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rchill pede a. renovação o Pari m to Inglês
LONDRES,15 (I.P.l-lpesar de ter o atual Parlamento maioria absoluta, Churchill declarou hoje, no discurs((peranfe o partido conservador, que "o atual
Parlamento deve �er renovadO medianle contaclodirelo com os eleitores". Essa expressão, de perfeita norma democráUca, causou grande impres ..

são na Issembléia

andalay
Sobrevoaram a Buslria Registram-se novos progressos das forças

\

anglomoindus -- I 13 milhas de Belgawi
ROMA, 15 (A.P.) - Apa

'te lhos da Força Aérea Tá
tica atacaram ontem a noi
te uarios paieos ferrouiarioe
no nordeste da .Austria. Ou
tras esquadrilhas estioeram
em. aiioidade na reqiõa de
Gsoio, em. auxilio as forças
russas que operam na Hw�·
g1'ia.

Não o Impeto do avanço
Sobre o Ihur '

.

IlIadoDiminuiu

i Paris, 15 (A. P,) -_ As for""
ças blíndadae 'e de infantaria

prosseguem em sua arremetída,
que deixou exposto o flanco me

rídíonal inimigo na bacia do

Rhur,
Despachos da frente lllforg1mn:

que os nazistas estão tançahdc
mão de poderosos reforços blín
dados, afim de deter o avanço
aliado naquela regíão,

.

mente agora em díreçêo a velha
oldade de Bejpam, sobre o Re ..
no e a 16 quílometros de CO-1
blenz _ acaba de anunciar a

'I'ransooean,

e Hungria

: Estocolmo, 15 (A. P.) - Ar;
norte de Coblenz, canhões norte.
americanos estão bombardeando
Luízí, na margem ori,ental do Re'"

no, e a 4"1 kms. da Androarcht.
Os referidos canhões já puzeram

Estocolmo, 15 {A. P.J - .Tro« em chamas aquela cidade
pas norte-amerícanas que cruza- anunciou ii D. N, B" na manhã
ram o MiOseia,· avançam rapída, I de hoje.

a lula area de

nicado de hoje do sudoeste da;
Asía .ínforma que "as tropas chi...

nesas chegaram a 13 milhas

de Bl:::igawy e noutra área prosse
aue o tombardeamentü desfecha
b .

-

do contra DS japoneses pejas for
cas anglo"indiEH1as.

Kandy, 15 (A. P.) Ao norte
do forte de 'Mandalay os alíados
procederam a Iímpesa de 'ele ..

mentes lnímlgos, enquanto as

operações continuam dentro da

cidade, tendo nossas forças ini
clado o ataque. da cabeça de pau
te situada ao sul de Irrawady e

ao suleste de Mandalay, fazendo
bom progresso. No bar e no lar

KNOT
não deve faltarKandy, 15 (A. P.) - O com1l""

anual
semestral
avulso

Em primeirO lugar. a
orllem, porque na de
sordem nada. se coas
troU

Diarlo Matutino
Or$ 60,00
Cr$ 35,00
Cr$ 0,30DE BLU� NAU

Getulio Vargas

o CU"CI.I.do das aspil"Clç6és do vale do Ita,iai
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"I candidatura Eduardo Gomes repr·esenta
aspi�ação por um .mundo melhor"

Falando á. imprensa, em São
Paulo, onde se encontra, assim
se expressou sobre a polítãca na

cional o conhecido poeta e es..,

crítor Augusto Freclenidp
Schmiclt:

.

- «Não posso deixar de estar
solidániül >éGm a opinião geral
reinante no Brasil. Não nasci in
teletual, mas sim brasileiro. Eis
porque penso que o país estava
reclamando 'Uma radical renova
ção da sua vida polâtíca, não só
do que ela representava como
personalidade e homem, mas co
mo alguma .oousa de mais pro
fundo. E' que havia, de fatu,
uma impaQi:enc1:l, um frémito,
que .longaro..ente sufocado, pleí
teava lUna mudança de atmosp

Ifera e nova 'oO!ncepção !Dais ge-

Idéias bem mais uecessarias â
vida da nação do que certos
empreendimentos prancos espe
taculares»,

nerosa ela vida. Um espírito de.
masíadamente prático, que dava
C01110 que um prirnado absoluto
ás realizações materíaís domina
va _a todos, e quando digo a to
dos me refiro também aos que
por sua natureza e vocação,
mais defendídos deveriam 'estar.
A concepção pratica. da vãda

- prosseguiu - • chegara a Um

ponto que :os homens pensavam,
por exemplo, 'compensar a fal ..
ta de liberdade com recompensa
e conforto).

Causou a mais viva impressão,Disse, ainda, o sr. Augusto Fre-
derico Schmídt que «a candidatu- em São Paulo a noticia publica-
ra Eduardo Gomes representa

da num jornal daquela Capital
de que a /Empresa «Folha da M!a..i

de uma' maneira absoluta essa
h- li d

.

dit d
. .

'- ,. I n a ta.'), ,e 1 ora os jornaisasprrdçaO por. um ·l11um � n�e.. (:Folha· da
.

Mfanhã:J lê «(Folha da
lhor, que coloque em

..

PrJll1f?arn I N ·t
..

"

f.1 '.d·" .

d'd I
plano o primado de certas

Ob e", :J'.� la .s� ;o v�n 1 a a e e
. '. mentos slmpat:uoos a,o Gov!erna,

-------,------------'---

pela tmportanoin de desessete e

Um
.

ieslemunho Sobre a Nova meio mHhões de cruz�iros.

A atitude do dir>etoof, sr. Ota..;

Irqul"le·lura Br·as·,"le"'lra vIana Alvês, v,end'2ndto os clo·ÍIS.
.

.

.

.

.. jmnais, que üonstdltuiam v,erda"1
deiros balualies do espdaitp au�

tonomo te s�ntimentos demo.crá-l
ticos no povo pauHstu, prov!o�
CJ:lU a mais desfavoravel das lÍm..,

pressões entre a popula,ção ba.n�
delranre.,

-

Em sinal de protesto contra a
morte de Demócrito de Souza
Os estudantes baianos desfilaram enlutados,

no mais tonlllleto sUelleio
.

a

A passeata realizada dia 9 pe
los estudantes baianos em São

Salvador, em sinal de protesto
contra o atentado de Recife, que
resultou na morte do estudante
Demócrito de Souza Filho, cons

títuíu uma impressíonante de
monstração de fé democrática.
Os universitários desfilaram

no mais profundo silencio, êll�

lutados, carregando os pavilhões

das respectivas faculdades coben
tos de crepe, bem como expres,
sivos díssioos, condenando a

ação criminosa dos autores íntele
tuais do atentado.
O desfile teve um transcurso

calmo, não se registrando a me..

Dor desordem, sendo que ao che
gar ao seu término os estudan
toes 'entoaram, a meia voz, o Hj�
no Nacional.

....AO..sq'll1iI
..

tolabsolllt���nte ínofen�í.vo. para1''''1. UI. pele. Eficíente proteção contra

We"zel PICADAS DE MOSQUITOS (1

I outros insetos,
'�

Elementos governistas adquiriram as "Folhas"
paulistas.

a noticia causou péssima impressão na Capital Bandeirarmte - Demitiu-se I) sr.
Guilherme de Almeida � O corpo redalorial da Emprêsa considera ..se traído pelo cbele

Londres, 14 (BNS) - E. KnlQiW

I'
que alguns arquitetos brasileiros

Ies, um jov.em marinheiÍlro br:i-: vi!e;ssem, a este pais fornecer
tanico de Sunderland, que r·e- ideias e sugestões a respeito da
centemente visitou pela prilnei'\ reconstrução e m:D'dernização das
ra vez o Rio- de Janeítl'1o tomou- cidad'es :i;ngleZas, {lU entãO' que
-.se um dos. mail(}res propi:l{�an· alguns dos mais br.i1ha!J)tes e iO",distas da nova arqu�tetura bra,- vens estudiosos de arquitdurd ...

Ao ser notiiiicadü por seu che..
süeira entre os seus amigos >e na Grã.Breta.nha fossem aO' Bra,.. fé de que «havia vendíi.do d,e
companheiros, O seu testemunhp sil afim· de estudar localmente, p(Jr�::.:ira· fechada:) El. >empr�sa; »
é dos mais :iJnteressantes, pois se em particular no Rjo de JaneÍl'o, sr. Guilherme ele Almeida, co..,

trata. de um jovem sem nenhuma as novas e arro1adas realizações Diretor dos jOrllruis, apresentou
esp'eciaHzação técnica ou arti's:" que estão -iransforma:ndp a ar:qui sua d'emissão, diz'endo:
tica, mas que talvez pOl1isSQ' tetura brasileira numa das mais'
mesmo demOnstre como as no� ,avançadas e mIlis belas de todo
vas tendencias urbanisticas e ar. o mundo.
qui:1:etoniJcas estã.o send:o racio.
nalmente sentidlls por todas as

camadas populares,· prinoi.palmen
te entre os }ovkns. Trata'.s'e, so

bretudo, de uma honlenagem ·d'3S
int,eressada e altamente expres.
siva á obra que v,em s,endo r,ea�

lizada pelos riovos arqUj�t'etos bm
slleiros {! cujas :repercussões já
alcançaram os meios mals auto�
risadas dos Estados Unidos e da
,Grã;B1íetaÜha. .

De acordo Gom as palavras do fabr. C. IRTWflLER ,! IUJOMt1VEIS?
iüvem
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o .de que se. tra-l
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na 7 d.8.S.eeflnbro, 100
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r·ta 'e1e manifesta, o desejo de I
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Prefiram a· fárinha
- fabriead:l

pelo MOINHO JDINYlLU I
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6 limousines de aluguel
Rodolfo Kraemer

- ,,O s'enhor pode vender os

jornais mas nãu pode v'ellder
nossas conci,ejl.ojas, nem: nossa

dignJidade. Não fici1r-d mais um

mtnuto aqui.»No bar e no lar
KNOT

E l"etirou-se dignamenfe.
Os l'edator-es de ambos os j{lr�

nais, por 'Üutro lado sentem-p,e
traídos e, ao que par·ece, nã.o
,estão d1spi;Jstos a aceitar· uma
orientação politica fav{lravel á

ditadura; o que certament,e re.

nã{l deve faltar

Egnal ou .

melhor que
similar extrangeiro

o

DISQUE FONE

1300
Cruzeiro]

dundará num problema de difi-I res, já que não lhes serl;} facil
cel solução para os comprado- arranjar novos jornalistas.,.

Gastar cêra com mau defunto?
.

No definir do pensament{) que i A empreitad.a do hem, condu ..

nOs al:1..1mdu a dej,tar hombrDs á I zida a bom rumo, não ôiesmen"l
espinhosa empreita.da de expri� tirá, porem, a co:ragem e v�gôl'
l11'ir ldêas e expõr principias com da eqtúpaglem obedihent'e ao le.
a orientação por que :;-ell1pre as- ma: _ EM. PRIMEIRO LUGAR,
pirou a naturesa 'csp!iritual dos A ORDEM, PORQUE NA DES�
seres consci:entes, estamos, tão: OHDEM NADA SE CONS..

log.o nOs sóbre tempo, ades.,. TROI.
dobrar nosso yrügrama iDiid�l, lamas ao encontro não dos ho

sem, preocupaçoes de Ven!06 COL1�
mens e de suas ideas e pensa ..

tranos, que pr�ten,da�l. vaif, usan 111entos mas da tíralllía de suas
do pala.vras cu�o sl]gl1ilf�c�d9' des-l más idéas e de s'eus maus penl'l
cophecem, (estlolar! cmt1car, 'êS� I samentos. ArplOia:clo o :monstro do
co�raç�r) lançar ondas e vaga... 1 mal que premia C0111 fel'óz abso;.
lhoes,. nnpo�entes, das amuradas Ilutismo a consoi'enc.ia sadia 1;. o
ue PeS1st'enClla, a{l .coBvez da nave

I p.ensamento ele.v.adO, feri.dO. nocondutora .da eqmpagem dO_s ho..
seu propriOI 111anoa1 ele dOlThinio

mens da tmpr.e.nsa, que nao se
para onde fazia'" afluir a vasa

afe�idm as IdeIas .de ,outrem, das pai.xões, todas as torpezasTraoalhamos hem l11tencloJ1ados, do OO'raçã!o e do cen�bro turbar-
S"'111 qU"f"'r apar"c"r aos olhos .

.

'

..

�

� .� .

�

..

�

'n.

.

sejam as aguas Jimpikl,as e sere ...

do. publlco! como ,..os lIlDCUl!W"" I nas e tumultuariam em vaga.,
CUJos fund'llho'S das cal_ças, aInda lhões lamacentos com a arran�
trazem as marcas dos .l)ancos es-

cada e cántorsõe� da fêm e das
colares. furias !investidas contra ova..
Temos nossas idéas, expomos

las ao publico lêdor. Estejam
cuo.

com elas, os que a aceitarem üe I Libertou-se, pOjr�mi, a palaVra
bôa ment,e. I escrtta, bôa e sitd!ia, da -üranica
O que não faremos, é IecimElr mudez queinva\lidava Iucidas in.

couzas sabidas e desprezadas, a teligenoias. E libertou_se, por si,
uns raros e desplicei1tes repd1i� lindamente. E' que O arp·ão crui,.
dores ele frazes feitas, trazidas ra do alto! da limp[oez do azul
dos fundos dos bahús da velha sagrado ele üD5S:0S ceus, onde flu
e. malsinada r�pubHca. tua a haneLeira patr:i:ütica, vene"

Provada está u inutilidade de rada por iodos DS .filhos dign'os
incutlir principios que nem to. de uma patria livri.'.
dos alcançam, nem poderãO al� Róta bendita tracada á equi�
cançar por ·defio['encb de t11'e1'" pagem, no l1resIlliO Plosto e culto
gias mentil&s, dispersão de inte- ckwido á liherdade do pensamen

l.igeno.ia e \'ontade de. submissão I to elevado, proprio O�I alheirO, po
i.l sanha dDS preconceJ.tos super., I rem sem sofismas e 111Cúel1enCl<1;ficiais e humanos que, podem e sem a estulta vüntacle de.,. \<ta....,
abalar aos olh,os do pUblico, a 1 z<!r bOlli,.Ny,. ,JAD.B.. A.S.·

..
',ap.arepte (':;;ÇI/�Í:(?n,C�Pi. �l _
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ft,,-, Faço saber que pretendem ca- ..
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.., sal-se: Bernardo Reích e Edel faço saber que pretendem ca"\d
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trt-lUd Starausche.. ek. Eh', nà- Bar·se: Paulo da .Costa Andra ..

Acha-se em RIO DO SUL o sr, 30 O FERRAR1, agente de e Erluarda Bernartílna de
corretor da COMPANHIA DE TERRAS DO NORTE DO PA- tural deste Estado, nascido

Sousa. Ele. natural do Ois
RANA', a maior emprêsa colcnisàdora da América do Sul, com no d�a 22 de ID!irço d� }.S22j trlto f,:dern!, nsseído no dia
séde ém LONDRINA. O sr. Joa-o' Ferrari, que ha longos anos solteíro, cperano, domíclllado I 1- 18 de setembro de 1916, 80·
vem dedicando �uas atividades na colonização daquela próspera e resídsuts em Itoupava Nor- . . .

'1' d.'

'TEL PONTO I ] te, neste Distrito, Iilhn lf'f!W retro, m'Iltar, CiOIDIC! H� o e

região, .ach a-se hospedado 110 HO OH C, daque a
ID" de Oscar Ro,.. �{>vh e de LBU" residente néate cidade, Illho

I
cidade. onde atenderá os interessados em obter informacões 50· v • "! "t' e.,» Bràaillsne da Oes .

'II
mulher Alma Reich. Ela, na- .eg!.1!nü','uf! ",,! ',1 1 "'v

bre a zona para a qual trabalha. ta
-

And['lüle e de sua mulhertural deste Estado, nascida
. Em Londriná, Os interessados poderão tratar com seu sub- d' 20 d

.

h d 19 7 AmAHa Eugenia de Andrade.
.

_.
no ota e jun o ,8 2, Ela, natural deste Estado, nas---.;.....;...,.........-------.......-. agente, sr. Rudolfo Turra. na Pensão Patriota. solteíra, d.e .�roIissãl) à.olhes cída no dia 16 de maio 1916,' tlca dumtcilíads e residenteTem desejo de conhecer o Norte do Paraná não perca ,u. •• Uu .' i, �L'

solteira, de profissão domes-
h

.
.

J - F" ,",' �

,
. em Itoupava N<h'te, neste ldtempo, procure.. oJe,mesmo o sr. oao, erran no endereço aC'-1 D'

� .,

r) Iilh ' .,. [. de Otto HCH, rlümiciliada e resi ente
ma

.

que lhe prestara todos os esclarecimentos necessanos.
IStrH" ru ti iegrums v v. J

Besta cidade, iilba legitima deI
. '.'

" Starauscheck e de sua mu·
.-.-.�.-.-•..._+-�."--•.-. o .-:-+-�--.-.,•.-.--•.",_.-�-•. Iher Alma Starsusoheck M,HcBlinn Antonio de Souza

.
.'. '. • _"- i.1 ;)''-'4U ,,\C. "'"" •

e de rima mulher Bernardina

F h·
1:

fi M d·
·

C
"

8 A Apresentaram os documentos

.3 r.lCa· ftO. ··azos·· a lfllll.aeS
H

romar. ,. ,'a. exigido pelo artigo 180 do Co. M:::��€��:t���Cf�;ã��c�nt.ffUU U U li U U digo civil sob n: I, 2, 3 e 4 � .

Cexigido pelo artigo 18;) do o-

A b'
".

G I d O b t
.

t ·
Si alguém tiver conhecimento de 2ssem leIa era e e an uns a

I
exístír' algum impedimento legal, [ligo civil sob no. 1. ,e 4.

:�j aíguem tiver conhecimento de
. acu.se o para os fins de direito. I>�.t.-.t ,! i.. d�''''''> to }le"'''Y ....Convocação E para constar e chegar ao co-

. •. ·.L' ..r aigum üupe. lM\,-n
, . &l"" ".'

Pelo presente são cenvídados os Senhores. portadores ; nhecimento de todos, lavro o '!;use O parat os fi� de.. dIreito: ,/

de Debentures desta Sccíedade, para s. reunirem em As presente para ser afixado no 10- I
x:" par? oons ar e egar ao co.

semblêla Geral, que terá lugar no dia 5 de abril proxtmo gar do costume e publicado pe- 1 c�n�ecunent� �e tOfidos'.•,!avro10tuturo, às 10 horas, em uma das salas do Teatro Carlos Go- la imprensa. I p.f":e�l�e p�ra •.er a xa�,-" no a:
mes, sito nesta cídade de Blumenau. à rua 15 de Novembro no Blumenau, {2 de IDB rço dei 945 ga,. ou oolcitu01I'l e lIubllcad� pe

l.t81, ?JUm de de!ibel:areill sobre a seguinte ..rde� do dia: Víctoríno Brage
la ,�p�nsa.... r ;:lo "r

lo) - AutOflzaçao para fi venda do ímovel SIto à rua Oficial do Registro Civil. Bll.w,eulU, I". .1-:- m�rço de 1940

Cel VidiH Ramos; **-*. . �lctonno. �raga
20) -

Nomeaç.ãn d� l'ep.resentante permane.nte; ��.. � I m::_a!_�o_�qt:'gistro CIV� '_ .

3o} .

- Assuntos de lDteresses cümum�. E'loI d I t g I +-+... ... + .. • ... +'

NOT.A: Os deb�nturistas deverão depositar os titulJ8 Faço saher aue preter:::J.em
I icom que legitimam sua q'Q_alidade, no Banco Industria e casar-se: Cm f KrHmbeck e

Comercio de Santa Catarina S.A. (Iuco), Bié o dia 3 de Mercedeb Lnrer:z. �l:, ilJ.tura.!

I
i

CORT1DOR' -'-, Procura-se AbrU de 1945, deste EStRdü, naSCIa! aos 11
um, para trabalhar no "Gor-. Blumenau, 12 de março de 1945. de Abríl de 1922, ladrilheiro

I.

tume Caviunense", em Ca,:iu� ANTONIO M. C; DA VEIGA - Diretor Pl'asidente solteiro, �l()m��iH[Hjo. e resi
tia, norte do Paraná. WALTER 'SrRAUCH - Diretor Gerente' dente neSUi cWHde, Í!lh�) k
Escrever para li Caixa p(ls. +-.-.-.-...-.-+""'".-.-+6.--.+:-.-·.----,;+-.•-.--.......,• .,-+ gHimo de Henrique i(\·s.mIEck; t

tal, 143 - CAVIUNA. Clelbe Blumela8uelise de Gaça e liro e "de slHl�m:::l:!I�.:<:�\at::i.�ra.�f�.-'1f!I -

d mi 110'" � ! ta.!l° •• Ib�ck" Era. I.L..Ü,.", ·

.. tu, L"J
.' .. ..

'

...,1180nY9CaçaO fi MSSemudUa uer1h li,d'uman3 Itqr!:1 "'''''cid'' Q"� 16 ,-lo -; """". +-+'-9-+-+.-+?'<t.-'+-.>v.-,;
De {)rd�m do Senhor Pl'esiden�, I tratado da seguinte ordem do I <� \'

•• <__J

:�.,
,

••�,�;� .•• v:/;,'�'''''1Imlllostas I dv ,920, .J,�nl.:"L.d3.:t, .;>uc .... lf.·.,
, iii. u. te, ficam convocados, na forma dia:

_ i dümi •.:Hi:ld:l 'i' !'i;:si(h'Ci[.'3 rJs;:;'"" '

das dispos'i�ões estatuárias, Os Modif.icação dos estatutos so- ! cidu ri '-' l'iJh" IN,;';Hl'l :i i' ! �1;lj f1[jg·V'
.D.urant.e <todo es.te mês,' na .

! _"u.,.. - '
.. L' "-. h,,�,"_ '"

1 ;"
(j

..
Senhores associados do Clube cia'Í� 1 Esb t:ÍiiI.'tlJ Lün:' :!z ,.� ii l} f:{�::: I

•• ,'

Prefeitura Municipal, paga.-se. {I BI 1 C T" A t d d diversas. ,â!i?/iU;' �.
imposto de. Industria e Profis:, .

U1ll'enauens'e ce aça e 11'0, ssun -os '8, OI' .em tmulhel' D.:,ming"8 CÜ:,Ç?iV;!�,'sões. para se reunirem em Assembléia
Blumenau, 12 de março de I LOl'enz. . I G'"Pt

..

. Geral Ordinária, a rea1izE!ir�se em 19.J'5.· ,I Apresentaram 'os docum.entos! OfS,,�,.lD.:"� i..:.:..
.. .

- Na Goletoria' Federal, com' data de .2.O do oórrent8/. ás 18 '±
, .' '1 1 I'. IRO 1 C

I nõ",,,,"atC4 ---;J

Lmulta o imposto de Patente de. _ , '..' I eXlglC.o pe,o ar.lgo.u aO o- I ",'O'l',." Õ
,.

f horas, nos saloes do CLUBE. Mano da Costa ,1I,fello j dí""-' '"i,·;l c:'·.b r- 1 ') e ,í·i DÚ", .•nw.1
le_

. -. U O MER
.

I E:.J '-- .(.\ ....... ;f_ ...... , --, ....

I sósttS,A.
1
NA TIC A, ICA, para ser 10 Secretario Si nIgllBm tiver conhecii11ento de 1

I �-�-"--+-.-.-.l!B""-4-:-90 ,�-.--.-,,-.-.,-.-,.,,----.--:� exiStir algum impedimento legal, I

QnC'1;n:1qdq' He.n.Rfl·CI':aJ..nPH rtB' ·Ma·'de'I'l1Q fe·.d·� I ��u;�.� �:�:ta�s€fi��€::rd;�e���lUH UUh U M Li UUIU II .' Ht .ub .u, J nh€omento de todos, lavro O!
C V· d' . d M'"

"

t n +"J f;' I p.res'ente para ser afixa�o no lo� 1
�.

. ompra e en a e watlBlra8 pAra iJ!lIlOS OS 1llS I gar do costume e publIcado pe� 1

"ua J de S&tem'brn.. .

.

� Telefune J24·�f �lu�������'4 de marçn de 194.51
I

. ..

V' t' B
"

II' pl'
.. -is��e'�f·l>e'''''''i·tu·r-.-a·-"·�l·M':__-'4f.u.:,-.-I+l-i-c· iOp+.�-+B!J!I..-·d e"·-+8"..i+-u·:.::·;+m"'...._+ n:·a:.u· OI"l'C]'al do lR�.,pO.Q:rl:SntOro Crl�,g'l·al. I ;,;,,' ATA'" o t!,w,.".G(}.,,;; QI1.�.,,�, o COOAC"-O

�_ I:'
__

�

-' ...._.' �';';S'!!I!!Th�"�;!;;:W;;�2a������

1!:.iOt........:!ti'bLf3I!lI:i:.........._�

I
.

E o I T A L fabrica de Ladrilhos e Oficina de Escultura
� ,

,I De ordem do sr. P1efeHo, IOll10 pubiico, que erolldo Puetter
Bl.UMfNliU

Rua Duque de (;axias, 8 (Ex-Palmeiras)

Telefone,1081 - CoixG Postal. 48
Especialidade em imitação deJ ��e:::uta�se CQm prest�za ;' per

GrapJto Escadarias,

pavimentos'l
felçao ('Á)lunas de Ci'I�enlo Ar�

I
. mado, Balaustr-es, Carxas para

Soleiras, Pedras para Pias, Bal_ Agua, Tanques, Capiteis, Tubos
cóes para Ann.azeos, CantDnei-ú para Esgotos, Bancos para lar-

F"1 I' -lO DJ I dins, :Mesas de Centro, Florei.
ras para 1 tros e 'cauliOS, " o�a ras, Vaso, Fingimento de 1\-1: a.

Ideira'8 Pedra, etc.: E.xpediçõe§ IS Despac"ho@
fJlge�ie$ d�$ iétes: �

"SRASILMAR!' ;:.·�·:��{�;�1; "SUMAREn�
com viagens regulares entre Ilajai SanIOS

'(iilixa posta� 36 -- End. re�e;gr. ·.'Gui�o"
11�A.JAI' :._ Rua Pedn) FeneÜ'a n°.s. t5S!72

Ajude seu Marido!
Os homens de trabalho dizem não. cuidar da

saude por falta de lcmpo. no en!aato mas vazes, o
seu sangue carreg!l.c10 de impurezas, pr('cia um ira
tamt.nto energico e imediato.

Seja bôa' esposa, ajude o seu marido a Sr� trah�r!
Faça-o tomar, ás refeições, Uma colher de

I
va.lioso auxiliar no tratamento da Sifiiis, grande pu
rificador do sangue e veja como ficmá eie outro ho-
mem, fortej de bom humor, com apeWe., sem dÔies •

, de cabeça nem reumatismo ou ül!tm qualquer mok�s·
.

1

. tia do sangue, que possa comprc.me2ittf f,�(�eus filhos. Hr·�.:.� �.
��rd57�i""""f""'�·
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··

..__......_. .'.... .'.'
"O estádio da Alameda Rio Branco sera na tarde de domingo, palco da

sensaclonal lide pebolistica entre Marcllio Dias x Olimpico
.

•�+�'.-.-._\,--.�:+-+-:.- .. o +_":_':'+.:-.+-.+-+.-+_,;,-+-:t:-+ () .-..-�-.-�.;_.+-+""",..-,-§-. o +-.+-+-+-+-+_+-+-:9;-+ o (lo. ��-'�-�-.�-:-$'-��§-�-�
No bar e nO lar

KNOT iAgência Munici!lal de Estatística
I De interesse par� iodos 9sIndusirlaisuDr.. flmadeü da LUlu ....................

-------=--""\"11 A A�ê!)cla de E tatistica de Blum(�i.iflli esta éfetu'1ndo,Ata da reunião extraordinária convocada a devidamente auto �!;.�::.�c:!
I I
durante o mê� em curso, para ?ump!'imento. do díspostorizada pelas autoridades comperentes, em 3 de março de .1945 I no Decreto-leí Iederul n 4 OSI. e e 3/li!42, i] revaatamentoàs 20;30 horas, na séde desta Sociedade, FrigoJ é Sabor I ! de t':H�O� os estabelecimentos ie.t:lust!rh'<Ís exlstentes ueste

.
.

. _.. Si.mUnIClplO..
'.

Aos tres dias do mas de março de 1945, o. Ple�,I'Jente._ r. •. IA II Incluem se no referido Ievantarueuto, alem uas que
.

Leop?Ido Sch?:idf deu por in�ci,? .

os trabal!1�S desta f:umao, Das Mantetnas a fma flOr I iunciollBln no distrito da sede muatcípal. t:5 iudusries es-depois de veríticado numero suficiente de SOCIOS presente::.., . I ij
\ tabelecídas nos díatrtíos íle Itounavs e Rio do Testo.Apresent,ou o Tesoureiro um 1?alanço .geral que Vef!fIC�H1

.,...... !, Todas os prcprietarlos ou iespc:nc3.veis por ,es!abele-o saldo na caixa de Cr$ 1.023.60. Fica autorizado ? T�wunr;ro ....__�� r cimentos industriais flhrangidt3� pelo I'lé'g'iSfO em apreçode. pagar os juros vencido,s :correspo�dei1tes � �IP�,feca que
...., , _ .. .' ! (plttlari:3!?, íunttaríus, f:tlfB.iataria�. (,!ieinüs, de ccnseeto s,existe sobre os bens desta �oc!e�a?e na u!,portdncla fie '-'1� �OOJ�O. il.,••:9 •.t:....�• .p.�.� ....�4,I'G

j etc. etc.), devem, segundo edita! y�bacudü: ,.
dirIgE, se noCoo.forme. a convocação Ofl�la! na Imp�ensa para rtahzaç�o $ A C.a pi ta I �.'� I decurso deste

m. ez, aquela repf:l.rtH;;aQ o::,ttt\nrcil, slta li ruade UI,:pa assemb!êa g.eral com o fl.m ele decidir sobre a
.

doação , :� .

15 de Novembro (Ediltclo da P!'�;i't}Hura), J.lO hOl'ari? com.ou nao do patrtmomo desta Sociedade a favor do Clube BIu'?i _,=<"""""��, preendldo entre 9 a 12 horas e 14 E 17 horas, atím de,;menauense de Caça e Tiro, ? Presi?ente convidou _o Sr. y�etor ?lI
. ."

.

ode _ � aU, receber, gratuttamente, ío[[nu�:!:fio8 n:,ce�.;ü!'ios ao !e-�Hugo Baumgarten para explicar mais delalhadamenle os fins da � A �asa que te-!ll L .

os � gísto, bem como (:f,Chn-3CU1l0üW§ a respeito uo respectívoreunião e co�veniend� ,da citada ,dORQàt1. Exposto cl�.ramente . o .li!> artigos do maI,s baixo ,t ! preenebimel.l�{). . . ,.. _ ..

assunto, pediu o Presidente que aqueles que esnvessam de I preço ao mais alto. � i O meactonade registo é ebng.nwrw e estarão sujettoaacordo com a doação se mantivessem em pé; de r:roposta de � ..' {: 1 a multas, variaveis entre Cr$ 200,013 tJ Cl'$ 20.000,00, quanum associado quanto a modificação de parte d? artIgo 500 d�s � Grande sortimento p�,a � I toa a ele se esquivarem ou, presttlrem iniormeções i'aisas.estatutos do Clube Bfumenauense de Caça e Tiro, a assembléa ti
JII I f � !unanimimente concordou com a citada doãção, devendo o Pre-l.� Bt f I I li S � I .","'� NR ,,5' _��"',&L!LCW s.�i.denle �o requerido Clu�e convocar uma assernbléa geral ime- 'Rua·iS..Ift Novêmbro 5nS � ! Corre'nt�s' P::."t,.,:.!"I'..,.· ;;."

�1& I.ll (ó � t
G!ata a:lm de qUe no artIgo 500 dos seus estatutos conste que � ii Uü. � • U

;f' Il.;:. ��:;. iS IC IC �.e'· aso patrimonio do Clube, em caso de dissolUÇão do t?esmo, não • . fone 10t1 i�possa ser vendido e' sim doado para outra SOCIedade com l$i"lt"-'l tj>�4 $3.���.4i:_'!Í.�€t!m+�Al.Tl!� , ,O IA OND C § N $h.. �a r�...l" USA
identicas fir.alidádes.,

,

n .. . ''''<

.

OBSERVAÇÃO: com a doação do PatrImonio da Socieda- � i1l H\;- � '.U. tide de Atiradores "Dr, Amadeu da Luz:' a favor do Clube Blu
menauense de, Caça e Tira, passárn os associados da Sociedade
f'oadora, automaticamente, 3. fazer parle do qt:adro social do
referido club�, assumindo o Clube Blumenaúeme '!1e Caça e
Til(} a responsabilidade quanto ao, passivo e ativo da Soci:,:dade

. doadnra.
.

Resolvido o assunto para que foi ��onv:Qc;ldo a preseüte
assemb!é.a, o ;I�residente agnldeceu. n pre,3f.nça d�)� assot�iados e
deu por encerrada a ml;'SIYlfl, que passa a ser <1S"ig,Hia por todos l
os prts�"rlt�'g, ! [mpl'óge<bCOllll'OtlJS>JCt<ss.nos

b€·>p�)}do: Scnn1idL At"!hur Lin;Jh.olnli 1-1e��nu�h FL�.chers 1
.

��U:=fr'sWJ�IF
r: , d I aiMO SEJAPl: TilSSES.CA:WiUy Fischer,

.

\Vi!Jy Sí('lY.'í t, Eqdno L�mk:·�,. Edgar d�;mn;;r t.
í SRO"9UltESHogUE

Hugo Ruediger, Curt Germer. Fejix RDjhbi\!th, Eduardü N:;u ! t;.:'

I
barth1 i\do1fn Pan1p!o·.�a? Eug�nio .i�ruecld�ej�iJ;:�r, :.Erf�h 1);_\s��,0id,i

-:- . ..... . ,,_ '"

.. Rabcrto
..
V.:l1\'J(,Ck. Hic:1!dn I<no;::l1

..
OUSUlvO H(.�êdd. H:ury I :;:;,::."'\\'g·-te·$fi.õãi!i>�'I1i'4>.H;.'lI>:;wi1Ç�.�_

�rueckhÓmHI\ EV,rlldu Bn.leckhfinier, Wilhe!;.n Rói':;:;, Ht::nrique! $ .

�.·· ..t . '0' 11' I"":fPe,'ff>f CIH'lo:; oa,,'. .'
. i t " �':;-I (1"'1 (lI' "'3 IH 11

.. ') .•-- �

",.
I � .

� L' í t- f 1 ( U·
.!.num·�·1l3u, 3 dI) 1113!çn de HHS ii

b bis J�j.ul\l 1 I'AR1'HOR LINDHOLM -- Si'Cie:7.rlO, :
_

�����$i?,;.�i}�:.fu��"'lt;� 1,: [' :} a ';le�,2 preferida para I.;
I ! o seu r�{{l!o. cOm esta an·

11
�� � �

r
f� .p_�.7J.'J� ���, �",rw:

"
I W

�.. z .... ' ;�Fft lf!.iI ll'1""'" • {��. Tt� ,
'

I -t !:.:na ,) S{'U ramn. Hh3 uma .. jé <!! "; ".; iii ' ti· �
-! .. - f

•
!iii.f.! � �� ,

I � Iiôõ�

�� ke '" � (I- r�Cfpça,) itcr _�ir3. �I �I r' r � .?? m �m 11' i: P.;ça hl\jt: !11e�;-;j1) uma de- ;:� f!! �� � a,1 t� f1i �'. 11 \ � tn<._;,;;;t:ação e n su:-o casa: li�4l9 i \IA � �- � � w' t: IIl!ormiiCDas com o n. JOS& JeÍ If 1. "Gi'!.lliãni • � I
• nU S�hru�9 ii
4'i 8lumeniiU �.:� ..

;

•••••••••••••�•••• �••• Q

I�ÃA&UDfO aS,tá i;jh;;do ?Mbll sefvt!:di::id:�c:�l��::lidUS IL�ve·o imediatamente na oficina l'ELEFONE 1395 I
, RADIO · BLOIIM. Ral 7 de Setembro, 13 I ..... '"""'"'eY"""""""....",.,."�_"",.,..,,...""""""',.,._w; ....................-I e será prontamente atendido II ,_.��-�-� ..... -= - I Dr", ,,4.. SAN T A E L L A

4 Equipamento moderno de alta p'recisão, técnico II Trahalhar com o B�UICO \
{o'tmado e dipl�mado em. São Paulo I ! POPUUIR E IGfUCOU DO iA[�.iimedG Rio �I'Q ince, 10 ii l VALE DE lTiUlU, é ENCHIM-,�__etiB &$ ,--"""".. 46 IM" AAIfiI,-.",._i I DEtER O palrinumio de Blu-

��'=�fiibriêade T��-�I'
menaD.

I

Blumenôu Lida. :+:-+-+.-•.-+.,-.+: .. +--+-+-+

TIntas e; Vernizes .. Material para
Pinturr�s em Geral

I'Tintas em.•
··

bisnagas para .artistasBhnn�nau • sta. (atarlna
.

Sociedade de Atiradores

i.
",

_

.

�

e connnua a ser

não deve faltar

_"i.___ ���.- -=

-II Oficina RADIO fUNKf '

Atende todos os serviços de

.

-&=OISTRiBUIDORES:
�jiãô' Prosdoci O 11 filhos
filial tem Blum�iuu�: Rua 15 ü® taowembro, 681

Eod. Teleg�€dfc� <EilcU':unr'

Diplomada pela Faculliatie Naclonru. de li1edicina da
Universiddde do BraSil.

l\1édko por cow:mrso do Serviç,o }:aci��al le. D���xas l\lentai,s,Ex-interno da Santr> Casa e do HospItal PSlq ulatnco do RJO
de Janeiro. Ex-médico assistente do Sanatório Rio de

.

Janejro da Cnpítal Federal.
GLiNICA MÉDICA - BSPECIAUSTA EM DOENÇAS NERVOSAS,

CONSULTÓRIO - H IJ A F li L i P Ii S C li M I fi T
(Edifício Amelia Neto:
Das 15 ás la horas

PLORIANÓPOLIS

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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. �ba�a14 I�i�) .. .: �� I En�!t!!" na!!!�c�!��"m.,,���m�i!I!!;��,_

I
,.

u"'rpn de' "9A5 lifli�Cla?a a fann"�ç..a!O_.,doO no,v,ü vS,w I·vermelha Brasileira, filial d.e I MaJrdtl EXÍ'<:;r, Au,.gust>e Exte.r,'
de' B u ·'iT�' e a...au

m� yU I 'i

\ C�lt�l1lO ele concílíacão, .C,.?U:p.ost? Bhmlenau., ca.rta.s intern,.acionaiS He;�1ann. Físrher, W. i;Hy
,

Fe,l�"
���������������������������

de �4 muçulmanos 'e do�s 'Iil1du�. para as seguintes pessoas: meh, \Vílh21n1 Graes, Kurt \X'.l'l
.

Paul Marquardt, Germano de, Hans Knoppik, Paul Gresser,

Deploravel allflllude de uma Educadora Goennemann, Fritz Koetsch, Fa Víctor Hager v. W'�starp, He]n�
mílía Franz Maínnardt, Hans rich Herweg, Wi1ly Nack Emílíe

Castigou a traquinada dos alunos seviCiando.-0.s com. uma var
..·.a... I.l-lah�f M: Busek.;e,

cecm;�

... D, ,.�... �chult, Fr�nz Hens.
9, .O

..
tto M:l!�

metríe, Wanda Blohm, Env!p ]18, Annelíese Moenních, Farní-

Causou justificada repulsa en-' êstes haviam morto, á pedradas, da que se verificou 'em Barra Kuchenbaecksr, Paul W'2rn:er, Ih Emanuel Kautz, Rudolf Nae-

tre os mnradores de Barra do1 nas ímedfações da escola, um pa do Trombudo é bastante deplo- Fritz Steckmeístet, Karl Kreisel, ser, Anna Surker, Margarete Fit

Trombudo, munidpi,o de Rio do to que lhes não pertencia. ravel. Alinda rnajs partindo co- Erhard Stanze, WBrTIer Beck _.! tingi Felix Jopen, Albert Rlof'..:

Sul, a '(l,eplorà,V'el atitude de uma: Com efeito, o prooedímento mo partiu de uma p.esSlOft. r'es- 1�:ülle� Hering,. F�'allz PuIt, Iv�:1- 11:1ann,
Paul Hund:doe:fer., Emi,

protessora da vila sevícíando dos menores, se é que na verda, ponsavel pela fonuacão moral e ne Haupr, Amalse Alup, Josef lle Schulte, Hans Elsen,

OQ111' uma vara três alunos does- de mataram a ave, foi bastante ínteletual 'de um grupo de �•••�:..,,;_�.·.>..';:'.,�;-;-;-:io:���� •.•••••����.v••••::..�

tabelecímento onde leciona, CO". ínoorreto ia OpU1;O tal dígno de crianças, Imo" castigo duma traqu,i:n;ada uma severa censura. Mas dai a .

B
• f

que fizeram; uma surra com vara, é preciso �t�·.!:;.·.··C····;I�·D?'·i__'_D··-;--E�·:·'l.S···"'·OJ�··c�·I;;a""·I·"·�.::l{· anco Popular e Agr'lco�a do Vale de Itajai
o fato nos f9i relatado que Soe diga, vai uma distancia i II ....... ... �""""""""......_"""".......-......

Pelo sr, Pedro Azevedo, Chie I enorme. Afínal em. que época ví-
.

. �� �.....i:,':�

Ie de TJ.1em da E. F. vemos'? Será que tudo o que se

S. C., pai de um dos menos tem feito e âillúO! em: benefício da
res oastígados; o qual índígnado ínfancía, no sentido de pr;Ópor.J
com a revoltante atitude da ',�du� danar-lhe uma educação corre

cadora pedin-nos para que o dil- ta, por íntermédío de metodos

vulgassemos, suaves, ainda não tenha sído de-

Segundo I() 11<OSSiO 'informante, v ídamente compreendído por
.a refierída professora castjgou os' certas pessoas?
escolares 'sob ii alegação d-e que I Em sendo verdade, a ocorren-

- Def/ue hoje a data nata
ticia do sr, Ciriaco Santos,
residente em Caçador.
- Na data de hoje come

mora mais um aniversario
natalício o sr. Carlos A.
stanç.
- Faz anos hoje. o sr.

Antonio Ramos, do alto
comercio de ltajai.

*--*_*' .e '",� •

Noivado
Com a gent'il srta. Soniá

Boabaid, da sociedade fto,
�iiiiiiiiii__iiiiiiliiiiiiiiiiii iiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiãiiii ii �1 rianopolilana, ajustou nu-

pcias o nosso jovem
.

colega
Enio Calado Piores, dedicado
funcionm'io do "O Estado','
da Capital.

• 1"0 '.

NA

CASA IDEAL
Grande liqUidação de Saldos

Indústria & Co 'reio
deLiberada a venda de vergalhões

aço para concreto
r .

Para os fornecimentos elo mate

rial produzifdl{js p,ela' Cla, Side

urgica Bie!.;M;i,neirll 'e outras, d'es
tinac10 as obras ou servili00s de
interesse nac.�onal, ficam os pr;� ..

ços subordinados
.

as oonCOrr'B.nR

CÜl.s· das reparÍ,içôes inter<essan�f
das.

"O coord'enadúr da Mobüizacão
E{;onQwca acaba de hEliLxar uina
portaria liberandi(j elU' todo o

pais, tanto a venda OOlrlP o tra!1S

port'e de vergalhÕies de açü ou

rerro, sem restrições de bitola e

qualidade,

Coordenação da Mobili,zação
Economica

·1- I

Foram designaclas para oonst;i�
, Rio, - O coronel AnapfirO Go� tuir a 'Comissão Especial as se·.

mes l'es.olveu criar uma Co(ffiiS� guintes pessoas: major José' Sal
sâlo Esp,eciaI destlÉnada a estudar lies, pl1esiüent,e; 10 tenente far...

OS n1i01iv1oS dererJDJi!nantes do en� maceutico, Jose Cameliro Bica
careciine�to dos ma.ter.iiais secun... lho, r,epres,entante da C. E. C.
dáriost' um.ilizados na fabricaçãp I F.;

e sr. Nestor ·l\!Tio:ura Brasil,

d.e.' p,rodu�s' . f.�m...a.reutio.os .. (vli� l'e,pr.e�e.n.tan.te da ind.ustl'\ja de

drosj cortIça, rotllFos .e outros). produtos fartuaceutic{)'S,

�aE.=*-.:".,,�••_<Ik.:'.•�._•.•�.:.S·e ®tI•.JIjJ_��_._�"��"_._.:-êo:...+:it.:'O.(!I

Instituto Médico Dr. CARVALHO !.
. '_:tl

..
:.

-'- D�agnósticos Clinicos - *
. "

�
Metabolismo basal - Eletrocardiografia Labora- �

tório de Análises (sangue-fézes-urina, etc.) j.

!to

.

Clínica especializada de Senhoras �
(Perturbações menstruais, e�tsri1idade, alterações se- �
xuais, incômodos da adolp cêocia e da idade critica.-:

....
. inflamações genitais, etc.) .:

•
.

Alameda Rio Briinco. 3·� !J!umenau - Teletono. 1202 �
0:t�.D'nI.n:J...a�.ÃuiO lD�ft.9:,.�:.:+!t>:":�.-._.'+.JO'•••J>@

Aniversarias

DR.AfFONSO BIlLSINI .

Diplomo. pela Fac'l.f:ldade
Nacional de Medicina da
Unive1'sidadl do Brasil

Medico EspeCialista em

Doenças das Crianças
e da Péle

Cursos espeCializados SOa

bre Alimentação das Cria0
cinhas, PuericultUra, Hilgie.
pé InfantilJ Clfulça' Médica
I:nfantil, Tuberculose Infan.
til e;Doie.oças da Péle das
Cdanças.
Telef.: 1101 e 1099

Deposito li disposição
Deposito Popular
CíCts. com avíso de 30
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Crõni Espa
Marctlio Dias x Olirnplco, verdadefra

lide de titãs
Como já 10i amplamente divulgado, o €stadio da Ala

meda Rio Branco será na tarde de depois de amanhEi, palco
de uma verdadeira lide de, titãs. Trata'se do grandioso
choque que travarão as reputadas esquadras do Clube Nau

tico Mareilio Dias, sem favor a!gcm, ii mais completa equi
pe da LEVI e que tão bÔli figura fez no certüme da FCD e o

conhecido e categoriza:1o tim� do OHmpico, que em á tar

de de domingo saberá lutar pelo bom nome do peból blu·

meDauense, óra em uma de suas 1�8es rnaximas.
Estamos certos, que essa peleja será das mais emoci,

ouantes e deverá ser l're�eJ:iciadg por um elevado
numero de 18n8 do futebol, que estamos certos, não ceS8a�

rão de apláudir as jogadas dos vinte e dois elementos que
depois de amanhã estarão. em luta.

Acontece cada uma. a o

Conforme <era sabido por 1.0-1 ta Oficial da LBD, a ultillla. qUê)

dos, d'iant'e de suas declaraçÔ!es chegou a .n03sas mãos, o aludi.

a imprensa, o player Emito. II do elemen(o vem de assinar 1l0-,

Abrf'u, iria este ano integrar o: 'Ia inscrição pelD Gremio' Des�

time titular da. jaqlteta verde '2 : portiV'o Olímpico. 1.

branco. 1 Acontece cada uma nl() futeból"
Mas no futeból tudo é possi� I. que é :de se ficai' d� '�boca lar�

vel. E assIm é que segundei No\ ga;).i·.'

Querem que Pereira Junior vá referir
o classico lageano

:--:--;;-- na escoll1a. de unI JUiZ. Ag�ra/'
No proximp domigo,.na cida., segundo fomos informados, os

de serrana de Lages, s'ôrá dec- diretores desses clubes, estão

tuado v classico "fla�nu) daque·. cogitando convidar o conhecido,
la cidade, entre os times do Ar_.; desportista·e nossO colega M:a�'
letico .e do. Aliad.os. A rivaJidad2: I noel. P·ereira JUlliio�', que tãp'
,existente �ntl'e ambos, é iclenti�: bôas arb�tragens cumpriu quan-i
ca a 'e�tr'C Palmeilras x .�Hll1picoJ I do lá �esteve com: o O!impicO, Pé!;
E por ISSO ha s'empre (hfIculdade ra apltar esse grandIOSO' duelo.

N O T I ti ti a s � � §J

Após ° jogo de domingo ulti- voltar aos treinos do campeãp
mo correu a nGticia de qu':'. DoJ na pnxinEl semana.

qu'inha havia quebrada a perna. -----

'Entretanto, temos a informar I Seguiu ontem para Lages,
que tal ,não é verdade, pois D:)�: I onde f'Üi buscar sua '{baga"
quinha apenas sofreu leve CO!).. geul", o futebolista Tlurra, que

fusão H.a ·.(barriga da perna'. domingo ultimo integf'Üu o time
----- titular do Palmeiras e est� anl{)

Na contusão que sofr'2U do� defenderá o alvi-v,erd'2:.

mingo o formldavel "TIE:ia; pal�
I
�-.-'�-.-'\).

..
-<j>-•.....,+.-�- 4

meirenS2: Augusto, nada. há de No bar e no lar :

grave, conforme vii1ha se p;�nsan!
-

K N O T .'

do, dev'endo o "prínCipe cClréc8,i I não deve faltar

PA�=A FER1DA.S;�
E C Z Ei MAS, I
I N F L AM A çÕ E 5,
COCEIRAS"

.... I
.

fRIEIRAS.'

E 5 P I N H AS, E TC: j�========�==�=-----==�)

Extrato
V/EIZEL

Prado do Rio, La Menor
e Rapsodia

enconlra-$! a Y�HDda �as
fm'm@���s � D�'®�ari0i$

o sabão
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