numerosos proxima sessão ficasse assenta- sorios compram-se, pa-

I
liberdade, No mes de JaneIro ultImo, em HaoDover, reahlOu-lle o

casos de divorcio nos tribunais da a maneira prática de se ofO. gando os melhores

cong.
resso do p.ar�id� Socia!-Democrata. aliás sem a p.rticipação

deste Estado. O projeto mendo- videnciar (, levantamento" geral preços. dos delegados SOCIalistas da zona soviética, muitos dos quais
nado. que é de autoria do v&' das respectivas importancias e RODOLFO _ Hotel Boa desapareceram talvéz para sempre.
:reador Hubert Brqoks. represen� facilita.r ao Conselho a. parte que Vjsta __Tele. 1164.

p TI'tante republicano de Johnson Cj- lhe pertence na referida arre- eneC!Jlna em II In�'-;;,§'1�!ffi�f!'ty. alega que os "homens casa- cadação. A.NUNCIEM NEsTB OlARIa I hti .. _ .. S!ti1 ........ ,i3

dos são castigados por suas es- ,*_<íj._�-,-.'(i_�_�......�_::.e._'�''''_40.-.--'-4''''''._;.-''-.-.-.-. com.prhn,ido, Ih'U��H; Elétricos
posas ao regressarem aos seus ...� II b 1 t

.

f
. A' venda Da

II t § J dlaris com marcas de "baton" no OS liilOI
a

180. uEa_;.uente mo 6nSlVO para
FARM OI ELLf 'GER 1

OS (Milwora e
.

COla�inhO da camisa e, em Vir-I'" pe e "lICiente prote�ão contra __ t"\ A A N
_

-; Inum�G�U

!��:m_�:steso���:-ar;:�a�!�un�: etzeJ �!�!�:;;t.�E MOSQUITOS p Rua 1� Od�4 �O��l�Ó�' o881�.=,��==1:2!,��=",==.",o�
casos de. divorcio. -.,��----,-----------'----------�--

Não<podemos concordar com

S
" '" ta

pre-l
'iOnRsiçiies C.olipadastald��{Jarate embora não tenha-·.. erlam enfronues varIas pU u

.
�

mo� SIdo consultados.
. 1··.·:1 1

S. Luiz, �5 (CB) -UhE'gOll a esta capitql o depu-
No Brasil, temos ce:-teza que '10;1' as aI' Ilnl-a-ft O "'aC·IAnal tado Alatico Pacheco, o qual, abordado pela imprensa,

nossos" deputados, emoora com
.

�fI
.

." UII .

U II II UII I declarou que as oposições coligadas continuam absolu-
raússimas eceções, não primam .

·

muito pela inteligencia, temos Rio� 25 (OB) .� Entrou a politica em .ferias nos tamente identificadas e decididamente res'Jlvidas a curo-

ceI'teza e certeza. absoluta, que" corredores .da Constituinte e nos o-abínetes dos Minis. prir integralmente o progrnm� que se traçmram desde
resolveriam o cazo de maneira t"'" .' 'E't ',' t ·t·. l't'

5 "

d d que se uniram aos partidos que a compõem: U D N e

d't i t· bl' d d' t .

enos. n retan u, a legua po 1 lCa não sera e €IS-

Q�: ��z:�faU ��:� �uU�elle�:ed�" canso para BJ.uítos politicos e lideres padamer.tares, pois. Partido Republicano.
· segUIUte forma: . '. '.'

o problema das recomposições inquieta todos os qua-
'ÇOnsiderand? considerando e liros partidarios,' A inquietação é causada pela provavel

m:�s !lust �?nS,lderando: ." __ Ientrega das Prefei�ur�a estaduais e municipai� e� que
. F:ca e tmznantemente Pl,OZ I ao UDN. obteve maloi'la em 2 de dezembro, a dlreçã"ob1..do .. a odQ,s a.o; mulhfo!res, d -t'd

..
'

·.L

be,ijarem os colarinhus das o pal .1 o OpOSlClOOl!"'�. •

f.uimisàs. dos homens áasados Ahrrua�8e qlle mUltos lIderes politicos são radical-
pa:ra· .. evitar,se·fu,tuta..-; Gom- mente contrarios a, essa medida.
pli"aaçães"

.

Revogam�se as disposições

�r�;���r.�:q#:.t:.�a. :.��119... R l!�E!.�O Prefiram afa1�:�:�: pelopát"���W5'i ....

JA:RBA§"."" " H o I N 80 JO I N V I L L E

I n para
., Ile

e

o proximo pleito eleitoral
Rio, 25 (OB)-Anllncja-se que OE! 81'S. Otavio Man

gabeira, Virgilío de Melo Franco, Carlos Lacerda, Ga
bríel Passos, Pedro Aleixo e outros proceres ela UDN,
falarão a 5 :le maio proxirno; no comício de Bslo Ho�
rizonte, inaugurando a campsnha eleitoraL para o pr3�
ximo pleito estadual.

Anunciem. nesta folha

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



"

t;'{oderoissimo ·ilpal"olho de Luz
Ultra Violeta . �.:

Vacinação preventiva das cri�",�
anças contra a Coqueluche (qual-'?'
quer idade) e Difteria (a partir
de Ia mêses) sem reação alguma,

Dá consultas, todos os dias.
no Edifido Peiter (em [renie
ao Hotel Vito'ria), das 10,30
ás 12 e das 14,30 ás 17 horas,

fones:.1.433 (Consultório)

1..101 (Resídencía)

o Ir«UB acelt6u as ga:
ranUas russa

3v2

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



Aparelhos de Radio' SueIl'A...s·-- 1Il;U de 5 e 6 veívulas

F. Domning, caixa postal, 10 'I'ímbó
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CONCENTRADO_VEGETAL "fi O S I C L E Ii" á base de

ITOMATE - SALSAO • ESPINAFRE.

:Mistut'Clspara sopas "ROSICI.Elr á basedeAV.EIA-Lt:.:Ni'ILHli IERVILHA·soja-FEIJÃO BRANCO e f'-EHãO MULAIINHO. t

KE-rçHUP "ROSICLElr em dois typos: PICANTE E DOCE.

&-"'1'0-.• -."'-<11>-.-."""""'-......

No bar e no til'1l
\lN011

nikl d�v� faltA»

DISTRÍBUIDORA PARA TODO O BRASIL DOS AFAMA
DOS PRODUTOS CONCENTRADOS VEGETA L

1iSr::U)SmCLERu DE FABRICAÇÃO DA crx. PROGRESSO
NACIONAL «INDUSTRIA BRASILEIRA DE

BEBIDAS li CONEXOS.» S. PAULO _____ • 4__ •__._··.· •

Extrato de Malte "IVIALTEMA PURO" e Extrato de Malte
"MALIEMA" com ESpi11afre Ia Tomate.

FARINH.A DE TRIGO MAL'l')'WO "MP..LTEMA-

C·. A··. fr Fi.'..•
�

� I
�

- > ftJ
'.�

," L
/fI nr

.. IIUu A
II---� :_.:.= '--=-:::==;���::::�:"�:;�_�!ii

li I"n'!l;n��.t.��y "1') ����l'Í�;�'�f.1l I,' i. �
, IH!""L §."i. "4 i' tU{ W Jii!,lt"w., !';h-.-v .,d. "" "'-li> f. s

1 , l/�"" '" ") HI Despachante da P<ecebedoria do ms�ri�(l fe",tlr1'i'I· \à1j. !la rezenua • '

, Escritorill: - TRAVESA DO OUVmOR N' 21 . lo iUH:l:U' - B � o

I �.!in,

li Encarrega-sê com Eficiencia e Rapidez de : � i

I.

Titulos declaratorios - Naturalfsaçães - Retilic1:u;:âo

dOII. ·il iiImpostos - Registro de Comercio - P�tentet, - Defesa
de Autos - Oertidão de Renda - Bervlços eru todos os

! Miniateríos - Registro de Diplomas - Procuratoríos -

.

� i, Serviços na Policia - Perrnancncia de Estrangeiros - Ro- i q

II' gistros de firmas comerciais e industriais no D.C.l. - Re- I �. igistro Civil - Retificações de nome e filiação - I � g
i Certidões para embarque. I HI Registra .lie í:ri5dores - Serviços lia O ! r. H '

! keeebime-nto de cant<1!.': ne M. da f"azemia. � i
1I,=��m =-=:.:4;�::;��:====,�::�===���

Sempre foi e continua a ser

I
>

�,iho"W'.

..

\".l� ... LI!
1ii.Wiii�';f"!!íi'IfiJ@1\%Jm'��W�.à' w-. IlI\-���--«Il\-.""""
"'-ljJ-----li!it- ""-$-.. "��.�� o 1l>·�-Z>."-�- __$........\tII-JI>_�w<:�.--t!lt_-f; () ",""",._._',,_._.:_,-._�.

La to i
.

nl-lises

A tratar Mm

Rua 15 de Novemb .. 588 "" Fone. 1201 ... Blumenau

E L L I N G E R & C I A.
EXAmES:A PEDIDO DOS SNRS. MEDICOS

.

EXCUTAM OS SEGUINTES
URINA (c_ompleto e parcial cem do,;agem)-FEZES (Amebas. vermes, sangue oculto--ES

CARRO {pesquiza de bacilo do Koch)-SECREÇAO (pesquiza de dlplococos, etc., espermato
. zJides)-SANGQE (Sorodiagnostico d::: Lues (Reação de Kline], - pesquiza de Hernatozoario
)malaria). COl1tagem de globuloso tempo de cO?:.R'u13Qão e de sangria. dosagem da Hemoglobina.
gJjco e, acido urico,reação. de Vidal (Ti�o).-UQUOR (Exame eitobacterioscopico, reação de
Kahn, ete.)-MUCO NASAL lpesquiza do Bácilo de Hansen)-ULCERA (pesquiza de Trepone
ma pa1ida)--cSUCCO GASTRlCO (exame completo. dosagem da acidez sangue oculto, etc)

FORNECEMOS LAMINAS E RECIPIENTES GR.L\TUfTAMENTE
. [n�tahçlJ .m d��ill: eituij, auto ilav s colorimetros, etc.

• Loção
ETZEL

Prado do Rio, La MeDrO
e R�lpsodja

e51COiu!�a"$� a íl�n ia lia s
farmacias e [ir�!iªri�s .

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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fi_'I/j-�--<íi""",(!i,-'§--li-::-'�--�o=='� o �","""I/j��--�"",",�--'�"'JD�-���

lI'reas petrolileras a sere
tores.

Entretanto, a PoliCia local re- per anenlemente ���snuisadascebeu ontem um telegrama de �'.&i '"

Itajaí pedindo informações 50- RIO, 25 (C B) - No histori- Geologico desdobrado no atual
. bre um menor desaparecido cu-

co sobre pesquisas de petroleo Departamento Nacional de Pro-
celebre 'B '1 1

' ,'" d d � lU' I djos sinais coincidem com os do no raSI la que OIstmgmr ua.s uçao .lámera estan o o gover-
menino aquí encontrado. E' poso] fases: uma -

a. de reconhec;- no de posse Éle precioso acervo

sivel que sejá. o mesmo, restan-
mentos geologlcos, c,om sonda- de dados sobre a materia.

do. apenas uma explicação plau- g:ens - teste�. que vn'lam� con- O novo orgão tecnico delimita,
Uma pelicula policial excelentemente realizada que ex- sivel sobre os meios de que se firmar, ou l�a? a deduça? de de inicio, cinco areas para as

cederá ás melhor9s espectativ-as! serviu essa criança com a idade tecnicos patnclos que, por mter- investigaç<'íes sendo que, das

A çl1o! Mistérios! Romance 1;.. ao par de um enredo ar- que tem. para faz;r uma viagem f�rencia �o �overno federal, areas seiecionadas com maior

rebatedor! tão longa. vmham, lIa vanos anos estudan- pas1fibilidade de petroleo, se des.

Vejam as miraculosas. façanhas do «detetive�cego\) -----�-------- I
do o assunto: outra - a de se- tacaram as das fronteiras do

secundado pelo maravilhoso cão «Friday»!

I 11eçãO
de areas a serem perma- Acre com o Perú e a Bolivia e

Acomp. Compl. Nac.-Short e Paramount Jornal. Vende ..se
nentemente pesquisadas, com da costa nordeste, do Rio Gran.

Platéa 3,00-1{2 a militares 2,00 aplicação de moderna tecnica de do Norte á Baía.

Balcão 2,00-112 e militares 1,50 para localização de estruturas

*�:I@ót� VENDE-SE Diversos chãos para oleo mineral.

C'dAGUARDEM:-({Pif-Pafl> a me.lhor revista brasileira! de casa na 'I'ravessa Enge- Todo o merito €Ia primeira O n S I e ro u
«Odio Que Mata», superdrod. da Foxl nhell'O Odebl'BCh- Garcia. fase, qUIi vai de 1917 a I933. m "

Idformações com o Sr. Sargt cabe. ao.entã_o Serviçc:. Geolog!co excessiva Ig��l!da�11
�_'��"�fi.-��� OI;i;---l.!II--__4li�..-IIl--II!&�-oII!'-1ii .José Pinto Da mesma Tra- e Mmeraloglco e 1\imeraloglco RIO, 25 (C. B.) - O comu�

!9ó T veEsa.' 12vI do Brasil, convindo não esque- nista Jacinto Amorim. funciona· ,;1-("
.!'t,I...'.8... im.co.

'

p... O..p·.nl.ar e Aflricola do Vale de lial"ai ., .

.

I cer qu�, seguindo as diretrizes
t �.io, do Apren diz2.do Agrícola de

<;">
+ Arrancar e destrUir O'ra.. q�e onentaram � uos�a for:na-! ,..,ateb:a. acompan�1�do do� mem�

t'"
.

"

b
çao. aquele Serviço tmha flna- bros oe sua famlha, deshcrou-se"

I vatás é contrihuir para o l'd d " 'f P' C
b

!!'§
1"

1 a es marc?ttamente clônti ica: I elo artH10 .omunii\ta, por estar
Deposito iJ. dlspOl3iCáo i alo .� desaparecimento da ma ana a geologia pura. A seg.undaj em desacordo com .lma propo.'l-

a Depogjfo Popu"iar 5 0/0 , 1 em Blumenau. I fase vem encontrar o Serviço ta apresentada, em uma das

, C/�ta. C?,W &V�SO de 30 (Ua� 4. O/o t E CAS" "T", s�ssões da ceInIa agor.a .incet:-
'f .. 60 d!alf :) O/O

w m n �! e o o
� fi rJ> .n. I dJada, pelo seu correhgwnano

, {dero ldi'ID Ç!{I di!'}!'! f; lf2 ri/O I r..... • �.,. CADISTA, I comerciante José Francisco, se-

i
idem {Gem ISO dia� 6 0/0 � gundo a qual mulheres ide mau

.

C/Ct8. Prazo Flli'Q. I) n,êse(1 512 O/O I 2 d � f S
- I .

.... I' ÍfH3'''''' �
.. "".'� ... nlO Iii procura ernpreg� ,os compe.en.ee. para eçaü' comportamento poderiam com-

am:n ... !., .. 'J ,� .� Expedição e Faturamento. parecer aos bailes realizados nas

1!:! '* Ofertas para 8 Caixa Postal nf' 39 em ,JoiDviUe, indi- �elulas. em promisctridade com
.

�f1.....'_��••�"...'fi-��""'� O i;ll-�-��-�w·_�·_ój!I-:--�-��_·. cando reff'rencias e conhecimento::;. 3vl as familias d'e cr"munistas.

p raC
Delalh,es sobre o suicídio de G.. frao.. ti te
elsea Eberbardt ._.... Uma cartomante ����ª��m�......�����..�..�....��·��",-�., •

Teve sentida repercussão �ê�����!��nt!Osu���!�o�!u�!��� do Irmão da suicida, a ocor- a,er
'

g.•. :te meio a noticia do suicídio da desconfiada, já que a referida rencía assume caráter um tanto

sra, Francisca Zeredo Ebern- sortísta lhe afirmava com fre- grave, dada as circunstaucias NOVA rORK, 25 (C. B,) -r-r- O seereturío de Comércio.
hardt, ocorrido dia 24 do fluênte quencia que seu marido possuía que a motivaram. sendo de crer- sr, WaHace, falaodo em uma reunião "iD�memflrian" de

em Salto Weissbach.onde a ex- amantes. Segundo o declarante, Se q.ue D
..
Benta passe maus bOo, Roosevelt, declarou que não haverá guérrã com ti U.R.S.S.

tinta residia em companhia c.e D. Bentaiaaéim procedia com o cados pelo que fez. "A URSS - disse - tem sensatez em demasia e nós

seuespôso, sr, Artur Ebernhardt fito de vender à sua cliente De qualquer modo, o triste I também fi temos",
e três filhos menores. "breves" que fariam o "esposo acontecimento que acabamos de --------------'Il'----�-....-_-�-..-�- I!l
Segundo as primeiras notí- ínfíél" odiar as outras mulheres. narrar e bem uma amostra dos O fechamentfli do t�U; i� � mi tt. a �

das que circularam a res- Dando crédido as insinuações perigos a que f:cam, sujeitas as Hio,::t5 (CB) ,- Mem bras t"tiQll s:a:oel' qU'ê pretend�m CI'I�
peito, Da.iHraucisca Ebernhardt, da "entendida" e sofrendo horrí- �essoas que de boa fe c�s�umam

.

da C onstítuínte tendo á sar-se; 9smar Lopes de Olivei
profundamente desgostosa com velmente com essa situação. foi dansar conforme a mUSICa to- i

• 1\. T' ra e Líselotte Ehrat. Ele, natu
atitude de seu espôso, que lhe que D. Francisca, procurando cada pelas "entendidas", e essas, j

frente .o.�-'ªc(;)padoI ....Ielo \. Ia-! ral deste Estado, nascido aos Q

era desleal. resolvera por termo fugir às duvidas que a tortura- infe.lizmente são muitas. na, felicitaram o sr. Pereí-t de junho de Ig:W, comerciario,
à vida, o que efetivamente fez vam, resolverá suicidar-se, se- ra Lira, chefe de Policia, í solteiro, domiciliado e residente
na madrugada daquele dia. in- gundo o depoimente de seu I pelo resultado que obteve, n(�sta cidad_e,. filho de �iinio
gerindo três colheres de potassa. irmão.

fatos ,PO··I.I·C"'8I'S ! sem víolencias de qualquer Izídro de Ohv:e!r� e d� D. Joana
Transportada para o Hospital ',especie no fechamento do Lopes de Ohvelra: Ela natural

Santa Izabel sob a ação do via. Da. Benla .' ...:> deste Estado, nascida aos 21 de
lento tóxico, Da. Francisca Em informações que colhemos l Movimento Uníficador d031maio de 1927. domestica, soltei-
Ebernhardt não poude ser salva, sôbre D. Benta, soubemos que ROUBO DE DOCUMENTOS Trabalhadores. ra, domiciliada e residente nésta

fal:cendo naquele hospital eI!l' e�ta de fato se dedica à profis- - .Esteve na Delegacia Regio� ;; ��. '" ".o";�.;��. ,V> ••• � ." ,;'
cidade, filha de Leopoldo Ehrat

meio de atrozes padeCI-I sao de cartomante. fazendo, nal local queixando-se de ter �: Cilnnnllf �� .:"'. fi;l e de D. Hedwio Ehrat, '

meut�.s. sendo sepultada no mes- além "disso, outros "trabalhi[ih�s" sido roubado em diversos ?OCU- �f IUHwnt �OCial �i lfl,presental'am'" o, docmnent�. )�mo dIa,. I �o gen.
ero. AO. qu.

e

e.sta:nos 11�-1 mentes o.
sr. Ruben.s Ro.d.flgues, �;':::",,:;:x:.� ���:;::.� • exigrdo PêlO. rurf!g.O lfiO t16 Co.. ___

• M • •
formados, D, Benta foi convi- motorista, residente em Taubaté, digo Civil, SGb n' i, 2, 3 e 4. ,?�"'}

0. O1.II.U.«miO.. poliCIai I.d�da a ?epor.
ôntem ,na Delega- Estado de S.ão"paU!o. O fato se Aniversarias Si aIgllem ti."..

i';i' ()''!iD!<iedmi!!l.llto ([IM •

C· . ,

tuí 1
. o-. era Regional, em VIsta da de- verificou ante-ontem defronte ao FI'''eram'' nos Q'J'a:: <: .-:dilU13 al"""'nl �""I'\ed�""�nto le'ilJia}

orno e na Ufa nessas emer� .. ..' ". "OU '::v
�. ", ..,�. ''''to' � IS'

gencias a Policia instaurou rígo-]
nuncia acima, bar existente na entrad?, da pon- _ A Snra, Adelaide Míchels, l.l:�ll1!le o par.!!! O!3 flD! de �dire1t�

rosa inquérito. em torno do ocor-
. Dntes de ll10rrer

te do S�Ito� onde parara com
- A Snra, Vva. Karla Kon- E, p�r� OO�St.1f1l 6 chegar, oeo 00....

rido sendo chamado para 'pres- 'S·'
.'

� bé
.�.

D F
seu caminhão para tomar um der. conheeímente de tedes, lavro �

,
.

. .

'.'

'.
abe-se, Lam em, que . ran-I refresco Os docurnent s Ih f. .. t

... 'f" ". ,

I·tar depOlmellto um irmão da .
. .

t d
.

f I
.. o e O· O Soro Eurico Hostin })r�!ien ê para !I!}ill' Iil �Xl1a6 no �

extinta de nome Adolfo Zeredo
CIsca, andes e Tor�l:r, d� ouda. ram subtraidos do interior do _ O Soro Horst \Vestroff gai'J do 00llt'ª� III !lilbUcndlíl! �!&'

o qual' fez declarações bastan"� pessoas
.

e sua am! la, d1ze!1_ o veículo e consistiam de Cartei-
_ O Snr. Oscar Brandão, L\i !mpr>eD'ilfL

.
'.' .....

. ': que tomara .sua estrema eClsao ra d Ide t'd de C,.t; d 1={\ o. 20 d t, 'I d 1946smgulares como veremos adl- .

d d
'.'

õ
e n 1 a" a. e_ra e funcionaria da Casa Hoep- .... Inm,�rwu, e 3url e .

t
' . em vlrtu e as lllslOuaç es que Motorista e certificados de pro- ke, em Florianopolis. :Vit@'r�1:H� Brt1i,.jj ,.an e. lhe :D.oram feitas pela citada car- priedade de. dois caminhões, alem S'

.

- A arta. vValkiria Kneger. Of.!d<'!.l cto Regfst� G�!I.: ; ;;
los bastidores da macumba tomante, de outros. A Policia tomou co-

.

da de'1l111lllioi'l! nhecimento da queixa e forne- r �-:,:-'.�.-�-�-�-�-�-,*, O .,t.'-�-""�""",�-�'-:.-���-.-4>
II gravidade "'lilIIom ceu-lhe um documen�o que 01

. . . . IEm se provando as afir;na- habilitasse a Drosseguir viaO'em. Haus Olbrlscn e senhora partiCipam aos parentes e
• i:**

'"

pessoas de suas relações de amizade, o noivado de seu

I MENOR DESAPARECIDO filho CONRADO com a srta. !:-H!dgard Werner.

I -Noticiamos
ontem '? encontro

de um menor, de .'5 anos de Carlos Werner e senhora participam aos parentes e

idade presumivelmente. que pe- pessoas amigas, o contrato de casamento de sua filha
rambulava desacompanhado pe- HILDEOARD corr:. o sr. Oonrado Olbíisch.
las ruas da cidade. Sobre a íden- Blumerwu, 21 de Abril de 1946
tidade dessa criança reinava ab,
soluta incQgnita. visto que a

mesma não' sabia explicar qnem
erae Qnde re�iàiam ,seus geni�

•

'::.:;-',:_.';_--�-�-., -= •• :.-.:.

err

Desmentido as primeiras ver

sões" que circulavam sôbre o

trágico gesto de D. Francisca,
seu irmão afirmou que seu cu

nhado era bom espôso e que a

vida do casal transcorria nor·
malmente até que a suicida co

meçou a sofrer nefasta mfluen�
da de uma cartomante, conhe-
cida por D. Benta, residente no

bairro da Velha, nesta cidade,
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