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Igual
Moscou, 24 (A. P.) - Frisa a i

ràdín d:é' M-'�S[i()U, que uma pau-I
FEl �nm.'�·:ha:·jte ag')ra observa-se .

na lr-';nt2 russo-alemã, como a I
qu'� bi registrada no ano passa I

au
Jlii

J
Moscou, 24 (A. P,) _:____ FaL-tnóJ I

na radio de Mds'ooU, um porta Ivoz militar' dísse
.

821' normal a

pausa na ofell�iva ati,?In:ent:: re- Igístrada depois de atingtdas 'l; 2-
las forças russas as 'linhas de Iexcepcional ímportancla. Além
disso, a mudança de '0staç�o obr i '

re

ção da «pena-base».
«Por nutro lado - diz o acor

dão - t;:;rla o acusado contra SI

a agravant:õ generica da reinei
dencía visto que era desartor, Õ

que não acontecía no antigo Di
l�lto, cu}.) Lo.n!..':Ielto sobre essa

círcunstancia restringéa-se aos

crim-es da mesma natureza, isto

é, com :l inrri!çfléJ d{)'m:�smo di::;

po,oitiv,} lé!gal'.
iifliflHl:\J {ii;.!. () lneSl!)(l \�h::úrdLo:

que '1;;;3$'.1 drcuo';t;mcl:l genéril:i;!

Mercadoras

Quem. se achar atingido, perdoi
o meu eabêço desb fotografia:

o vero nacíonallsta é J11,ar

cado pela campanha, tem 'as

cicatrizes da luta, tem 'as coo

S:OQU-ê�1CinS do choque. Em

quanto o fariseu quesó -nes
tas ultimas horas V'i'n;t 'ade

rindo, nada toem que 'lhe au

tsnüííque os arreganhamen
tos de brastlidade, Qualida
de <esta que vendia �pelos
corredores 'G� tempos em.

que se abria numa imitação
g-en-nana em tudo e muita

digna dum capacho da bóta
nazista.
O vero nacionalista nun

ca encontrou cautelas luIDt
meios termos onde ficasse
na crísallda das comodtda..

des, tirando partidos e tel!l�
perando as intrigas arma
das nos bastidores dDS fi·
lhos diletos da suástica,"

Sempre lutou de frente-á
frente, descoberto e ousado"
devolvendo as chicanas á

face lívida do «coísa» que
nunca foi alemão por que
nasceu no Brasil. 111.aS ta,W
bem vendia a terra em 'que
nasceu com a facilidad� do
traficante de comercio iIi;.
cito. O que sewpre teve �

o lri i ern t:dIta d-e outro, -ateudendo-se
,

_

p- círcunstanctss g'o::.ueric8,5 qu�

-'I eercavam o crim-e. e os antecedeu
tes do acusada, mna vez que iltod

r
dt!I> ! miliiAUl drcUtlstapc\tas agravan-o

I tes ou a1Jelluant,es das espeetít...fG

I
cadas Q'el-o Códig-o.

I «vma agravar a pena do acusa-
.

do, dando-lhe efeito _l',etr.?,?-tivo: Os ministros daq,ueh aHi� cor-

quando este só existe se a nova 1 toe acordaram em cal' provrrnsn

lei favorece ou beneítcía o acuo , to a apelação para reformar a

sado». sentença ap-elada e condenar o
Terminando o longo acórdão, réu de acordo cll1m o artigo 157.

o seu relator acentua que a pena parágrafo 10, do novo Cód igo
ii ser aplicada ao acusado .sería
de nove meses de detenção CQlU Penal Militar: Essa decisão,. 'que

,

'
' fel' assl'nada h01-" pelO preslU,en-

o aum�nto de Unl terQo" ou. se� 1 . ...I�
,

• r 'v

jam doz� lll®seS, que)equivale '11:1) te general SIlva Jua10r, :bau;ou
antigo gl';iu mé-Jio, c.rikÍJ�uo; .qU�'1 \olJt{}t� mêSmO a respechva sü·

l�od<;ria ser adplJ:t;lD plO10 ]U,IZ Ci"'ttltl"I:;\.

fariseu no nacíonallsmo; o

moderno judeu mercador da
patría, foi ambição pOI' unI

livro de cheques, custasse
êle uma covardia, uma dela
ção ou mesIDJ), ii traíçào 'pa
triótica.

S;em nada que recomende
fé, sua palavra hoje apenas
d-evs: servir para implora}' á
piedade humana, pois a fra
gflíade do seu earater não

permite que ssja julgado CD

�110 05 Iortes. O fariseu do
.

nacíonalísmo foi .r;: é, o es-

tado pastoso, entre o Iídímo
nacíonaíísta e as causas 'que
lhes são contrarias. Habitua
do L1 tirar partidos, 'êi&) sem'
os interesses vulgares que
alimentam a personalidade
elastica, não se move, não'
dá um passo, maneírosamen
toe tudo desculpa, e 'continua
sua exístencla de repobro,
intoxicando ambientes com'
-a cortesia do criado' d e hotel
de luxo. Legitnno animal
domesticado hem ao modo
dauuelés dos circos de õa.
ord'-em. Vive assim, será sem

pre assim ao sibilo 'do '::;111-
cot€ a qU'(';'.!U tudo deve.
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VIC'OR

, 08 .llle!hore� palas preços 'menores

,CASA :DO' AiV1ER;I(':ANO' S/AI'

.

'. Compra e Ven tia da Mâdeiras para todos 08 fins .

.
flua 1 de Setembro

'

BLU�\ENAU Telefone,124

redr.ção.
",
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"EXTR·!TO
. DE MALTE MALTEwII\'

f]il •

1. C li
Procure o lVi8�.s8g!SÜi e 3!js1a

"",�",!'!",..,."". f;""",' ",B��,.,;'i§i)'"",��;;,.�. �tJ,.s ·ti�f4i\'h���sriG{!;�i'�';i..r i

RUA 15 _DE NOVEMBRO. H91• SO Ibrado-- Blumenau. Horas de. Consul
tas': das 10 ás 12 hs. - das 1·1 ás

18 e das 19 as 22.
titende Chammio em C3S� iii)

.

. .

.

Pecauar« ,'; "!:.)'·,'r"'� lh« {"'''l'''-'''''''
..5.. 'LJ).j(' 1 t .... ·

.:
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" Confi7ção ..Esmerada

fazenda de Bôa Qualidade

.

'Calças L�'

Blusas
Macacões

Gúardo Pós Padrões Escolhidos

Comlsrrs

Ternos pI
Mecanlcos

Para' Passeio e Serviço

Á Preços Convidativos
NA

Cam.lnd. e \VAlTER SCHtf110T S/A.
�ua 15 d� �cvertlbro'i 1495gauche}s nãotOrrlêtrãO

_"a�Il:;:t:;:��..:�����"'Z;III'

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



li ... Cr
Soe ia

..

rue a
I

�

erea"feira
25 de ftbril

1 9 " " Aniversarias
Regtstrem se hoje as datas

nataliclas:
Sara. D. Vva KarIa
residente no Rio de

_,

Q. G. Aliado, Sueste da 'Asía,
24 (A. P.) � 'Anunciou-se 'oiicial�
mente que efetivos aprecíaveis
de tropas aliadas foramderem-

barcadas atraz das linhas japo
nezas na Birmanía, aíhn de re

forçar as colunas que já 'operam
na retaguarda do inimigo.

No Pacifico a ordem é:· se
tIara frellte

',f 'Q. G, Avançado Mae Arthur,

I desembarque de Mao Arthur. Os
.

24 (A. P.) - Desembarque 'de, norte-americanos que invadiram
.

forças aliadas em Helandía, sig- Hclandía, desembarcaram trans
nlííca prímetra tomada de ter- f portes ainda mesmo pouco .an
rítorío Holandez nest� guerra, I' =. do amanhecer alc�nt;an�D.fi
Uma poderosa formação de na- prata entre sete e Oito, noras,
vlos da esquadra do Pacríâco Até o meio dia tinham avança
Central, sob O comando do Al� do cerca -de treís qutltnneüus i

m�rant{! Chefe Nim}tz, partirtpa- na Cabeça de Ponte da Baia .de I"r:arm do Lombardeío preparato- Tanalver e Urnboldt, para o !n.
rio da invasão da: Nova Guiné, . teríor;

.

apoiando assim a operação do ***
i'-"-+:-'-i--.'_ "-<tE"+-�-+ O 4;>-';'-+i=?'Ô"-+C- ti-+-9'-+--+

der t
d
h

II

friedrfchsfuden e os aérodronms de ME"
' "iCh._

ais vinte mil lou adas dos
{(JIP!» para o fUlldo do, ar

QUEIJA !.lOS ca

BElOS í DEMAiS'

AHCçOfS DO

o Sabão

Industrial (Marca

_ e com
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