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Expirado o prazo do
ultimatulD a Metz

Com 30 E:x.erci�{) em M,·�tz, 17

(A. P.) - Está expiradÇl o pra:'
zo do ultimatum aos nazistas
pelas tropas nort'e-amerlcanas Nomeado o Cllte. da resisteneia
d>este set'or oonvidando-as a rene..

Sfofza opie-se ao C3- foi B 50 ataque á Colonia dição sob pena de serem compl,e- subterranea alemã
.• ."

'. tamellte extermimidas dentro do. Londres, 17 {A. P.) - Nóticías 1 mava parle fazendo funcionar,
SO· ZlO 101 .

Londr'es, 17 (A. P.}.:- O aÜlqu� I Emb
desfechado pt'J'Ús avwes mosq1.U pra�o de tres horas. To-da,via de boa fonte, vindas da fronteira uma metralhadora le\'z.. ,.()..

, ·Roma,' l"r-oi.{A. P.) -'--' ,O Oí.'ú�(If:õ tos a cílJadé .de eolonia dUl'ai1t1:� €ssas trés boras já S:� esooaram alemã infornlam que o general I ra pouco conhecido no

ex.tCri?r,S.Íorza, opondo-se .ao tebrrrama .' .
. oe ·os americanos ·continuam on,L,., Vou D.om Eache, das SS. foi. no� é um dos mais emin:elltes nazlS�

� a noite passada i:::Ii a qUlllta vez - wc"

enviado peJ.a Banco da Sliecia. loevada· .. a -efeito nestes ultimas ;estavam. Entretanto nest� sei'õr meado por Hitler [omandant:� Sll tas desde há allOs. Noticias da

à1!estando ::ohr� a integridade de seis dias. N�o houve nenhuma! reha calma, existindo ap:mas pre,nlo das forças de resL"tel1cia fronteira acresoentan� que Viüll!
Azzolini, antigo presidente do perda.. chuvas torre:�lf.::iais. subterraneas al�mãs depois da. nem Bache já assumIU suas nO""

Banco da Italia, pediu ao primei . rendição aos aliados. Von Dem \'as funções, e .está visitando as

"t B '!' f I"'.--�"""'_"" ........................ ...."..,...... ..............._ ...�...........,...--".......... .
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. �� ����r�l� S����l ��eel� °l����� n�·O····�'�O·····I:�o·····I··:b:�i����.·rr:����···�·��·�,��:�'��' "�;�.:.�� �t���(��(�u���o�l�n:��i�:lt]����a�:: ���� a�e;e:�a�a�� a:1Sf�n;a� J��
não aceita recomendações quais- gP'.I. . i:J'.I I pele, Eficiente proteção ..

contra �l í :'ü gostar .�le execuçü:s em mas� r�e�lst�:l�� e destacamentos de

i���i:ue sejam sobren caso Az-
fi W 11 I PICADAS DE MOSQUITOS e'l �a, em qt.e algumas v·ezes to� I gU'ernln�lros .

.

... """""'........__...............__ �� eJ.ze outl'OS insetos. �l " -------

tb�������,::.:.:.::.::�:.:,.:,:.:.:.R�:.:·��OO Será entregue a De Gaole a atlmi-mstração
Kesserling quer defen.. Homenagem aos .oficiaes da da fran�a __ , .'

der Bolonha Marinha· do Brasil
. \'Vashmgton, 17 (AP) -. Df;nt-ro de ]JOlbCOS d�as ElS-

senhotcer deve1'á enlregm' oficialmente a De GauZe a.ad

rninist'l'açã.o total. da França llletropolitana efMpto alguns
pO'J'íOS da' zona de combrJ.te.

Os russos desfruíram em 6· dias 800 lauks
Moscou, 1'7 (..1P) - Segundo os calculos oficiccís

comp1'endendo ent're 08 dias .10 a 16 do corrente as tro

pas russas distl'uiram. ou danificaram consider'avelmente
nada l1W1WS. de 800 tanlcs n1J,zistas dando a entende1'

que uma das grandes batalhas das torças blindadas está
sendo travada agm'a na planicie da H'ltng1>ia. Toda-
1.1ict até. este mOln'Jnto nada. .' foi. Tevelado do 'reslGltado
final dU,1}b gigantesco, encont'l'Q-,

.;"\_,_i..>. ;_':<.< .<.:� �_".

I
.'
.erico �rlos • ti .

Fala u 'b�;�eR da fll na Ilalla
Os nossos patricios atatarãl com. bombar- .

deiros de mergulho
De Ultra base aeronautlca da to dos pilotos brasileiros, arma..

Italía. Por Henry BayleíY, 17 "dos com barracas, está em. diN�"

(A. P.)· - O Tenente Coronel ção do Brasil. Enquanto couven

Nero Moura comandante do con- sava com o comandante
.

bom-
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.

brasi bardeios iam e voltavam de umatíngente a orça aerea
.

raSl- ,l" v <oU _
t:I.

leíra, que se acha na Italía teve pista proxima, As vezes iam cín

ocasião de dízer, tanto ele co- co, outras vezes se dirigiam con

mo seus companheiros provavzl- tra os caças alemães. Comandan
mente entrarão em ação muito Moura .conta apenas 34 anos:

em breve contra os alemães do ele Idade e é o 'mais velho de to..

norte da Italia. Nossa taréía será dos os pilotos braslleiros que se

atacar com Lombardeio de mer- acham na Halia. Cancelou. o vôo

adores Teatrais em pról d'o Soldado f��lOI1::U�����:� ���:!��. P�� ���l�a�le:�no\'i:it��ze��ar�,:�o;�:
[r'Ao ser lançada a campanha E"peds"c"ona'" rl·o·· ta Sociedade de Amadores Teu" voar muito baixo e as .proIlr.ias mente e no aérodromo. A\'ta-
em Pról do Soldado Expedício- A.. I·. tr�is de BIumena�:. já está en- armas de mão tornam-se perl- dores e s-oldados da F. A. BJ

'i narío sabíamos, antecípadamen- . � .... .

.

1 saiaudo uma mazniííca peça com zosas TIara 'no's. Entretanto to- moram em magníficas barracas
metírras, espontaneamente, pe '05 � �" I� -

!te, do seu grande sucesso em BIu
nOSfOS maior-es estabelecimentos que concorrerá a favor do S-olda- dos nós estamos ancíosos pa- em companhia de dois cada, AI..

'menau, E' que conhecíamos o '1:'S d
. do Expedtcionario. ra entrar em luta, aíim de desem gumas destas Larracas tem assoa

in ustriais e pelo nosso COmel'- y � ... _ H

pirito. de patriotismo Que fillJma·. - , . Todas estas iniciativas, que penhar a nossa missão. O Ten...·:·'.:n- lho emprovisado de madeira, As
. cm, e m\'o menos Intenso e o - - � -

a nossa gente, manifestado em
'

1 vêm se a.cumulando rapidamente, te CO',··O·,'l.p! Moura achava-se em paredes d:� lona estão cheias de
entuzíasmo reinante nos tares on _

todos ·0·5 momentos de vibração de a Mulher Blumznauense, com revelam o entuZiasmo da 'nossa, sua barraca, quando éra acom- fo;,ograHas principalmente das es

11adona1. POi' isso mesmo não ffi"
..

�i1.té, o seu b.el,..·.o....' espirita, de (O1)� 1 panhado de mais dois correspon- posas, noivas � namoradas, alél�
SUílS mãos genüs e dadivosas, '2S 59 -

nos admiramos da cooperação e tão tecendo o agasalho para.o peração e o seu, grande patrio- dentes de guerra. O acampamen das vistas da terra brasileira.

da solídariedade que, de modo brasileiro bravo e. arrojado que
tísmo, No final; c quando forem
r-emetidos os caixotes com os C

·

claro e incisivo, vem sendo >en-11uta alem-mar. ..... � r.u ze I rocentrada em todos os lares, por. O Cine Besch prestlglando -es� agasalhos e os presentes de Blu- -

mais modesto que seja, em todas
'

ta campanha, corno sempre O 1'3z menau, uma intensa satisfação.
as casas ccmerciuís, em iodos os em todas as nutras óportuoída- se espelhará TlO, coração de cada

estabelecimentos industriais e em eles, já determinou uma de suas
blumenauense por ter contribui

todas as associações do nosso sessões cin;�mat1)grancas para au do, carinhosamente e com dedi

munícípío. xilíar esta nobre -hüC1Íatü'a blume cação, pata o conforto tisico e

Já são vultosas as dadívas pro nauense. Por seu lado a henquis-! moral, principalmente, claqu21es
\'alentes soldados patricios que

.

estão eleva:nd.o bem alto ü nome

do Brasil entre as Nações Uni
das, na luta por um mundo :me

lho!', mais livre ,e mais f�Ji.z,

U oda· Fala o Patriotismo •

I 'cooperação do eine Busch·e da Sociedade de

o Ul"cuto·das aspil'dçõés do Vale do Itei.ai

Prefiram a farinha fabric·ada

pelo MOIHHO JOIHVllLE

o que se. informa sobre provavel ação
submarina alemã

Washington, 17 (A. P.) - As I O relatodo conjunto, dado á pu";
p�l'{]as aliadas em cons�quoencia blicidade pelo Bmeau de In�::Jl:'"
da atividade dos submarinm iui maçõ{!s de gu",rrfl, coma ut::mza..

micros foram reduzídas durante ção de Churchill e Roo5svielt, dis...

'Ü �es de setembro ultimo. No se que este an.o talv·ez o inimÍi-<

entanto, o relatorio mensal a,n- go '0spere renovar sua ofi!lnsiva

glo-americano sübr'e a guerra no mes em cun,;·o, s:}!ldo p�ssi...
submarina ad\'ertiu, hoJe, ser veI que conte com novos tipos

possiveI que submersíveis hlt:ell- de submarinos, (·:para a,nulal.1
tivem, em breve, seus ataqUBs; ;nossa atual sup.erloridude:i.

1500

IUTOMOVEts !
DISQUE FONE

Roma, 17 (A. P.) - kmndá- Washington, 17 (A. P.) - Co-
se oficialmente que o Marechal mandantes AlltOJlio. Alves Cama

Kesselring 'está' apar.::ntemente re ra junio)" Ernesto' Araujo e Co-
S flmottsiDes' lia aluguel' solvid.'] a defe'l1(k�r Bolonha, já lombo Araujo da marinha de

........"............"""""' """""""'..... "., ten-do declarada as suas tnpas guerra brasileira, mniandant\?s
�sse fim. Ellquanto isso unlJad�s dos' destroyers, hura em visita

do 80 Exercito qll'c op::rnm 'no aos E. Unido'3, além de mais 37

Ad'
. ..

.

outl·r.S OJ1·C.l',,!·S [)!"·,,,·.·!·';p'j·!'·os d·os AJ.exandria, 17 (A. P.) - A to foi assinado pelo delegado dei
. l'!atICO conseamram avançar v u - � 1-. - .1

Lóndr.es, 17 (A. P.) - O co- �

d f confOCrel1da preiimlnar _pan-arabe todas as i1açõ:es com exmçao ua
. numa lar!Ta frente partindo da ca mesmos. vasos .e gu:..rra oram

ronel TÓlchenov, do exoerdto so-
�

I d h 1
. lerminüu com a assinatura do Saudi Arabia :e do Yemnn, cu·

'" be(;a_ de ponte do canal Bigossa. 1{)m�nagea os oj;; pôo contra
viético, fl'8clatou, em arligo, que almirantoe Silvio Noronha, adido protocolo para a criação da Ugíli jOs süberanos de\'�rão endussar:
o oolapso das defesas abmãs -na na\'al da Einbai.xada nos E. Ul1i� arabe, pela qU.ill os estados ara"' em primeiro lugar quaiqll·er com�

frente ocidental ê Íth.lvita"·cl ao Esperada ii queda de dos. bes ficarão separados <e krão: promisso. O Comité Pl1Cl)uratfUfi.Oprimeiro embate realmente· vi\" YarsRUI"� politica eeoi1D!ntca e extcriDJ� I deverá agora submet-er -o re a-ri'"

gor·oso das tr;)pas aliadas, uma vw U
,

distinta, agindo. entretar(t;o, CO"'l do acordo aos governos dos es-

yez qUê a Wehrmacht simp),et;- Com� 2v ExercÍio britanko na Violento ataque a imp-ó-rtante I mo uI? só llO q�� diz resp2íto fls I tados in�ivid_uai'S, antoes de qual...
111€:11:<': não dispõ� doe -ef.e1ÍYüs pa Holanda, 17 (A. P,) - Com·seu cemr... petroiifero fapaReZ I questoes

doe polltrca. O documeu' I qUer aphca�aü.
ra SUportar li sup'efiOl'idade ::liU-

. ü\'anço retardado d-evido a
.

I J" '.l.' -,. • Q. G. Aliado Nova Guiné,17. ..
- •

.

m.enca (OS a�lauOS �'1a l'uzao (l·e mmoI' barrag,em de mUlas t:>'1'1'2S· (A P) _ A'
.

_e'"
.

1" t·
" I Plena ttfcnSllva russa Pholllues: revol"cmoaffOS e-

,. •
.
•.. •. • A

•• nunCIa -� VlO e.1 .0.0,; �� UI \?III I � ....,.. "II
c!'';l'CO ou S'i\lS no.mens para ..lUll, troes Jamais encontradas thosde os ·t· n l' .,-,' t·., ·0

I I\.nsig Ripg
E

. . t' . ,. t '1' dI' " a aque:; pe os avlOes llor 'J-dlllw"_ de ollltoDo f.ii lIA EflU

:'lcresse'lOU: ;1-' ln 'ensr Ica.a li {tmos combatoes de N�rman�la, licanos que oIpearam Balikía� II v
.

S. Salvador 17 (A. PJ - Du ..

reslst-e:1Cla
•.
akmIa pode ellga��ar a� forças. do 2° EXC1:CltO b�lta- leu, importan�e centro p-.etrolif::!- Londres, 17 (A. P.l - A radio Jante Q enco;ltro com .�s repll�

qualquer pessoa quanto aos tU�- nICO oontmuam <1 a. bnr.' camJillho.
.

d 15p d' al.uma- al1u'lCl·...U q"�' a of"nsl'va "J' f
. I ':>

•
.

.

.

'. d - d f"- '�1' .... .'

I
,'. .

"

,.."

"'.,
rO }apon<ez, que pro uz ';" () . � 1 'J 1,� � ._. Li lcanos ·01 morto o gen'era L e�

r tn OS �ms}� e ,,�as .�,c,l��,�a�,� .. �{):ltl a a d<e!'esa lldz15ta, �L V�n'e- total da gozonna c�msumida p'elo �ussa do outono Bsta em sua dro Cortez, um .()�ici.al B -cinco
Mas �. pr�(lSameIlL .d.�se",p�ra I ai. em cUJo setor 'Cl.\.iOntra�se inimiao. Os norte�ame1Í'can:os d"'s completa investida em uma fre.u- soldad.os r.evoIucionarios. Da
da. a .situ.a.çao dos naZl';; no oest;�, tra.vand.0. vi-oloPnti:ls lutas de ca- t

.
'"

49'
.

t" dr> 3 6(JO TIJI'lhas ·acf,sr"nt".ll,lo '

•
.

...
'

_ .' _. ::- Q' "
• rUtram· caças lapo!rezes e proa 't:: 'v.. . 1, _. - L.<Oi .U'" força no go\'erno morreu o 00-

o que explica a sua atuai 1'._81S sa 'Cm casa, c::;p rando-s\.. a que-J ·"1"" ... t 18 . l' '1'1-' a" forcas alema"'" .J." ·nor.t" lllana'·"l11·"" ·S",.n 'Marco';;:,? 3,1 s[)l�. .

b' I T 1 h
.

d'
'. .

vav"" m'LÓn.e ou ros apare nos ,l � � i • �;:; Uu • ';_,. u u ... Fi. u_

tel1CIa o stlna( a\·.
I

.o c oen.?:' !z da ao cair da nDit·e. foram destruidos. da FinlalÍdia retiram-se do lr,o.nt dados. Os r.eviÜludollistas. retira..
que o alto c.Qmauoo al:em�o nao .da Noruéga depois de i'rustal' l'am-se para Lasmerc2des afim!
pOf�e cotora!' na

.. fre��e _omlental Desfecltada ofensiva geral a, tentativa do cerco do exercito continuar o ataqu.e.

��!�lSs.dO que m;e!'p ffiuhao de ho-
russa ao norte de Varsolla Primeiro passo para um russo reforçado.

Londres, 17 (A. P.) - A emis- acordo russo ..polonez ----�-.-----

sOra d·e Berlim anunciem ha pou� Moscou, 17 (A. P.) - Churd1ill Hitler falará no funeral
co que os russos désL�chara�nl. e Ede!1 conferenciaram hoje com de Rommel
uma ofensiva g·eraf .ao nort:} de .o primeiro mlil1:istr-o Mkolajczvisk No\'a York, 17 (A. P.) _- Em;
Varsov.ia, afjrmando que tod-o pe e governo exilado em Londr·es. uma irradiação a B. B. C. d·1:}
80 ela of.ensiva soviética ao 10n- Acredita-se que terá sido o pri.- Londres, gravada pela C. B. S.

gn da frenh: ()rlental, parece· ter· meiro pU5S0 !lara um acordo en� anUllDtOU que Hitler falará na
si.do cCHlC-entrada no s'el0r n�or� 'tre a Po10il1Íéi >e a UnWo Sov.ié., ocasião do run�l'al do marechal
te da capital tia Polonia. tica.

_. __ , _, ,_t'�, ._, .

Rommel, em data nã;!) fiscada.,

Conferencia Pao-Brabe

Desfecbado violento ataflue
contra Calonia

Londres, 17 (A. P.) -- O mi�
nisterio d;) ar destribuiu o se.

guinte comunicado: "OS a\'iõ�s
Mosquitos sob o comando dos'
bombardeiros da RAF desf'�cha"
rum YÍol.ento ataque mntr<l Co ..
lo;nia. '. _ ... i _. h�"-" _ ..•._. .....w

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Aviso,' cós' Acionistas
, "SãO, convídados os' Sré. acionistas desta sociedade a informações �esta redação,
: se reúnírem em Assembléia Geral Extraordinária -a reali-

,z�r�se no: dia :ZO de novembro de 1944, ás qutnzé horas, na ®,••,lS>!!2'V�;ii\i,��'U�.���..$>��.:JiIf""':'{i�()e+.,+��,��.,._.,�.�.H·,••.H·_*_'H0
'sede socíal afim de, deliberarem sobre a seguinte:

, .

ORDEM DO' DIA
LivTOS Novos

lo � Renunciado Dtretor-Gerente.
"OS mais belos contos Terroríficos"

.2,0 - Eleição de: Diretor-Gerente. Dos mais famosos autores - Antologia - Casa Vecchi
:,i�.O - Assuntos de interesse social. Ltâa. - Rio de' Janeiro, 1944.

Gaspar, 10 de Outubro de 1944. O torte sõpro do sobrenatu-
RODOLFO VIEIRA PAMPLONA ral emana das paginas de ''OS

Díretor-Gerente MAIS BELOS CONTOS TER-

"""_i,,, '*_9' ............. '

sg§i!!iliM'�
RORIFICOS" e lenda es.as nar:

G
' rações extraordinárias, 113 mo

,

I R DA mentes em que nos parece que
iii I as portas do Supremo Misterio

E;;;'���'c�-�§
'. ---

:-�-�-�������s ��o���·â�b�eem�·o�i�e all,�� ��:
"', ",

r

I
luz começa a brilhar e que nos-

Agente!; dos iátes:.. . .,s.
a mên�e. e�contra' de improvi.
so explicação para os enigmas

,
'iBR R.

..

, SI L r.1l llR." "SUM IlR,I:". '..,
mais torturantes.

i'Jl In li. fl L
"

São génios preclaros. tais
como Poe. Maupassant. Anatole
France, Richépin, Kipling, Co
nan Ooyle, Wells, Hoffman,
etc., os que escreveram estes
contos, exploradores audazes :cc-,.�;;

ITAJA:' iZ- Rua Pedro Ferreira nOS. 6'aBI5I!I/.711'.1!21i1!ml!1II!III!' ���:e;���I� �����i::oros:�egr��:1 �c""",,,;,,;.,. <.•,�. ".•'"

**.

��d���s� r�a:i��r;�aJ� ;r!n��: �U:�::!:T�:��:,;��:'o::�j,�::������� :7'�"'�
creadores literários, a maior par- """'�"""'W'��L�;.:.t;;,,?1'#?,.,,,,,,�;;�-,=·-""-,__--.J

te' destes autores unem a quali
dade de ocultistas ou de teoso- ritos que flutuam ao nosso re-

fos insignes. dor.
Em "OS MAIS BELOS CON- Aconselha a Editora Vecchi na

TOS TERRORIFICOS" encon- sobre-capa que estes contos
trames casas, ambientes e seres não sejam lidos a noite. E acre

que temos visto ou lido. E bem scentarnos que, sua leitura 80 e

certo que estes contos formam indicada para os que sem dei
um genero á' parte Mais do que xar se dominar pela superstição
destemundo, pertencem ao outro ou o medo, gostam de aprofun
porque neles á preoeup ação do- dar- se nos grandes enigmas,
minantee o Pilais alem, as regiões que desde os tempos mais re·

ignotas que há por tras de nos'l motos, vem preocupando á Hu
sos horizontes visuais os espi manidade.

• gt;. .;;.,.�-..=,.,-�-�.-,,-�.-.-,. x':�-��"-"'.-!t.-"-�-.-.
·

+� Internacional Representações Lida. 1

T
--- e Interoambiu Comercial Americano Ltda. ,I

, "

- Com escritório no paiz e exterior - I
'j' IMPORTACAO: Sal chileno. Borrílho, Soda ccustícc, c«- T
r. -

seína e Cola fria. te!

· T' .
EX?ORTACAO: ��d;:.ande escala Fios de Algodão e !

.

'

it: DISTRIBUIDORES :, De ampliadores "ESPRO" para gazo- 1
, I ge.aios, Acessorios part:I autovr.is e ccrmí- �

ítoi nhões de .todds 'as marcas e tipos de cor- D' ó-�-�-.+.��-_+,-��.. -:+.-� O .•- .•--§.-.-�-�_",El�-�-.
f ro� omerrconos, Peças nacionais e ge- f

· *' ,numas·
'

íe'
- l. VOL. DA PATIDA.276-Ed. Garcez - Telegr. "Stangropp" I

,

CURiTIBA - 0- PA�JíNÁ ..

6-:-::t�,.,-.-•.-.:_.I=.-.�. X .-.-..- ...- ....--.-...�.-.--�

Instituto' de Aposentadoria
e Pensões dos Cotuetciarios..

,;, Delegacia em Santa Catarina
AVISO

,

"A Delegaeía do Instituto' de Aposentadoria e Pensões
,

dos Comerctaríoa avisa aos Senhores Ooraercíante s que o I
'Sr. \Viltredô Weege deixou de ser seu Correspondente au-

torlsado no muulctpto de 'l'imbó.
,

'

,

As credenciais de Correspoudente do rAPe em poder
daquele senhor estão sem nenhum efeito a parti: de ii de
Setembro pp.

. '.

, �"'���.-�.--�.-�-..-� () .-.-�-'�-"'-.-'.""' ..-.-.

· ! Casa de MlHeis Rnssmark [tja. i
·

!,- - � 'lBombardeiros "Béhufíghter" Interceptam O Transito

-l 'Aceitam .uovos pedidos ua esto faria ,I Marítimo do inimigo - Navio escolta da marínha.mercan-

ii e l'efOrmanl m'oy�is estofados r te alemã envolto em chamas tjob o yiolento bombardeio
· , t po: �'brautightr�" .do Comando Costeiro da R.A.F.

I Serviço' rapido e perfeito � BntIsh News SerVlce

"� � !fiiR��ií��_m��D]:l���iillIi�����

, ,+. Rua . Amadeu Luz, 11 t '

� �
,

_'.-'-,,-'4-.,�- �,-!9�-4."';-� X •.-,,'-"'-•.-�-:4-�"""'�_."'-� C A f
r� rt,t' b

In$�itll!o de Iplsentad�ri� ePen-I· .

" "soes dos G� ,erClarlOS, l Sempre fOI e continúa a ser
, Delegacia tin Santa Catarina

II "

Pelo nresente ��l!!�m se .s Snr•.. Come:"
·

.

.

.

.
elhor. .'

cÍR-JlleS de 'que as guias de Recolhimento de Contribuições �lI'l�g#,Wj";':;lJ;il',?l!l;����

, quita.das dom Os selos de numeros '10.707 a .tO.718, deve� (i
.

•

d 'd fi f" J " d' M�jr
t'

Lt 1
, sar, r.epresentadas ao 8'11'. G�rente da AgenciB

.

deste -IDst�. õOCIB � B BnB lClaBjOP� f A �fia�Ue'Ira fHl

tuto em Blum�nau, dentro do prilzo de doze dIas, a contar .......
� 1 U. V ' UU.

desta data. a-fim·de receberem "visto''; sob pena de serem

, as me�má� guias consideradas sem afeito pela nossa Filwa
· liHação) exgQtado o menci<mndo prazo.

" ", . ','"
.

- 'l'irobó, Lde Outub\'tl Ilc 194'1

"Industria Benêfiriiadora Gasparensa '8:1.
Assembléia Geral Extracrdlnárla '

'.

com viagens regulares entre Haja! - Santos

(aixa postal 36 -, Enel" Telegr. "Guida"

,BARAHORTE
· Matador de Baratas

BARAMORTf

Procura�se
Urra quartopara uma pessoa, em casa

de família, com ou sem rncbilia.
3'13

Cornpra. e Venda da Maãsiras para tudos os fins
,.dual de Setembro - -.Telefone 1248,

..-.-:.""".-+-..-.-...�..-=§

Urgente
lROCURA·SE

Uma menina core 14-16 anos

de boa íarnilia para serviços

Ileves, para trabalhar na fabrica
de bonbons.
Tratar co.n o Snr. ARNO

DELLlNG rua Rua S. Paulo N·2ó.

r-v�n�1---_.�

VENDE-SE
Uma maquina de escrE\l'er, mar

ca "Continental", em otimo es

tado. Preço 2.500,0(i: Informa

ções no Hotel S. José. 3v3
.-.-+-..- ...�:Õ-."""'-•.-"-S'.

Objetos a Venda
.1 Serraria, completa, hi·

draulica, coro boas ferramen.
tas, e inspecionada com quo.
ta de 50 metrs, de pinho.

1 Serraria, com Ierrágens
inferiores, com quota de ma.

detra mixta.

1 Motor eletríco, de 13 H.
P. Marca inglesa, de 1440
rpm .

1 Locomovel, de 16 H.P.

I Contador A.E.O. de cor

rente alternada, ilpo J.'7 de
10 amperes, 220 volt, 50 ciclos,
com 1.500 rpm.

'Motores eiérl'icos. Trtlasí-

,� 1 CDS de 0,6 a 10 HP,.
� I

Sementes HJrta1!çus, es

;1: t:'a,ngeiros de todas as qua-

;� I'
Ildaées.

1 rllform8cões��;TO" �VILLE.
neste jornal, ou Cx, Postal, 98
0.··��·.·······.·�.••• G

t.:-,�-.""",.-.-.-.:-."-.-,,,"

rV� Creosotado
I' d.»�

�O DA SILVA
lm..\'EmA

Podemso Temco
6, Fwtmc:ms:te

v. __<:o G3!IlI�

H ",,� .... !imq.-
1Ja:?<LI. ,

�' � liUf.ca�
!nE IA ot"d}El!!! o

o

-""'---""

I .,-�-,.,!'E!!,.,�•..-.+--�-��.,_.

I ,'s1AJ!,�",� tiOJ��,�. (

N J' .

<"::�I:,�t�;r;
o 5tu'ÓCGÍl ..íSt.ío
D n �CI'S'" Of! UMA
�'."")t;.A 'G,t.t;.� f

o n-'EU"10Q DOS mEu-,ORes

o�·;!,o��"b._" .. f"ommtrf _III

�������;����,
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X·' O@.,· ....�
.

.

T·.. 1·····
.

�II A Capit�_!I. + I ·OllleR �. . .... , : A casa que tem todos;
,1 Direção de IVELASIO VB:.I RA T : artigos do mais baixo;I,. � �.. preço ao mais alto. �
'i+.....r.-�-:+:-�,..-:......:..II'i1Ii�"""':+-�.5-:+: -�-..-�.--�_...... • -+ '-�-:+'-:� .. -:._;..� ..-?i-:�""":"-:�--:'-:.'--:9--.-. ; ;II"' A '!

..

.'. '. .... .' . t Grans�� sordmfiHhO para ..

··De forma brilhante e insoiismaveJ,Bdiado· para 1I0mingo proximo·.$ s t r s r a r e s i'.

O Aimoré venceu () torneio de bas- o segundo p.relio entre as rep�esentações ?e s;ntal � Ruai5 de N9w�mduo,505 �
.... .,:,

•.
�., Catarma x ParaDa, marcado para hoje á notte, fOI transte. � �quete de domlngo rido p�ra á tal'�e de du�ingo" proxímo, dia 22

'. '. (;j. fgm� 101'1. m
. . .' .-"-iC'-.-.•.-�-*IE>.-4>·-.u .- ..-<:>-.-.-.-.�.--:&-. Gl";(t$-��""".�$·'t ....�t_�t.�.�J!Conforme IOl amplamente divulgado, perante regular M "'" O· p',. _.. <::!.

.,,- _. . ,,..,. . ..•

publico. etectuou-se na manhã de dfJmingo ultimo) no es. arei 10 Ias x a n1Siras nao 10garanlj �

tadío do Garcia; o tão esperado torneio de bola ao cesto, .

A tão esperada peleja Intermuntctpal entre Palmeiras! Trai,mhar com o IUUiCO
sob o. patrocínío d? Aimoré Espnrte Clube, tradicional. clu X; Marcíllc Dias, marcada para domingo ultimo, não se rea- 1 �Ii'il�'�� �'.l'l li': 1Jir,:!'M!1t.ftLIiI nooe daquete suburbto. .' . lízou por ter o Delegado de Ha]8,l, na ultima hora, embar. In.h ��!l"!oS\ l: .... :uJnn."lU f4 LU!

O "five" do subnrblo do Garcia, que já conta com 'vi- gado a vinda do MarcHio Dias, I Vq t �� flflprml /,. EN"�&�� ..torías retumbautas, veio na. manhã de dondogo mtímo ((P,n. E assim, 08 esporttstas eítadínos que contavam com;
li-h. l!5L. li >,il� � li> . IIl!rt

seguí� ma;is um brHh�nt� feito, v�ncfH}.dü do Forma. brilha0 . U�JB bala t arde esportiva, tiveram que passar meís um 110-1 �[â:fH O i»�ifimm�89 !ic Blu'"te e Insofismavel o aludido torneie. no qual tomaram par-] mmgo "em 'branco". Ite os seguintes "fives": O implco, Corn'ercíal, Aímoré e Jpl- { .-.--�-._;"�-<$-:.,':-� -�·-:.o.-ô-�=':;I)-.·---4'-+·-.·-+-{i ! num��.
-. zanga, ....

'

.

_
.

.

'. 'Um eeste di""ljii'lA do eleeães I
'.

.

O forte quadro do Ttro de �i.leua 47D, por força maior . .JJ. ��� U U �Il "UI U� . mu�i'tffi� I é}�f��:��.-�·t-*".�'O+-:f'�"+��"".Gdeixou d<: PIl!tlClpar desse �Or1JeIO. . ....

.

Sem favor aleu-n um gesto dÜ::DO dos maiores 0.10 �.,. A pnmeira pugila reumu as equip ss do clube premo- l' 'd '·1 tb'
)

o'

d' C"
U

F derí B 1 I � H �nt.;.... ,nna n,�..�lll·H :.
, for e o Olímpico. cuja vitoria sorriu ao Aimoré, por r3x12. OglOS.' e

.

o 1 us re e. �8tlma .0 ,,:-,n1'. ,re� errco uscu,: 11 llJU ts:! �.A segunda p�leja foi travada "entre C::'iD:erei!ll x Ipir,ang!t propn�tal'lO do mag!HflC� "Cine Buscl, I: I: I:
. �a�end.o o trmn!o av� rapazes �omermahnos, p.or 12 � u. E que ve� e_s�e Goshmado cavalheiro, num �.ef"to I: f', a antena referida para;E Iínalízanâo o torneIo: degladiaram.s� Comermai x Atmo cxpontaneo e 8lgl1lfwatlVo, oferecer a renda do filme I '., o cpu radio

P
com esta ano fi".ré, tendo. o placard maIS uma vez sortido .aos rapaz.es J)l'e-I.i.VE1 E< ·IR.O Ii'à.NTASi\.J·\ I! da. ''''''são CI· r.ematoo-rafica : fi!>

-- •

d·· I ",' "111". :parado pelo Sargento Pamplona por 19 x a
.

,; .

'�
. .. .� ... fi

�
B -�

.' •

- b --

...
�na .0 seu

_

ra 10 8: a u a

,<&
. com.o premio !l CO.�qUistll. de tã� r-atumbante titulQ, ca. '1'

de

amanl�a., ao,Greuuo . F..ISPOl't'.IVO O_lJmP.lCOJ para a: !ece;�ça.o c:
perfdta.

_ �'.da lntegrante do ÁIIDore rec'.3b?u valIosa In0tlBlha. sua arqmbancaaa, em VlaS de conclnsao,
. : Peça h�.l"'._rme��o ,�maa d� .. �.t.. A'" :.0......... "" .�; '"

.
. .

-,.:
. lTIOn5traça.J e ,1 SU c 5a. .....-."-:+-.-�-.+-.'" .f.._..'\!'.._.<!'O ....-.- -3.- ....-""-.-�-T-... ..-�·_;...-:.'-.-.-.i2.-;.·_·(oO .-.-�-�-�-+-�;;;;;;.i.-.."-.,,,. . _

.

' \;.
.

O DUQEU! de Caldas iH'eie�de levar um time de Bium�inaiA: In!ormiicc3:ni�ii[ o sr. Jose
;:

.

.

C··.·'1'n ·.e·
'.

U .

O presíigioso elube riosulense Duque de Ca�ia3, ao qUe : Frua 15 de Novembro 366 �.nos ipformou um desportista daquela prospera cidade, aQ�ê:le � Blumemm �.
i!iiI grernlo esta enpennhado em levar em mUlte breve um ClUbe f

I!H'�'il}H9�(l�:�U��-.�iI"§+l'..,�.�blumenauense aquela localidade.. I
·-·-··-·���·-··_cPerO ·l:e�i�6m··��-§-�·_�-' I Pape 18� r i a

o valoroso Ttmis Ciube Tabajara, que {em como pre-l
sidente C soro Max Tavares de Amaral, e Que conta em'
seu sei) com varios tenIstas de reais valores preti3üde tr'azer
a esta cidade, em muito breve, o Teniz Clube "Bôa Vista", Seções de atacado c vareioda cidade de Júinvile. . 3

�-:.:--.��-��F"":.e>-�-4-i.- c s-'�-�'=�-�.-�-�"���:�--.. PfCÇOS fixos
O Atlético irá se filiar D ",�..,. � • mn nn�m

Já ha algum tempo, foi noticiado (lUe o Atlético Fu. i\U� �t�n@$ !i.�OJM!S mil! IJU vUL

t:bói Club� da ru� J>.ião Pe.séôa, estava empenhado em· ri_I!. Cxa, Postal, 18 m. Telei. 20!lar-se á LIga Blumellau8llse de Desportos. Estamos agora
seguramente inlormados, de que aqule cliLbe suburbano irá

,=._
m

ainda este mês pedir sua l'iUação.
'

'"
..

1ft!·· RADiO fU�'KE _0'_,' ·:®Jm�"�D�A,;�s�IIOOl�.:.. I. uncma b I· '8U

I
Bn.'nda J'.Y.\.', ce ....c.. l\liHo.n Ber!e - .Jol.H.1 S.hr.dlon e John Carradi- ;F�!;IW 11!� &<"à

Jl.t ..:I" t,�..Ios 00 "''''r''l·C''S ..Ie- E JS � E e I A 1. I S ir A H en\!l�"'Li "�""'." u

l1e em. '.. TRATAMENTOE OPERAÇOES DAS DOENÇAS DE SENHORAS

I
RalHos recqJtoresII 'VELEIRO fli�laS�1'l' JJ rJ�Le:��:s ü�eu��::j�:��la���aso'M'��{�jgsE�a J�a��G%�w,:v�����

.

I
ServiçDs !il.a�icl!ls e Gi.l.f8í.Hidos

IA ..lom;:di:.l. tragicél mlsteriosa que dt'verÚrá a valer aos fré-'
..... . lr()c�orr�a.�eçsa:Cmo;.tL!p<;IC.uCNô.�mrl�:���l.·\ils·�.:E�.r;l'l.nn:-sd�i&ai•.�·rl��.t'.ds.elirCgUe�S�!;ia..,'S[l�.tc. I"

'

...�....__�.�u_a_T�._L_:...:_o�
..:_!.E.�.���quentadores desta magnificente sessão! -- Com os hono e3 e '"

_ .'.

�l lO< '.

_ � �" • ...._calafrios de um "veleiro fant:�sma" os mi ;tedos áe um

seílsa-IdanaI crime! Comedia! Ação! l\Iisteríosl CalafriDs! Nervosas gar. \'arices • Ulceras - Doenças TrllPicaes. ,

galhadasL .. Eis o que lhes proporcíonarB. o grandioso e3p�tá-cu cons.: Rua 15 de Novembro, 1 HUi fila lado do Hotei .liWe}
,

lo 'Veleiro fantasma"... No Pwgr.: Paramoullt' Jornal, (om �!JL��,ll��w-m!�2.�
sensacionais reporfagtfi5,

.

.'
.

.

.NOJftw tiIB lJen(i!�j�i�. �,ar ��.n.�tfUÇão lia �mi!dbaQi·
li!

.

cada do G_ �� OI�ª�p!C8n

H,OJ13 Ia 4ae�feira ás 8,15 hs� � 110JE
Harold Peary - Jane Darwell e N;mcy Gates, na estapafurdla

comedia

"O ltomenzinllo está de azar".·
o filme que o "obrigará" a dar as 2m!:> mais es{rondos23

e gostosas gargalhadas! Aprenda a se defender do "pe",o" ... azar ...
despachos e outras Icosis3S" mais) a;sistindo está maJuquissima
comedia! No Programa: Univer:.;al Jomal com as ultimas noti
cias sobre o mundo! e mais"Ainda que P"H:Ç:;t incrivel"s magni,
,....... '

.
fico cGmpelem2nto.

Platéa 2,(}o 112 e fif\it 1,üo - Balcão 1iQO

Quinta ..feira, dia. J9s §is 8,15

Consumidor
Exija Mantei02 rRIRuR

I Exista OuaJidadg "Que fôr
• �R .

.. r

frp�njJI u�8S nao e �dlP.i.m
gp;el'flt€!m:t!Iii5J!CCt4:EEo�tbt'ft,,,,'fr'3lJ':;±ZiO"""" i
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o Chele da Nação e a I rei
.'

',: -c- A',:üticia do Iançamento da
.

C. I'1-' i si! para mU"fllwrO ainda ma1;)1'1.
·p�dl:a

..

·

...fu:n.dam-:ntal do noyo se- a o IC<8 ! e mais ·gnmmoso:Qs.n05.S0S pas-
mmano II O R,l"O. d� Janeíro, do

.... J t?,:es, quando c{)lhe�'?l�l os b-'�'l�- 'd"qual o Sar. Presidente da Repu- i flCIDS dessas patríótícas '\in].- .

eblíca ..��. tornc:u gran�e benfei-: 'exi�tia um sem,ma:lO menor 'e I ciatívas,
.

renderão g�'aç�s ainda .

tnr, pe!1;l, doação que fez ao Es-, assun mesmo, deHo:::n!<e. JhO!IiO-} mal� .calo!O�a,;. ao primeiro mau

tabélecímento de grande quan- .. veu um grande muvlmento na j datário do pais, que tem asse-

t�ade
..

c

·

..d. 'e material .d...e con�tru- socie.dade i.().ca�..e.
cedeu depen- 'I guru.do, protegendo e. d�.�dO to

çao," acrescentamos os ', seguintes dencías do Palácio do Arcebispa- . da fi asslstencia a familla brn-
.

comunicados: O Chefe do Gover- do para a instalação do. Semi- sileira, um alicerce sólido e in-

no te a Igreja - o Snr. Arce- nário Maior, Vindo para ti mo, I destrutivel á comunidade, brasí-' S I L
IR ..

de Serra Ilta'bispo D. Jaime de .Barros Ca- S. Excia. tornou a íníríatêva que I Ieira. E concluiu: O Arcebispa- a ve eglonarl8S ...

II!

mara',
.

que comemorará suas bo- estamos tratando, .nesta ellltr'e\is- j do está certo d:: que o exemplo D . thilftJl'tItõS' Expedl"CI"On'!lriasdas de prata sacerdotais em 10 ta. Sobre o gesto do Sr. Getulíc l beuemé-íro do Presidente da R�- nfnlpaS 'IIUti!!1 'V pa.ra OS _

a lU

de Janeiro prox imo , .em toda a Vargas, disse o Saro Arcebisp-o; publica será Imitado pu. outros As l,egi'Jnal'ias de Serra Alta,! bre atitude que assumirem, as

sua laboriosa vida re:igi:o;;;a, sem- «Tenho recebido do Presidente brasi!'eiras que muito poderão nu 'em louvavel Cumpanha, Lu·,i.jas legionarias de Serra Alta. ape�

pr'€ se preocupou com abertura Getulio Vargas as maiores e xxíliar a Arquidlucese na cons- na sua unanimidade resolveram I Iam para a sua população no

de novos semínáríos. E' isso mes mais expressivas d;;manstrüções trução do Seminér!o, DeUS sa- I euvíar aos nossos soldados que sentido de COnCOl'"r2r com a sua:

mo um detalhe caraterístíco, de apr-eço. Cuidando de todos os

I
hera agradecer a todos aqueles \ combalem pela liberdade dos pó-

.

parcela de esforço, 'enviando au ..

didno d.os in�ior�s h.J.U.·vares, da p"r�blemas �.e i.n..tere..ssé,. da." (ol,�-, que cOl,aL:olaJe� nessa >O�H·a. que I ,·OS. roupas quentes con: q.u:: xílios pa�'a a consecução daqu.el�graJ!Jde obra do ilustre s<W2NO- rívídade. nao so no RI-O, como I pr�stafi.l a Igreja 'e ao Brasil os possam enfrentar o terrível 111-' nobre FmI. '

te

... �m Flol}w!lnpolis, .criou, 01'- nas ,lll.ais longoínquas negi�tes, "'�'Il mais ussÍ"�al<1do3 serviços», V:='rl10 europeu .q�le já se apro-I Pr>es�igi��do essa. campanha;

ga:mzou e poz em funcícnamento Chefe do Governo .do Brasil d8Ch 40-+-'.-.-"-+-+-+-+-$ xrma da sua 'Visita anual. que dlgmflca e eleva as suas:

·11m Semiíl.ário; tr�l1s'feri.d'� pa- �.a�1do especial atenção �IÇ 2>310 Campanha Pró Soldado E é. de uma elQq':?llCh ímpar esforçadas proniot?ra�:. t::nbeu:-
ra Mossoró, no RIO Grande do a infancia, a .juventude, a mater . a tapeia urdua das abnegados ).2- se concorre para .a vitória dos

Norte, sua primeira iniciatíva foi nírlade, protegendo as famülas Combatente gio:narias daquele mu: kipjo, que aliados em cujo seio os nDSSOS

instalar Um Seminário para maio numerosas, instituindo o ensino se rCU\K:U1 diariamente para a soldados se batem com ardoroso

res. Essa casa de ensino é uma religioso, para uma sadia forma: Quantias já .ãrrecadadas confeção de m:jus, pElovres e puíriotiS]11o.
das mais bem montadas e ,efi� ção das geritções n:od[;l�n�1.S, crian e depositadas. no Banco Pc- ôgas3Íhos de lã, que scrã;) en� Belo gesto digno d� S�r imita·

�ent,es do B�.aSH. Ao chegar a H� I do n<éC.hes, lactados, hOspi!ais pujar do Vale do Itajaí: dados áqUf.·[e� bra�.�s soldados. do por todas as Legionarias d.O:

lem do Para, c>Ql1statou que 80 e {)sco1.fjs, tem preparado n Bra.- E no afam ue sullfJcarem a no- Brasil.
Acrlsio M-Ol'eira da Costa 50,00
Ricardo Bliestler 200,00' .-._._.-...-- ...._ ...."""'......,..-;lj o .-.•-�-_.-:.-.:+- .�«-�-1

Capt. Euclides de 'Castro 50,00
Sra. Marta Farinhas 10,00
Osmar Ramiro de Assis 50,00
Total . Cr. $ 360,00
.-.-.�.-•...;....-....-.'-+_:.

Anr�.de�;men.j.n .

Urn, jogador do "bicho" foi tão feliz. que poude com�

. � uU "'A .1'0' pra1' uma casa com o produto dos palpztes,
Por '. ..

.

I' <;: _I Mas um dia yie'l:arn dizer.fhe· qu;_e a casa tinha destno.-
, nosso,_mte�me( 10 a ,,0 fanadu e eslava znte?rarnente no chao,

Bándolelroll em S. Catarma c,lt�d,ade .. (�e ��0.pV��?te ,de. P!:l'" lndaga.ndo da caus�. soube que todo o mad.ei!arnentoA'aque á Cidade de. Caçador, repelido pela Policia lo :em_ tlazc! :�us �ll1c,"�?:>, ��J,a estava cortl:ldo lJelo cupnn, o que ele nem S1fsveitarf!� ,

Rio, I) (C. P.}<- Informam d� riveis a iulga'r�se }1'Clos avisos deCml€.lltos dO" S�HS. \ :a�a!1kS _ O "bicho" foi quem m'a deu e o "bwho" fo� quem
. FlóI'ianopolis qU'3 a população que faziam. A guarda policial, e R!,�)!'L:set:�anêes S'Jm�r�Jals, P2: m'a tirou. E' justo. Nojogo nem sempre se perde)' rU!m
da cidade de Caçador vivia uI� porém, reforçada com el,ementos Ia benerosa tloaçao dco e!. $

sempre se ganha.
tima:mente. a'pavonida ante a chegados de outros pontos, ini� 135,00, que lhe .foram entI'êgu:�S' ----'----------'----

ameaça de assaltos. E' que au- p;elo Snr. Frederico Carlos Allen- Aniversav.·os VI"aJ" "":iIntesdou fi Ia, ,ofensiva travando ti� . .' Q

da00sos bandoleiros, que já ha- de para distribuiçãó aos seus po- Fe�"r�"o C"'rlo'" �le1!.lIft
viB.J.U invadido lUna" resldeÍ1c�a, roteia com .Os bandoleiros llas bres. 1

. ""... u. .. fi u ..

ferindo várias pessoas -e ass.as-
cercanias da fronteira com .O Ra Este belo gesto; qUe v'eio con-

Fazem anos wye: Para Cw·itiba. onde 'vae a

sinando uma jovem, anunciaram: raná. Alguns. forarÍl f.eridos e p!I.!e· tribuir, mnn momelÜO oportun!O A Bnra. Elisabeth Struwe, interesses da 'prestigiosa rir-
.

um ataque -em massa á cidad,s, SQS, enquant.o que outros CO 11- e ;neoessario, para o auxilio aos residente em lndaial. lna qu.e gera, viajo'u ú Snr.
. .'. Pederico Carlos' Alende, dis-

cujas cOfisequencias s;eriam ter- seguiram escapar. numerOS.Os pobres da Soci:êdat'e
-�

de S, Vicente fle Paulo, m-ef'2C"U O Snr. Pedro Azevedo, rest- tinto gerente da Casa Pros-

a melhor acolhida sendo de d'2- dente nesta cidade. docimo &: Pilhas destiz pra·

seja!' que atitudes identicas r.e __. r"'� ça.

repitam afim de qu::� aquela C:1-
Ao presado amigo e com-

ridosa s'Úciedade possa, d� 1110(0 O Snr. Sub.Tenente Jeffer. panheiro, que se demorará

ada
. .

t son Matlos, distinto oficial uma quinzena na capital pa-
c

'

v,es mais IH enso, mnpa- J E"t
.

d ranaense, alme'J·a·nos �t""na'Q e nosso I J.�erc� o, serVln o , � I,

rar aos l1'eoessitados (!U� deia '-') B (-' t 'd d boa e p'l oz:'e';tosa �,';··'gen>..

.

no ..,:.' ...'., nes a Cl a ·e. •. .."... •

se soüorrem.
.

-.

.•-.-.,-"'-i'-"--."""�-"-.

�.-' lumenao
Blumenau, 18 de Outubro de 1944

----

°dI . de Socialloção
WETZEl

Prado do Rio, :La Menor
e Rapsodia

encontra-se .. a venda nas ..

farmacias e �Drlgarias.
Dinheiro do .J090

'"

II

8anco Popular '. e Agricola do Vale de Itaiaí

o WARK XII - O Spittire Mark XII, vendo.se o nOVQ

tipo de /J.za de ponta cortada, e as modHicBções da�caud8.
British News. Service �\ .�:} �AMd.

Deposito a disposiçllo
Deposito Popular .•
C/Cts. com iiviso de 3{J' dias
" t" " "60 dias
idem ld ;.11" 9" dias
ldem idem 180 d; 6S

C/Cts. Prazo Fi:io 6 mêses
Idem iaem 12 1>

2.0/0
5 O/o
4 O/o
5 0;0

Õ 112 Ojo
.

6 0/0
I' 512 O/O

õ 01

PARA fERIDAS;
E C Z·E MAS,
INfLAMAÇÕES,
COCEIRAS,

FRIEiRAS,1ESPINHAS, ETC ..
�=;;;=_='_=-"":.�Lor.>o.I.d__'

11

Um Dilema. ee
tos frios. Muitos acham que a

.

Alemanha J}erdeu a gUi:;rra, de�

sejando que {�la' t'Cymin'c o mais

d>el)l'cSSa POSEiv.el, m.
as de\

..

;iam::lS

IcontÍllllar comLahmdo. Sedamos
atirados pelas costas, S� r;�cuasse.·
lUos».

"
Na fronteira: alemã; lEi (A. P.)

- Grupos de prision;eiros cob.3"1'

tos de lama estàQ. ehegando' a
este posto, vindos dos b(}squ:..'s.
'São na maioria homens de m:�ja

idade, mal treinados €i pr�oGdi
dos por 'um interpret'e tcheco de

25 al'1os.·
«Há chias semanas, os alemãr�s .--.•-+;";;;,,-.-.-.-.--,,--�

retiraram 150 de nós das nos- R.etirara.m-s'e. de'
sas salas de .lula ·na escola de. I

.

interpretes militares. da Tcheco-
Drl"ant'slovaquia, puzeram fuzis .em nos .

sas mãos e nos mandaram para
as posiçõ!es na frênte da linha No Exterior do Fort� DriallÍ,
Siegfried. Não tínhamos trei'l1a� 16 (A. P.) --'- As tropas' amed
mento nem .estU\'amas pr-epara- canas retiraram-se do forrk

. dos l)ara combates dessé tip.o_ Dria:l1t sob a proteçJo da noite d,�

Alguns homens que. se enmutra pois de ter latiçad·o mão (h� to-Ivam oomjgv não tive.rum
alimen I :dOS. os explo5Í\JOS q.ue dispunham

to QU'Bl1.te duran.L� 18 dias: em- afim d�. faz�r lançar. pelos ares Ibora houve�se bastante alImen-'1 a
.

r<�fenda fortaleza,
..

.

.v a e...srwu_

Lavando-se com o sabãlO

"VIRG.EIVI ESPECIÂLID1:\DE"
elA. WETZEL INDUSTRIAL JOINVILLf (Marca Registrada)

6nQnomisa�s6 tampo R dinhBiro
.
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