
o �atida, no Consel�o �e e�urança A itU8_Çã_ÔD�la_lnt_Jor-:---------lésia
s

IDe parte ínieressaüs foi Inventado o boato que eu te-
.rta abandonado a minha primeira mulher, porque ela fic�:m
cega. Isto é unia mentira Ol'dÜlbria, 'e, infeHzmente. aSSIm
estou obrigado a tomar posição em vista dristo. - Minha
primeira mu.her üecu cega sómen1e dez anos IDFJis tarde-

. Quando eu sbri o meu negne.o no Benedlto-Tlmbó, eu .

tive uma govermmte, a qual, ao meu grande pesar, casou-
se alguns mêses. depc>is . .:.;_Goru o .cÜJB81Jtimento de. seu

O OiWCgto das �5I�lr�ções d� V�I.� do í!t.�.iiI.reJpae, a Senhora Lorenz então mudou-se para fi minha CtlS8,
_ =-_...,= ......,�=.==-=-�pois, svu marido Unha deixado -. Blumenau anos antes; - i'i'ÚiUifiAt} ·r;;ç-;.leira lQ';i; M�rÇ';'�194S: ür. Ac!!m!:.ls Baisini DÍl'otor Hi3�p(lDe vei -AZ2!l xxn -fi. 127Passaram-se mais de dez. annos, quanéo, um oh" o filho .

'.. _��_
· diela, Haila, me mostrou e enrfegnu (I certificado de oblto ;��� vez? ;;�o é uma.' (loisa bem inocente, mas pela tua I flavos intenfentores· de seu pae. - Como não rvÍ posslvel Imsginar-me �ma brutalidade trantormcu-se em outra coisa. Para que fal!lr i!1:nuu'&��'!í!clíF1'�Smulher melhor de que e18, casel-rne com e18., e IDmto.s ainda mais nas tuúmetas coisas que gritou um homem ir- L(jlfljdi���.,;jjttil�'

..

· anos depois fique� �i'l?elldo que o Snr. Roher.t LOrenz. VI-
rttsdo. para não chama-lo outra ocisa, menos de!i�adl1.. '. �IO, IS (:':;.�.) - No mWIB��e.s8A aínda ..-: VIaJeI para São. P.I1Glo, de onne V;!W o c"er i pois bem: _ ontem um caro amigo -:- .eu lln�gmelllerw da j ustiça, foram emhfwado de O�lto e .'?(;ffiO con:st.iitel. ql]e/e�e náo. t_Inhn ruI!:",muito bem o seu rosto transfigurado pela Ielicldade - pu- I �iJ88:H::"Jl" {}8

•

srs. Odou�ido na reteríd ii mGa'dp, COIHl,nUe! 3 _iluuha vIa�em, pura XIJU embaixo da minha portu o número de hontem do J.:;1'- B.ezerra Cavaleanü e Sl:\tlll�F�l egro -,(a. estrada. de terro Suo PIJll:2-Rw Gl'!lude BIl! • Cidade". _ Agradeço fi gentileza. - O prOf��to ll��- muo Belo, IlO(�
. Cf).rgos,. re�-não t;xilstm D'ê.quel,,,.tempO,}H:'lli ti de Hao f.;ancls�o). rar!o do Dr. João CuUo divertiu-me bastante. porem, na« pectivHInen�:>. úe Intervento-contial-? Duma serrarrs. B msra �u m"'Df:�.,:)O quilo- recebi resposta alguma. as minhas DU:IlefOS!lS perg.unu�s, res na Paraíba e no Maran

� ros �e ��\O Negro. - Quando 'ÇO!�H. Hans..(Hsse-m<�:9ue em primeiro lugar, a pel'g�ntB: -:- De que rnr:ne!f8 flC.USt? hão.ttoha .Ielto l�lO ,po" amor de sua mae. Cora 1st?, eu dlól o
TU o prnptletarío da quast totalidade das nçoes da Flrll!� Ttlmbem foi empcssado ocaso como Iiquídado. - �üréOlI sempre contlnuaram. 08
Cnmpanhla Paul. EiS quais, E!Y.t PRIMElHO DE M�IO DI" H.wjor Fredertco Trota, noboatos. - Já deíxuram (te ser apenas �O[ltOB: - O que 1945 fORAM AINDA A MiNHA EXCLUSIVA PROPHlt;:DA.DE. cargo de governs.dll!" def?ZfH? - Descuidei dos.meus negüciú_s: - N'�quela éP.CC3, e cl:mo fDi possível que, com estas MINHAS AÇOE�\ in Ig:laçú.tíve em mãos 80 I·. de toda fi exportação 00 yule de ItuJliby destrutste dentro de poucos meses, o resultado do meu tra- .=....--=-----.------e os outros

. d�pariament(ls .flO.meu . D:egóclO �osara� da
balho de quasí sessente anos, enviando-me a o.rdem que pmesma prosperídaue, - ComeceI. a vrajar, mus ISto .fOl �m dovo deixar a MINIiA CASA em 28 de fevereIro. - �U �reves Isaerro - Sepai'ei-med? Hanz e Fritz, dos quais gostet m.Uit(.l NAO VOU DEIXAR A

.

MINHA CASA. - Eu não vou, sav',

Ic.orno meus COlabol'!1?ores;. -"'- Ele.s !i]!}haram be.m na IDsinha nem depois ds leitura da indigüa escritura de urna pessoa in�lla erraflrma,.e e? �Hltl'egue! a eiess mlti,!1! C8Ba n:atrlz n�) eue-
que quer ter estuàado o direita: .. . "

.,..,dtto-TLmbo. � Eu. q:sse fi Ji ...ns: "façam yoces o inVenta Muito bem: � Então. a mmba prImeIra vitIlIla fOi a
LONDRES, 18 (S.E.) _ Cer-1'jO", e àssim roi ieito. -- f_ói para �. Hrma urr:a sangria graal MlNr{A PRIMEIRA MULHER. �. Não: - A minha prime!ra C ti, de 3300 portuarios abauve, D?�s tudo p8eS(l.u�se #B" ID':loeU'8, correIa,; - Naquelli mulher bem como eu, ficamos vHimas, de. uma estup:�18 dOfJ;1Wm o trabalho. numa

oc.aSl.ao .. H8�8
..

ill.e.(i1s�e.:,:-:- .NatlH"H!;ueute, FrItz e�. eu não

tr.a..
veSSUfa. Se à.Oh'; sere.e huma�o� cümbmurarr: b(>�, 8S"Hn greve de 24 hOi"as, contra ateremos mais tItUlO a,gum no caso d um eventual tlJuste da fizemos nós, fi pesa::- da grand lferença de ldade. - pa,.

d�\mora no phgamento dosherança" no futuro:'. -i .. "
. ra provlir isto, disponho. de pr vas diretas, tambem . por' abonos e mais de 4.0DO em-

I Pore�l1, O
. perl�O , 8�;mp;l'e . ,8��eiJtcu, - Pm g.Ul!teHne parte de pessoas j�.t3IeCld3�. . _ lr. • �reg3do8 das ernpresaEi de, �oruo. B,Hvaf a.�U.h81? ,?" Su� glf11ill ameaças .(hr�tas de

A 'segunda vJtlma fSen�. 'meu umao. - Nao. -:- Ele oalhas proruüver�m uma greb�gamla, e d�c!d!-rne ao oe�sqlHte, - As negoC1uçoes c�_ procurou-me chorando � disse que o Dr. Hoess ClJmUIllCOU�
ve de um düt prütt'sta:IfJo

. �lgo toram IJ:ng!das por frItz Lorenz. - Ele, f�Io_u em di- ;he que sua mulher precisava 8Molutamente ser. traIlfl_por- contra a demora do govMDélvIsão.- ,Eu dHlse
.. 3_.e_le: . -·'F.flÇ_3 voce 63,.ta ? iVIS8?Jle ELE tsda para a Alemanho, porque senã.o. ,ela �orrer�a aqui. -, em lrsçiif a politica nacionalA FEZ, - Isto fOI pal:� mlm �i.H8 U,?8 S&(lgr13 mUlto g�a- Ele trabalhou como gerente em H8JfH. ,el� sua.mdúle oa

doa 8ple.r10s.ve. - Ag.úrii, alguns IIlbüs ach&m fmm que. eu piocurel e turaI nãD existia melhor "Bearnter." (funewnárlO), do que i _:_. _

eDcouh�ei ,�rna segunda mulher. -_:!'81vez_psnssem el�s que ele _:_ pi)rem para dirigir um grande negócio, ele nl'io ��r bJ'o biUJ e no l&ii!o deVia fwfl'er durante toda a IDwha VHÍ8 pel? fa�o que Viá. - A Bua saida foi para mim um goJpe dOIOI'�)S10 e s.g-
K N O 'f;�

-outro maUf!ou, fals.iJ'l�f:l.r ur� .certific.ado de ?bIto.- Nossa nUicou para mim a pf>rda da minha Filial �m WlJ8 :. 'u� deve fMtl!_lIrmar qutJ.'� Bte hOJe Ja sorfI por ISto baS1,8 te e �ur�- MBU FILHO RICHARD: - �e.IDpre del-me :nU!to b:.m Iill+)nte.- Por:1fue votes mandaram escrever 80. epitáfIO com ele. _ MuitliB vezes ele vwItou-me na mlDh� ca�a,1U. .... • f<I .. ,de sua mãe:'''Tbmmelda Pfwl, ge!J; MuDei e porque não
cujas visitas sempre reciproquei. - Sempre roi Ul!l bonlto! n�UÉle�ag�m ;0, �3e�U�viuva I�oreaz:, t,mbem? - U�. �(in:e, idiáf, que seus fil��s divertimento o nosso jogo de "Sk6t", aí, no Timbo. - Um: ral ���Iides �e ��iir3�Sacum�13ram �.e l.Wlll.'Il? .. Que due,lto tem v(:ees, pfIra ex!glr dia, ele rue disse: � "Pae. eu eswu 8.btloluh�meDte d� teu I w� Ç'

II

r-) O
cE
., • 1de.mlm o �elIbatQ. �'cm .b.c�llem o.e 38 eUGE,! -- Com os p� 1,;(10". - Estranhei f'ste modo de ralar..

- Ele

pareCH.I'Jll<e!l. �t�;:L\!9 (�':'.� 1 '��Jn���_P?lS que ..
tJve em maüs, pod-B casar me La AJemanha.- TI- muHo nervoso. -'- Mats taro.e, ete repetiu as mEsmas Pb- fH.e;].U,��, ue JVh.l'dll':', �� :1

fi .10ve' eSfe direito tambem no Hntsil, mas nAo o fiz por cau€a lavras diversas vezes. _ Eu não estou zangado para com
.. �tl �;ltia� (ia. e�b�lx�d h

d
da mãe- a qual como já dIsse Rcima, sempre foi para mim ele e eu espero, como já escreví li.ma _vez, que um dia I �

raSL, OI] �onVi ;1 �.. ân lon�uma bôa mulher. ,-Mell pae. deu-me dois lemas para fi ele'fiQue menoS acanbado. _ Não terIa CItado oseu nome, �a dum .a,r\üço (1,e1' CI npe•'.�'" Vida.:
--'

PdmeirO:-Qua.ndo HV.Ell'de.8 di.BgentimoP.;nto com ou- porém. esse no::ne tinha sido usado pelos Senhores POU'!
H)

e.m��:�aaor C86t6,i:, B:J�[!S. trem, imagina estar na posição do teu ndv8r.€1T1':O. pE'nsand� uet e fey.
_ c�, A>:;S!r;l!:�m 1;1.0 �l�; a B

eque \':lle.- Dr. João Oolin, dJ.rante sete meses tente! q
HA�S SCHNEIOER: _ Repetidas, vezes, o Dr. �oao I p�r�?na:ídaues. ofle1 ,S

imagin ar 8 tua siluação e compre_ande:- a luucura.. do teu
me disse que não gosta d'ele. por ser muito gan3n�iQso.1 !_;n_._ll_la_r_e_,s_. _modo de �gir, porém, .DãO _ COllSt'.gUl,.

-- Além do maI�, meu _ ExperiencÍas posteriores peíoraram um pouco as.
rnwhas I

.

.'
TC�"plje me disse: - Sempr�.�e:res respondar �elo que flzeate, relações para com ele. 10 Sr.. S�{Badas �uuu.-E Eemp�e r€8pO�sf.h;í�izel-me pelo. que fIZ. - !=- fazendo �mu fILHOLOTHAR: -: Quanto 8. ele

.. acho. q�e o I r .�etl�. �.. ��r.lIt!��'lHHI:IIlIuma recapltul fiçílo na mmha. longa vIda,. devo dizer .. que Dr. João deve estar melhor wformado. - Sem as wtf!g_bS! nau Eit��ia .. a a d1llillDfií ij'l\fj!g.h'je Bin..:,1a agi;ia da �}e8ma m�neira �?mo pe,lo pasEs\.lo. d'ele, tudo 8erJadHerente�.- Mas é bem qUê estorou am-j
ça da bauu:3da traba ..-Dr. juao, poaaatu dizer a meClffia cal�a de tI? . da antes da minha morte.

.
I

��." �
.Dr, João Colin, eu ex\jo () exame dos Hvro"f da Com- M[NHAS FILHAS UNA E ILSE: _. Acho que fi ah·

i iiJUs ..3panhia Pliul, por peritos ct.mhecirlos de Blumenau, de l' tude da minha Wha. Lina demonstra melhor qual é a rela-I RIO. 18 (S. E.) - Informa o
.. aio de 1945 atê hoje, e, desejo �ssfs�il' B esse t;_x1ime, Ção eube pai e tUha. - Millh� Wha lIsa vi.vê muito l{1�ge !jornal "Di�rio da Noit.e" .que-
". �?del' fo!neccl' �s dev�datl exphca_çoes:--Dr. Joan Co- d'aqui; e ficámos um poue? €Btr6nh�s. deVIdo l1üB 8C?.l:tl3�iao cont0no do que �01 dlvul-1111. eXIJo de ti a mwha furna e a mmha

..fortuua, cnmo cimentos infelizes D9 farnlha. - Porem, eu tenho li
. fHmG�gado, o Sr. Segadas Vlana conestava em l' de maio de 1945, quando fOI começado a con,vicÇãO que ela sr;tberia que átitude toma!', se estivessehilluará na liderança da banca-

..
d

"

..
I:J.".·st.!'ilir tudo de uma maneira Eouca. -

aqui e s.e tO.88e. i�form.ada imparC
.

..i8..lmente. E porque De.-I da ;:10 Partido Trabalhista Bra,,,"r nhuma menção é feIta. dos OU�!OS fuhoB? silelro.
__

..... Quinta feira, 2J de fevereiro, forçaram .quase o portão Na memorave} ass8IllbléHl de 1. de Outubro de 1 g45,
da. mit;!ba casa, e no mesmo tempo, os que fizeram isto, em casa de Ludwig Kalvelbge. a Paula Colin gritou: �, l�W.R:3\ ......��lembraram-se d� mim em palaVl'bs pouco· aIDa.veis. - Per- "Minha mãe me dis@a !Iluitas vezes: - Não esqueças que fYfit.f1.��U �v
cebí tlITl8..turma bem grand� de pessoas,. ql�e. t�l]h!lm chega- ele é teu pae". _ Por conseguinte, jà nBquele tempo fi Pau- Diep.ôe a A88Ü?iaCão Co-do ém �?IS autorn?veis, cUJa, turma. fOi dH'lg�d.a pelo Dr, la Colin jã deve ter �alado de seu pae em ,palavras rnenof, mercial.� Iu?ustnal,.. d� Btu-

· João COlln"que gritou basrlinte, pelo r�to. de Eofrer naquele lisonjeiras. .

..... "
"

menau, SIta a rua 10 oe No-,

m.[)men�(f d um dos seus ataques
.
�e r�lv� .. - Parece que Tu dizes que eu term E'SCflt<: textual�ente: -; �art vemb!o numer

...

o 610, de umestes 8,,;:s(Jues são ti consequenl!18 d'uma doença.�e.mo- meu pez&r eu DãO tinha outro caIDmho aenao\} daynpr8a- GRA�DE PORAO em o seucidade muito, grave. - Naq�€le rnesl!I0 �i8. ele JR tlllha 88.". � Porque entao não ingre5sii em juizo?·� Perfeltameuh'. ediHcio para aJugtir'.
.ameeçado bastante alguns liltOS IUl1CIOnárlOs e outros, afim Dr. João: e o que tu dizes em carateres grossos, é apenas Tratar na €,Uj, Secretarw,de conseguir a licença de usar arm�s: -

". ... trapaceria (Bauel'nfaengerei). - Isto poderia ser escrito por :=m uma das �alas d? mesmoNão quero repetir as pa!e.�ras f?l8.S que .. e�le. [;SOU pa- um ignorante. mas tu estudaste. direito. _ � I?redio, D:}{� dms u.teIS ,,�d8S ?ra
-

me insultar, quero apenas dIze!' q u� eI� 1fflt(;u. Cachor- Tu sabes que, a pessoa que tiver e� :na,�s as aç�es, tam- as � 2 e �as � á�,!) hOnt8 �d.1'0 covarde, desce, e vou quebrar todos o� teus OSêOS, V[lU bem tem do seu lado o que se chama "direito .
� Escas ações, iarae. A6soctaçall Oomerc181te estranguliH' até a tua HOgU3 pender nochão, eu tenho 34

que me pertencem integralmente, me foram pedidas um dia pelo 'cl Industrial de Biumen�u -

8nos; você tem 77, ou sev(j(êquizer, revolver, f8<;JS. espada meu filho Richard, porque necessitasse das mesmas numa as- Murio .da C, Mello DIretorespingarda e canhão"! CHando est3s armas, voce esqueceu sembleia. _ Já diversas vezes, estas ações tinham ficado· com Secretario 3v3
sua arma principal 011' seja, a tua gritaria, que serve. ape-

.

.'

. '
.nas para agSuBtal' criallQ.SS. e a tU3 garganta . , :. TJOIS es- (Contmua na 4a pag.)

tas são- as tU8d 11l.'mas. Sabes quais sãO as minhas 8.rmas�
",��,-.�,\:-;J!_.\IJ_:li-&-:to. il �.-:'-\!:),--!lf�-.-.

- A minha 8�lIla é a verdade, - Tu gritaste que {} motivo
prinCipal da tÜ'8 raiva foi a mioha afirmação de

.
que uma

vez uma mocinha apaixonou-se quando teve quwze an06.

Dr. João, isto é um motivo apenas fictício, e o motivo ver·
·

.adeiro é bem difelen!e. Se} á que existe no mundo qual-
.

\ uer
mocinht'! de 15 ou 16 anos que já não apailonou-se

anual o!"� f10,oo
Cr$ fifi,Ou
Cr$ 0,;30

A vlrtnda e II lsaldil·
d0 89 rem"am lIuando
I} crime 8 a traição
são premiados, E 8twnt.ig.t.ra�

avulso

outrofl insetos,

lnda!aeies
rlrtigtlS Elétricos

h�sf�!a�(!ra d�
8hmumauf+fosqnitol

Wefzel

absolutamente inofensivo pare
pele Eficiente proteção contra
PICADAS DE MOSQUITOS e

Fone: 1477

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



·Santa Catarina -

19-3-1946----------------------�__�_ _=__='===_�L q_fi_@�AAW_.W���M�__=_=_ �� __

I Pre;sa-:se. .I'pabrica da Artefatos Tex�s "Artex" 8.J.

A Mais Perfeita ()l'gcmi:;:ação' de Sorteió o Colóri.ização ,��. . C4ADVI!f1t·I1!llt.f""ao·Sonei.os mensais - Bonllicação I COnsfrU';:(?6S! ReemboIs9 de bons mecauícos e tornei-
.

'bu
. U'liaUV

.

(Autorizada e Fiscalizada pelo Governo Federal)
.

ros, Pega-se bem. lnêorme- . ASSEMBLE'IA GERAL ORDINARIA
..

. .. .. .. . ções com
..

o sr' Hans \V'. De contormtcade com o artigo 5. capitulo V dos Es-
Ca:rtaPafente N. 151 --'- Decreto N.12.lj75de23de maio 1917. Fehrle, DB otícína anexa a,tatutos da Fabrica de Artefatos 'I'extís «ARTEXI> S, A. são

Rêsultado do Sorteio Realizado em 2Sde Fé�ereil'o d�194G, fabrica de gelo Blumenau, I' CU.'.fi.VOC..ados os Srs. Aotnnístas a comparecerem no escri-
.

.

. torto da Sociedade, sito a rue. Progresso n' 150, bairro Gar"
PRIMEmO PBE�llO: 11817. ' nRECISA-SE de . ele. nesta cidade de Bturnenau, no dia 30 de NliH'ÇO de

Titulos CIIDiewplalios no;�'Plo:no J1ltilOR" r· Oficia'is Sapateiros 1946, ás quatorze (t 4) horas, para a Assembleia Geral 01"
l' Premio tI.817 - no valoI' c-s 50.000.00 mediante bom salada. dínaría, que obdecerá á sf'glJÍnte
2"« 2U17 -' aÓ, Cr$ 6.000,00 Informações: - Rua Marechal OnDEM DO DIA

{: ::::i� " : gl i:�g��� Floriano. 43-Ja'raguá do. Sul. 1) Apresentação, díecusaão e aprovação do Balanço
5'. « 51.811 - « Cr$ 3.000,00

. ..

3v3 e demais contas. relativas ao ano social de 1945, e

..

' ,Milbar UH'] - Centena 811 Dsaena .. 17 i (';';". i. .............-
.. ,

Parecer do Oonselho Fiscal.
Todos os fituloa que contiverem a milhar U!11 terão direito 2) Eleição do CIJIlEH>lno fiscal para o ano soclsl de

.(I um premio no valo;:, da Cr$ l.ooo,�o· Precisam-se 1946.
Tod.·os 0.8 filuI.os r"uo c�'n"v"""em n.·cent ...... ,.. 817 i.e· .;.;..o' d;reHó a U-.

' 3) Outros assuntos de' Interesse social .

.,,- ..., .. "'.. .... -...... "., Na 'Drogaria e Farmacla
.

.

'

premio. no valor de Cr. $ 200.00·. .... Catartnense S; A. precisam- Blnmenau, 4 de l..,\arço de 1946
.....

Todos os mulos que contiverem o final 17. terao direito o isenção se os seguintes empregados: (li) T, B. Zadrozny=Dlretcr
.:

Adquiram �e::!::Sd:�::::a�: cpolíce da pa�:ra�1�:, ��i�4r:�����'�: I#in' d�;-�-l:t--:I;��-B·-'9iC-·O:'iti-ill'���·n� 400H�Q:mlta-n·n-�V·V·�BP.;BQ�iI'.'
. "A Patrimonial Lida". .

�4erac!5doflrraOsS eP�mll
..eh,nútmr.:� ��l

í � I. O 1 a �.. Ui�l.. U
...l.. -. ... 'Ou.Ó U a

Agente em Blumencu - G. LEDRA .. U

ASS M L- r G '<R' L E �T ROI AD20 fi 25 anos para o encaí- I .

Et B '1- �� :0.:' �h • ,:'\. RAO. #�. 4\" A • ';'
Observe com atencão 08 vallosos premlos que dístrí- xotamento zvz! .

Pelo presente. !1<.. am CuDVH1aaoS (JS Senhores Acíonís-

bnimos em cada sorteio mensal, mediante B modesta men-
.

*-*Jfi
-

tas desta Sociedade a comparecerem B Assembléia Geral
salídade de Ci'. $ 10,00 (dez cruzeiros e certííique-se de Precisa-se rapazes de 14 a 16 ExtraordilJariB, a realizar-se, na séde soctal, ás 15 horas

que PATRIMONIAL «A::. não sofre eoncurrencte que é um anos. Paga-se bem ..Malharia Blu- do dia 25 de Março corrente, a-Ilm-ds deliberarem sobre a

plano ORIIOINAL, DIfERENTE; UNICO, que distribue prs- rnenau S. A. --Rua Paudiâ Caló- seguinte ORDEM DO DIA,
míos em larga protusão (1 facilita a construção da CASA geras. 3 v 1 1')-Aumeuto do eepital social e consequente modíll-
PROPIUA..

..
.... .'. . ... . ...

.

'.. . '_.'. ..

_._
cação dos est.atut()ãS 8:-wiaie; , !

�·.·M··<ti. !lo·1-t;.:-m9.�.I�-�C·�m�;-.r·.CO,I·�O·· �-I�n�ru· ·S:.··t;.11 :.��S. '.,-A
c>

.,1. u�n�.��.�.·.S_fl.". Ji
2"Hosu.t08

m�i���r�!!g�������rd�.��;,ste 3.2

II U U ti . (j U I ti w _ __ __
.f-5_....-�-4f-''*'·-.-��:I>�-�; X "'_·<é---ii!!-·iirw�""'.-.-�_� . ....;"u.

.....• '

4'4A Pa�rimODial Ltda ..",
.. RUIBI,Feiipta de Oliveira 21- s, Pa.UIO'

, S ã IS) [Di a u I () . Venda-se casa ele materlal,
DISTRIBUIDORA PARA TODO 0 BRASIL DOS

AFAMA-I
com 28 morgos de terras, IDOS PRODUTOS CONCEr:\i'l'RADOS VEGETAL trente de 103 metros, conten-

$�ROSmCl.ERn DE FABRICAÇ�O DA ,CIA. PROGRESSO do� 13 morgns de mata-virgem.
NACIONAL «IN�USTRIA �RASILEIRA DE � ID.lo\waçõ�s.neste JG::nai cem

BEBIDAS E CONEXOS» S. PAULO � o D!.'�chlnes Balstní.

&t'5l CONCENTRADO VEGETAL °R O S I C L E ao á base de I -_

.

� TOMJiTE -SALSAo . ESPINAFRE. .
Vende-se casa de mudeíra.

..
.

..

! em ótimas condições (8 mts.
� Misfurasparasopas_nROSICLEBoábasedeAVEIA-LENTIUHl I 9· t •

4� ERVILHA.soja.PBlJAO BBJi.NCO (li FEl1ãO MULATIN"'rlO. x
. j, com terreno oe 5 me-

,tro§ de h'ente por 40 de iun·

S KETCHUP "EOSIC1ER" em dois lypos: PICANTE E DOCE. ido, Informações neste Jornv.l
.

ccrn o dr, AchiUes Balsiui.
de Malte �-

Vende·se uma' casa de ma-;
ferial-Rua 1\'13 to Or.fJSso,. In-!
forma�ões nesta. reda<;....

ãO

.... 3\'21'L vrc ·MALTEMA�:-NutfjUVO e delicioso - com leite quente ende §{i:tl
uma

ou gelado. nU '" . � bem

E CFIOMALT MA.L1'EMA:,-podé ser usado como sobremeria- instalada Sertaria I
rio preparo de doces e sorvetes, dissolvido no leite quente em 'l'Rié, município
frio ougelado.' de Rio dü Sul. Na venda. d-e.

� FOSFO MALTEMA:-Esta farinha: éUm alimento Perfeito e referIda Serraria, 8. qual ê L"" iii
.

.

iii
.1íAK, cQmpleto pard lactentes, bêbês.cr:i.ancas. pessoas debeis 'e mc.vidH a vapor e a fig'ua en �� "",«

�
� 'F'lo�esla'

'i1

convalec9!ltes. Rica em fosfato' e sais. de caldo. esta: farinha
.

.'�
,

.

-- ",,-
. c� ::.�14·

.

i
F�

,
.

� UlIl poderoso auxiliar da: nutrição. ��mc.:r�e�::, i���O ���vr�!.:f� I *� \ii ..�, I' �.; �'
DISTRIBUiDOR AUTORISADO PA:aA AS SEGUINTES PRA- rM

C"'S ULUll'""NAU T·BIRAMA· DTO DO SUL G"cn" n dencia, 20 hectares de ter- l lf_ ....
.

II
..

loil tfi�.u .l'Y.LLo -.,
.

.-:-.u�
-

.n..;>lt".n.n-:-
,'''Cc .l'nr'll.u.oi·'le 600 d"Zi':,S d". ��.,.l��fl'�.ti t���.,;J�f!f� � �'!!lC!� � �� nR.� ni!"�

11'AJAI .- TijUCAS - Snr. WALTER,W, BERNER - TELE'- UH'. ..., c, ... __ '0 _�""tl)jw.í'! IWlh.,�í.!_�... �l! IjJl�Uli"", Illi wl!ll �q:" �UI

FONE 1.193 - Caixa Postal 3f,�BLUMENAU - EST, SANTA madeh'ss de canêla. Preeo: I Ovos para incubação
fi��c:....Pj!A:rr::f't!iA.;'���...,..� oi-:->4i:-.���JII!l�._'�'�iiIi-"-ll....,....."-. 230.000,o�.>.,

.

.os intere�.'.Baciosi FrBngos de 1 a ,4 mêses
devem dmgu se pura o se· Reprodutores de 4 mêses

���---:<f.;;;e�� .....�-�-=�,,;,,� 03'--",��_",,�.,g�_;JJ:�Jl:""-"ji'-�-'J\ gointe endereço: Antonio Ce�
.

Oferecem as seguintes garantias e vantagens:
. ..

. sarío Santos .Junior, Ribeirão ,filhos de gúlÜ8 importados do Americano 'i,' "HiltlSOn",

;"0.· ..
pedid.os.�.de. Oleie.lel.as Sné- da Caça, Tsió. 8'12 pedigré paterno de IDeis de 300 ovos

.1.1 CDS 'para Senhoras e Ro- 'T--·.-._;;. Proprietário do aviado.
.

menf!, Entrega dentro 8es- Vende-se uma casa de H� Oscar Pab! Rua Amazonas defronte 80 32 S.e.
jaZos Pét·tri dú centro da ci- Blmneuau-Santa CatariD!iI.

dias.
.

. dade, informações nesta re�.

Velas para alltornovei51 .9 CamihõeEi'; daç!1o. 3VI

4ti�(;bampion" I�_..·

--·�-=�-_I·.I F, ri�!:i��"�:�ap�!af..t�d'Timbó. ,I. compra-s�_ _ �S;das,Linho;,casemiras, �1f.:-·.J:���-�..,..tlE""'�-;:�'''-rt o+�Si'-�-���""".�-�_:'il"'""1#t
pOMPRA'SE ·Um ·locamo· I Risca.dos, B.·.rins, Sapatos, IA··

I
..

f I'
f4l.,.' vei de 24 li 40 C P C.

nU1n",' timo
..

.

..n..�..e·s·.t� .' ·Oll'i�. J.F{P, de preferenciil. Daetz (lU II'
amlsas, .

� �jamas, .apas,
.

nu .&3 ti
'

� g ,J�Ml J:10I!f. Informações ne5ts re-, m�i
.. f\i1eias, etc.

,uaçdO. '. . 3V2. rh' R 'fi N 1
6-Jil,-�-�(t,'_';�fi_""�-�'-&f--.'!lí'--4.i o�-ili'-·":�'�i!-·'4F-'li!-"-�-'>1';._-�-� o �''_�; . iti. sw � '<fi � :li � .<1 _�_�!omr IJllry e r e sa_
"- d_"·" .

t
-

ii:, n;'tfs-"-l��:!::�

I

C

Éxtrato de Malta BMA1TEMA PURO" e -Ex.trafo
"MA.LTEMA"cpm ESpinafre e Tomate.

FARINHA·DE TRIG9 MALiADO "MALTEMA"

C(ilmpe�enci€t Pr�iã5§i\Í)ElaJ

l(ua 15 de NDllemlJm, 59n

.�.I,

�- '.-
.

,I,
.--4

SãO
com

"URINA (completo .� pardaI'com<dosagem)-FEZES (Amebas, vE;nnes, sangue oculto-ES
CARRO�'(pesguiza de bacilo do Kóch)-":SECREÇÃO (lilesquiza de diplococos. etc." esperrnato�
zjides)�SANGUE (Sbrodiagnostico d:f Lue$ (Rea:;áo de Kline),. - pesquizá de. Hematozoario
(malaría).-Contagem de gIobuIos. tempo de coagul3cão e de sangria. dosagem da Hemoglohina,
glico ff acido udco, reação de Vidal .(.f�!o)._:LIQUOR (Exf.ltone citobac!erioscopico. reação de
Kahn, etc.)' MUCO NASAL {pesquiza do BáciJo de .Hlll1sen)-:-ULCERA (pesquiza de Trepone�
ma palida)�SUCCO GASTRICO {ex3me completo; dosagem da acidez sangue oculto. etc.} ..... .

,. .... ..

FORNECEMOS ,LAMINAS E
..

RECIPIENTES GRATUITAMENTB
, .. ,

.'lristar-ação moclerIla: estufa; auHJ:}ave, colorimetros, etc.

��"td.< !���·�,�t:]t§;:�'4ii�.?!����..I,�!;&i�,��,�:�::-&�p.1�iW!��f; G \[��"'it'�, "(jI5.J�.�fii���m��:t:T�����*-u���

! Exportadora de �ladeira8' S. Á. i• & '. . •

J St.ock permr�aneI1,fe de: •.��.':,� �
�� Madeiras de construção em ge· Ií ral, Forros, Soalhos, rVlo1duras �

I etc.
.' '-

.� Tç�!e�on.e 1337 �
! 6 .t, U �� E �1 �. U .. Sai1da (aiarlna e

�.;;.tilt$ii''''';''''':ít.1i§,JiSJJfA�!tsPjjpíltl!ii:fi'.1'�1.''''':!f o ���i;i:1l!t������.�$ií'��j2.�••

...�
(

":.4

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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• JllU na uH am.ellSn •.• 'B I eguros uSral&, Liq·... ui• Séde: iHlliDllQaU - S,ntta Catarimt n e o
, DSSfMSLÉUl GErUU OftfjlBáRil .

Por motivo de mudança, a «EXPOSIÇAOl> está queimando seu grande VIl-

Segunda ,COnv.ocaÇãO ..'. I (I ríado sortimento de fazendas em geral, brins, riscados, caeernlras, roupas fai-
São eonvtdados os associados desta Sociedade a SOl

tas, algodões, linhos, ratons, voilles, guarde-chuvas, Etc,
reunirem 'eID assembléia geru! ordinária, na séde social, á

, por Pr.erOS..

nunro Uisíosrua. Bom Retiro N. 2,1, andar nesta cidade, no dia 29 de ( \
março do corrente ano, as 16 horas, afim de 'deliberarem Para negociantes do interior e revendedores, preços especiais.
sobre os �H;guintes tlssuntos:
L - discussão e

. aprovação do relatório da dir13toria, bá
lanço geral e parecer do Conselho Fiscal, referentes
fi,O •

exer cieio de 1945;
eretçao dos membros efetivos e supténtes
lho Fiscal, paia o exercício de 1946.
assuntos diversos 1e interesse soctal.

Blumenau,16 de marco de 1946.
,

Os diretúre.q
Adolfo Sehmalz �.' Adolfo Wülls1ein .

•�·CJ""'�-:"',"",",1l_".,_,._"'_;��. o ,à\-'-.-·......st-..- ..-."'1"+·-i§. .��

Casa do Amolilcann SI!' ue, Mercado
de Aütomoveis

3.

Aproveitem esta grande oportunidade!
- VER PARA CHER! - -

Exposição" BLUMENAU-RUA QUINZ!:. 1340

JMolem ..
Bem: Em Breve -'Emlereçe n�'DlliJj 8heUga
____:P�dareia . Sc�_m_i_dt_�_1_46_4 -'-- _

ASSEMBLE'rA GERAL ORDINA'RIA
.

ia,. Convocação
São eonvocaôos 08 senhores actonístas da sociedade

e.noníma acima designada, para fi assembléia. geral ordíuá
I'IH, que deverá rcauzar-se DR sáde social, á rUI:1 15 (lê
Novembro n. 487,desttl: cidade, as 17 horas do díe 27 de
março do corrente ano; a-tím-de deliberarem sobre .8
seguinte. ,

.

ORDEM DO DIA
', 1" - Exame, dlscUSFão e .aprovação ' das contàs

Dlretcrta, .:relaHvas ao exercicio de 1945" notadamente, re

lutoria, oalaoço, conta de lucros e p;:rdas e parecer do
Conselho Fiscal.

23. Elelção do Conselho FIscal para o exercícío de
1945.

3' SugeÊlões de intel'eESe social.
Blumenau, 14 de Março de 1946

ass.) JOHN L. FRESflEL. - Dlretor-Presídente.
, '. , .

,3 x 1
lf'...;..:-��-�:-:.�--.._...._;,;�--,.' o •......;.-��_:.<Si-�-[it-._..�_._'I)i.

DUmo empate.de. "

\' capital
Por motivo partloulas, veu

de-se uma índustrla lucrati
va com torça eletrica de 3
ap, em funcionamento,
informações nesta redaeãe

sob G.H.
.

Bvl
.-'..'-...-(;.��--���_._..

I tou

914

em ru Ile

Da pessoas têm uscde c ....m
bom resultado o popular

depuratiVO

o Palmeiras exibindo-se ontem em Brusque, fren
te ao paísandu, depoia de' estar vencendo por 3 x 0,
acabou deixando que o resultado fin»l fosse de i) x 3.

A partidada fui fraca tecnicamente, ealvandn-ae

pelo entuaiasmo dos combatentes e P ilas jogadas mara

vilhosas de Enrílio bem como pelas empolgantes e arro

jadas defesas de Oscar que sem duvida, foi o melhor
homem em campo.

A defesa do Palmeiras esteve firme. com exceção
de Sobram, que esteve irreoonhecilve! durante o� no-

anta minutos e a linha atacante foi um verdadeiro
fracasso, pois os melhores foram 'I'ei xen-inha, que fez
dois tentos e Moacir que apezar de destreinado demons
trou ser possuidor de otimas qualidades.

No onze brusquense, salientaram-se Mosima, que fez exce

lente defesa z: Aristides, um zagueiro filme; Pileca q,te marcou

muito bem, �. Helio e Egon no ataque.
Os quadros: .

Palmeiras: Oscar:' juca e Schrarn: Doquinha, Emilio e Ca
valcante; Renê, Lazinho, (Nelson). Moacyr (Augustoj.. Teíxeirinha
e Menezes.

Paisandú: Mosimann: Aristides e Custodio; 'Piléca, Waldemar
e Orlaudinho; Egon, Órion, Helio. Rister e Marta,

OS GOALS
René e Teixeirinha (2) foram os goleadores do Palmeiras,

sendo que Egou (2) e Helio marcaram para o Paisandu.
..-+--iIlI- ""'-:.- .......�--iltt--. x "'--,."_.-,._!1f\-�t!I>_�<,,

Goopsrativa dn Gon�umo .dO& Opnrarios
da Industria· Textil.·Companhia
Bering Basp. Liinitada

Em poueos minutos a nora receita -

Mendaeo. - começa 11 circular no sangue,
aliviando os acessos e os. ataques da asma
ou bronquite. Em pouco tempo é passivei
dormir bem. respirando livre . e facilmente.
MondCl�" alivla-o,'- mesmo que o mal sej
antigo, porque. dissolve e remove o mue

(lqe obstrúe as vias respíratorías, mina
a. sua:' energia, arrumando SUl!. saúde,· ta
;<(lmlo-o scnt i r-se prematuramente velho.
Mendaco tem tielo tanto êxito que se ofe
rece com

.

a: garantia ele. dar. ao paciente
zesplração livre q Iacíl rapidamente e com

pleto alIvio do slIirimento da asma em pou
cos dias. Peça Mend<lco, hoje mesmo, em

qualquer' .tarmaeía. A nossa garantia é' 11

JII.1. maior proteção. ..�
MeDdac., A:,�:.::��
figura lambem ii Er·S 10,00

Milhões

Assemoléia GeraL Ordinaria 2° ConvocHoão, J,;'I.-.xirNão lendo, pOr' falta de numero, se realisada á Assembléia I L II
Geral Ordrnada, marcada para primeira convocação, para pri- i
meil3 c01lvocação. para Q dia '12 de Março

..

do corrente ano, as'
17 hOias, na séde dês/a (Joopera!i.va a comparecerem á

Assembléia GelaI Ordinariâ .

QU2 será reali,ada no mesmo local, no dia 23 do corren"
te mez as 12 hor�s para deliberarem sobre â. seguinte

. .

ORDEM DO DIA. .' .'. 1

1) Exame, discussãs eaprovação do relatorio da Diretoria, I

P-arecer do Conselho Fiscal, Balanço. Demonstrar"áo de \

LUC. ro,s e

... p.e.'.d... as e. d.em..... a.is ..
C.o.o t.a.s r'efi:.<.r.eotes a.

o exerciclo ',:
,

social encenado em 31 de Dezembro de 1945.' E I i X i ,r 914
2) Eleição dos membros afetivos e respedivos s'uple,les do,

conselho fiscal.
. .

inofens!v(l ao organismo A-

3) Assur,itos diversos de 'interesse SOcial. gradavel/como um UcÔr. Apto
. .

4' D" 'J vada cQmo auxIliar }10 tra--Blumi'lnau. I .... de '. ezembro do 946. tamento da Sifilis e Réuma-C. MACHADO' DA LUZ "- Presidente. matismo dq, mesma origem,, .

3 'V 11 pelo D; N. S. P., sob o nr. 26,
de 1916.

'<fl;-!l�-lfi---lii-,�-�.._-:§_·_� x i:l·-lJt�""-!if-·4iI'-�·W_"'--:-G--,"" 1·-......---.-...-.-----.......:

. Casa das Modas BlumBnau Ltôa. I &;umiàol
Uluinas Novjda;�s�V:;i"��:�"�iUS:'

-,- . Exija Manteiga fRISOR
Exista Qualidade A

qUl Fôr
.

Mas não é' FRIGOH

.... "MS* 6**1'

A sfllis ataca todo o

organismo

Sociedade Benificiado.ra de
�1adeiras L�da ...

Telefone 1248 - Rua 1 de SetemOllrO

for�ecedores de Madeiras em Geral
o Fígado, o Baço, o Coração,
o Estômago, ,os Pulmões, e a
Pele Produz lJÔH1S nos Ossos,
Reumatismo, Cegueira, Que.
da do Cabelo Anemi.a. e Abor·
tao. COllsulte () médico etome
o p opu I ti r depllrati'70

ferro Paulista, El1c<lntonehas de QUalquer Especle,
AHnhamcrlto. etc, ';)}tl

L., ���M�ca S�r��.. .J
'-o;tTRADi�t�;d;?n;-1Leve..o Imed.ãatrlmente na oficina

, RADIO .. BLOHl\f . .

II será prontamente atendido

I Equipamento moderno de a.lta precit:;ão, técníco
formado e diplomado em São Paulo

l_iN' u_�Ii::::�a1!!� S.!�.:�:'. 10W_W1M_

Pijamas. Combinações, etc
fabrica de Tintas --I,Blumenau Ltda .

fintas e Vernizes ... Material para

IPinturas em Geral
Tintas em bisnagas para artist::ls

Blumenau • $�S. (rm!'t .�!I' b a

.. Caminhões de 112.�t� lO' ton�laljas.
GAMINilONEtES

'

'

'. ..
AUTOMOVEIS

Veja qU,8 lil XO•.. e depois veja o preço do
.' . dlomatJ'.�AgeTlte exclUlillvo

,

.RICAROO [)EEKE
ProvIsoriament�;'oá tua Bl'UI!HIU�'SIIl-BIU1nenau·cx. pÔstal1l9

.�
ft�n..VEnU..

"
, -

era". T$I'!tlll!\$

"Medicação auxiliar
no. tratamento da

sifilis"

'Aparelhos de Radio
da R (A .Vitor

lle todos os tipos e [amrmbos 113

Cas� do Amel!"h:unc S. A.
Mercado de Automóvel;

Rua 15 o' 487

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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.HIll W� t1 jl �'\ �J!. M3VtO �� Ill�6
..

1 iol�r s Cê
-

� �..� ISCOII
SIICt:ã;;;;;;;;;

' "C_M"_'__ j LO�DR_Il� 18 (R) -� Go;lf.�to em?:!. an!"ior.�ican��líà�m. porla'V':� d; C;"ncet;;,'
S' D J

'_

C!
s I verno soviético, respond�ndo � no sentido de que sejam mclu,l- bma�lca. declarou que o Oove,q

r 'r'" , oao o � i n I nota ?OS Estados Unidos a dos no Governo Oulga:ro dois no britanico está cornp'etarnen-
" �

.
- I Bulgaria, aconselhando a indu- membros da oposlção. Pode-se te a par doS acontecimentos po-

[Conclusão da la' p�g.). ," � I S�l:' de dois membros da cpo- afirma,r que o Governo �rital1ico IIi�iCO �,.na. Bulgari3 c nada
:

hã
ele para. serem :guardadas, e quando ele me disse, (ele foi Dire-, srçao no Governo bulg_aro, como tem sido mantido comptetamen- que indique que o renresen-
ter-Presidente da firma C_?mp?nhia Paul), que a.s tinha ,bem! um dos meios de habilitar:aqueie I ta a par da si�!!a?ão e q!,li: hoje tante dos �stados Unidos s,e
guardadas no cofre. e� nao ;llsse nada, pOl:que tive

", confIança Governe ao. reconheclmsnto 1,3provou a 3!,tltuae ame!�con;) e IIEn,h� excertido em suas atn-'
absoluta. -:-" Na manha segumte, alD,d� mmto antes da abe�tural pelos Esta�os Unldos, :l1stenta a nota dos fl..slados Unidos. I buíçõcs".
',do escritorio, o Snr, i\.ngust Fey saiu da porta do ne.goelO elque

� r:'!fenda?eC_lar8çaO,t10!�':-ID�eJ�Ql ria Cu��Br�hri&ha @os!' .,.

"
. colocou pacotes quadrados no seu carro. - Quando mais tarde americana constitui uma violação �

§ � � m' f
_

A nota soviética acusava ?
chegou o Snr. Fouque�. o Snr. Fey disse �'ele:, "?s pacotes es- das.� decis�e� tomadas na Es"alJl1s Uddas I r�pre��n�ante dos .E21�da�1p Un�-
tão segu:ros"� - Depois, voces mandaram ImpnmIr., novas ações. i reumae dos Mmlstros no Exte-' LONDRES. 18 S. ��} _' A i? os, ll..a ynald Bl,rt:e�, Gv, f ..x

- Eu protestei contra a creação destas novas ações, porque ao i rio: em Moscou} em dezembro Grã Bretanha colocou-se ao lado I instlgado
a opos:ç,:o bulgara,

meu ver r.epres�ntaram ,uma despesa inutil, - Eu entre�uei .ao júltimo:· dos Estad�s Unidos na q.tJcsi�(I ��l�nd? a�s �,ondlço('s do COI1-

ao meu filho RIchard Integralmente as 9.50 ações. confldenClal-:. ...... da Bu!gana e um fcncíona-io I
v ...mo oe hIO�COU.

,�

mente, e das 950 ações novas recebi ápenas 55, --:
Eu .não sei: ft resaesta G]�S ES!".d��,..,.,";, do.Minis1ér'i.o d�s Relações EX-! Dois politicas bulgarcs, que

o que a�onteceu C?ffi as ações ve�has. - Como foi possível, Dr.1
,

lhmi®$. a ih;�d�

I ter:_ores
britanico �egou que.8 se encontram atualmente em

JOão; Colín, qu� caíram nas tuas ma?s as.ações que pertenceram I WASHINGTON 18 (R) _ Gra-�retanhaO�OSE"t2doJSl!r:.I·IILondres, d:;clar3rfl,m q�e ti Ç!o
a mim, e mediante elas, com a assístencía de outras pessoas, pre-! Se >. d

.

for
•

h'
I

D-,-' dos tivessem VIOlado a deC!530 vemo de seu País nao pode
tendeste destruir o trabalho da .minha vida e expulsar me da l gtl.U O ,In cd' dTIEOU1 dOOJO .? c i daConferencia d e Moscou, re- ampliar a base nara um acordo

'
'

- par amerhO e s a . e" ,a sen� I
. .

minha casa, - Eu Quero uma resposta a isto, e enquanto nao

I à d h'" lal!vamente aquela P8Í,;,

baIc3-! polHico,
de confmmidade com

b
.
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h
, . ..; .

t' o prepara a para ure'Ve, a res· I • ,

•dI'
,-

d A �

-

d da rece e1', tu es na mm a opllllao apenas um rapacClro.
.• • !

- .'
" •
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� t I meo, ramo pre!en e 9. no.a S/J·' a:; deClsOes e 1\',2SCOU. a as

Talvez seja ainda n ecessario que a divisão com o meu fHho

I
I)o:,a ,�mentCUna r

ao -l' ot�S"(� , viética enviada onÍem ii W JS- as exigendas regidas e iU'acei-
Lothar não foi feita por mim, mais sim pelo meu filhQ Richard. tdU:.>so, lqUC aEe�ad er SUl ?d VIOI'"

I hington. ! laveis da oposicão: .
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, D J" C" 'd' t tope os s.a os nr os o ,.., x
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•. �I=r dqu,: 1° r

.. �ao otn pI'er�:n eJn!proce;li�laCàrdO dos "Três Grandes"'1 :I.-�--t>-�·_'�_."''''·i!>''--�EG'
..,,--,.;,-�;;'-I1)�"--4:._
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,-:_-�
contra. e.s:_a Cl;V!SaO, epOlS aa mm_a mor e. - ,1. Od,� 'assinado em Moscou em de- �!l,&i!follm'�.'H����1 ��� ", 'r':fftfi'��6t� iX'!�r(�Sij!ll@�fOesta dIVIsa0 e Justa e tambem pertence a ele. a meu fIlho LO-l l: lt' .!., B 'li

�f�Ijj�6:;Th�.'i]IJt'�"��;fil ;'Úf� 'J;qZ;;f;j �g���i4 &tth �:� .. m�Gio1t) �lllf
'"h d' bT 'd '" ;o: d' lo' os obJ'etos zem1,o lI. Imo, r€'ia.IVQ a AL- ,

'" ,.� '" v., .. '''' '''� -
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, • . . __

� ar, to a a:n0 1 ia � casa, CO!TI _ exc_pç�o e a ��.' •

ada,
' O ministro da Guerra recebeu a seguinte mensagem ao

qt:e eu vendI ou que llltendo tunda venaer, e eu üco com o g
N 1 t

•

f"' I Ex'�rc:to Pr .. �:rel'ro d:r'�l'-'a relo ��l:a'o ml'll't'''� a' EmlJ'al'v�da
• • �' •

TI:> n', e111Um comen arto') leia SO° • v.' �J "''-:.'' .' "'15_u r-' "'U.i "'� h, .'""

dIreito do usufruto, enqu",nto eu vn tr .-..mda. .

b t
�

h'r1I An1er,r"ua no 13ra�lj,

"

D- J'" C l'
-

" d' t>' "J\lIea re o aSSU!1 o sera con .ecluc ..•_V .L ,'••

Tu escreves, i. oao o m, que eu devena . 17.�r.
'r A

S J B" "No mwnenLo 0'''' dei}�ar O Brasil, desejo apresentar ao glo-
1
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1" T L d' �; -ess- de al� a.e que o r, ames ,yrm:s re- • ,. l '-
_

cu pa, mea maXlma cu Da ,- _SLO me a � .mp. - ao
d d! rioso Ex/'rc;to dOe I�"vl'as -c: nl:1,'11-S d"-DeQ-l'das

.'
,
_ ,.� ',,. ". "

_ N'" 'D
... ,.. Colio, gresse e sua casa e C-6l11DO" -

-, ,�-"'- "':' , L <

"'_ t::". .' • ...

gueT? ,grJtando:
.
_

'";,:.gu�em ;>0 Iaà��o , I .él.O, r. J oao
onde está p3ssando o "week'fnd"� I . Com�ar.tllhe! do orgu,lho ?a Nação :'3rasllelra . d�r�ntc estes

tu dmls um dia. l'ater p�ccavl .

R' h
1 P 1 Em fontes:, autorizadas,

acre-I'
ultimos dOlS �!�O� tão cl�e1CS de aconteclluentos hlstoncos e co

''\..Rl� harud apu. I d dita-se que a resposta negará as roados pela vltona das l\açuss Unidas,
Recooheco verdadeira a assinatura de ie ar au , o

I alec:racões e repetirá o pedido Ao voltar a minh2. Patria tra:-ei sempre eomigo a lembrança
que dou fé. Em testemunho da verdàde. b •

i do convivio honroso e fraternal que tive com o Exercito desta
Blumenau 15 de Março de 19,+6.

", 1'".

- I graude terra, não Eomc'nte aqui como tambem na velha terra
, Otto Aory. labeüao

, ln" �\ 8��,. � ,.1 8,;' �taliana' Durante êsts pe.r�odo ;-,5 nossas duas Pátrias estiveram

l!I!OlId �"(.l, 1"'1'" � '"I'" �m� � "��., ns'·u H�'�I�I��H Irmanadas na cOI1fra�ermaade do E;.;.ngue derramado em comum
m· m":<!��.��I ..
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!I.-",,:.. �ffil i !iI""'� �r��1ti .. �I�"ft I'Jlilti "�,, ll�·, " l�t� -,", "�!f' 'f' ,
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II mU,!lfm!it "�Iil�= tr� ����ii u' u��r��Ill� iW ty � a '�j' H\.h� \i '�M t� h � para o tnum.o do malS nobre dos ;deals.
. <

,

.. I Espero que os anos V!!1(jOU�Os tornem sempre n1â.1S estrmtos

,dct� notil� I ����n� I!l) do D:lW'�� [m!llliCi1l E$,�nn;i�Uz��a [�� los laços de amizade que lE1ern 8.3 nossas Pátdas e sempre mais
WI�I{fi '��S� li ��t1j;l\h�iHt.\j .�15 1-\f.�fi6� C�i��a;�$ Iforteaadrniraçà�, estima e ;,.mar3.dage-mdas nossas Forças

PARIS - (S,F.!.) - A imprensa de Paqs comen!;:; CGm I Doeuclis i:\ii fil!e - Ma.liXria Armadas. - (as.; Gal. Hayes h..ro!'er.

expiessã� de cordialidade a formação do novo Gorverno Brasi-
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l' l\�
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leiro, destacando o fato de numerosos paises se terem feito .

Cursos e�pecla'!,za.dos (�a �jle.dl-1
, d d p.", 'd'" D' � c�l'e I' . ema Infanth e ahmentacao das

reol"esenfar no a,o a posse o ,,-SI dIle U,fa. �'<I I n Hm os • .

h ,,�.' C'h f "
•
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, • • •

! I' I' ri
'- crlancm as, - �demco- e e (las

j<Drnals p,H1SlenSes que a .10menagem aos pa!ses a lauos nao
-

d H"
'
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foi dirigida ao novo Chefe de Estado,' mas tambem a iodo o S?Çhoes D�

- ,t1lS'lened n.ac�ll •

e dO-
R·,

•

'd'
.

t·· -

d' 'i' Z10 a lete Ica o en.Y.'o e
raSl, GeV1 o a par 1:::1paçao o pais na VI orla CDmum e ao

S d li: t
.

1 2
posto que hoje ocupa entre a5 grandes potencias mundiais, au

.

e,

-d �p�laglO ;:fe.1. adnosS no

t,.
•

r' d B 'I d t de 31 serVlço e e e e '::h l_IS a an-,

Acr�see!1tam Quge. Sna "blstorla po Iílca D rasI1 a
'_.
a.3

ta Casa de IVliséricordia do Rio Ide JaneIro de 1 4 co re uma etapa memorave., VbiO represEm-
J

. . 'V' 10' ri
"'

•
� ..',' - -"1 .', •• I O O"'''',, nl n l

," '., aqmro, - ..."specla Izatlo em.� a-
tar a '1011 .. ao ,eglme, Cun",Il,UC!oJoa" ." • ._r" uU ra e o pfl l' 1 D -t·, ,t N I',

P "d d' d f
'

'I e
afia pe o epa. ,.meL o • ac.,o-

melrO res! 8nte ..eslgna opor Sil [agIa popu ar apos um p -

I' d S� d p. bl' E •

. " . .. ,. .'

d
-

r'
_

d 'l'" i' na e ",u e "Ica. -

X-Inodo dISCflC!Onano, �, re_Ierm o-s.e a p�r iC!paçao o n;x.e! C lO
Chefe, durante' i anos, do Servi>

na fase da democrahzaçao do p::!iS, os JamaIs louvam o fa.o das . ,..,., .��:, d B-l, . I
'

b
,.

'

..li' "t d • ço 06 J.u,alcuút e .umenau. !forças armadas raSllelras, qt:arh"!O CiOS aCOnleClmen os e OUIU- '!

bro ultimo) não terem entregue o poder á uma. Junta . MiHla�1 M!lrIernissimíl ilpillreUm Ei!� Luz I
'

.

mas ao Presidente da Corte Suprema, ° que fOI uma garantia Ulh'a iiiu!eta I Caça Minas Britanicos Limpam I
costa escocesa. Ao fundo um

de }iberda�e e sincêridack nas eleições, que sr: desenrolaram na
J

• lOS f\J1ares-Dois caça minas da porta· aviões britanico, (Briti>;h
maIS perfeita caima, Dá cO'iwultas, todo. 08 dw,s, classe do Alaerine vistos da New5 Service).

.

Aludindo a tare!a da Assemb!éi� ConstHuinte, cujas dificul, no Edítlcío Peíter (em frente I �- ...-�-1i-;-t>-�E�,<t;-��� x "-.-4I-.-+''_.�.--.__�'-_.
dades n�o o.cruHa, a lmpr_��n;apd,\��nps'J�ft���ce�taqieuea�leor:�fE� ao Hotel Vitoria), d.as 10,30 II '&1'<jUN'Cr8M i'YESTB DU.Rro � �9'.. H mt.�� fi'm.I�i5:"SI! Wli1l>,llil

rol·uno, rasl u�,progrte,">�."Oll'i.. /'t o'
..

'

âs12edas1430ás17ho,!,(1S,. \li! Oije fL\\í!�1l,Ij UI16_W;;$�;6
a rmenfar perspectivas o ImlSlas para o ,u. ur •
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e Rapsodu!, , llp�ll' (Rssideneia) '1,1l ��tIk.I2�""-'I$.;;:'i·""U�
<!fil;�!D!lí.í&� �!I�l;l lWilUw,l

",II , , " RIO, 18 (�, E) - O ministro
, IM Ilf'J Z li:L e��O�lIr�mS� ti nU,aa nas .•

'

�)j.��t��� .,1��&! �'W�
II t Lo' F""�· O (C':.

' I Gl'iÜ'd'.u�i;Í[,;���zy,.!.\i t;!,i,Jtilit do Exterior, sr. João, Neves da

ri�"�����r.tl-§.�··_�--:@. O{;���!�!-�_.!O�<M;a__�!"::���fl I, CI�E ,S��CH, ,I �����W:�mVf� 1���t�t}�)íC�,���r;: :eui�it:c��
iIl (OI> 'Ierç�-fe;ra � a!1l19 asS,i6'i �\'3,�.."C" ..;...,,��ID
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50!" Joao VelOSO para represen-
J i)... P L' � nll,..lI"" �" H.I d '. i,·� Á I O sensB.c!.Hwl mm doeu-! PARIS, IS, (S. E.J -- O dtaltant<? do Brasil no Conselho de

'Ui1nCO opu�ar e Ag! liíl:'i.,7!a au � cM:;! �e haJl1g J menta.rio. ..1 de �mter� marcou_ l;;l1U data nos! Seg-ura�ça da ONU foi enviada
l1âI .. "".. ... """""""'�� T A CQNQUISTA DA TUr...rSIA\anals da 'depur'açao. ao presIdente Dutra, para COl1m I:

� � .0 desembsrque lias tropas I,� Sete índivíd�.os, .ex-a�entes?a firmação .. O embaixador VeI_oso,
T Deposito à dísposi\��o .�! fJ/a i aliadas em Ca se. BIanca e a.; \,:restapa, COnGelElO('·S a mm te que cheflOU as delegações t>ra-
•

I' P 1 Z< 0,1"", tf· l'h � - "I A�' "N til ,\ 't r·'·t 1 J '-t: r:
r m '1'

,

C
r •

-

d ehí1lI DepOSalO ·opUJP..!' ,) v " "1- ,I erLuçao ua ir! ca (; uI or e. i peLa .['>.1.a vut ê ce l!;:, ,ça LO a, 51 eIras as onrerenClas e ,a-

i C/ete, com ev':so de 30 ,Hae 4 O!f; �! �m filmo d0cumental'in que I fuzilados. ,r ,_' I:uI�e�)ec e San. Fr�ucjsc�. sub::"
�

,/., ,).. fiO dif.);(1; 5 O/ú � ImpressiOna e DOS m08tm I' O:ltro� :;e,e lOr�m! ta_mll,em, I tltu�ra o embalxaaor Ctro de

� hiSIT! id. m g" �h�G Iij, !Fi; 0(0 (' uma guerra moderíJ8, ,conaenados, mas alUGa nao Jes-IFrclt2s Vale ft'ceotemente no-

1 idem W��m 180 diag tJ O/O (J)< E ainda o FlM da Iormidn-l tificado_;:,
.
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meado para outro cargo,

I CíCts. Prazo FI}!'o ti mése,ª ,,5,2 0/0 j ve! serie VIGILANTES DA I Os f�zl!ame�tos se,?,>ra;n nes-

�
,

idem ioem UI a fi O/O '� LEI:, í ta. CapJt�l, _l\!!ontpeh�r, Lyon, NIfll ball 'e n'Vl 1/íi:1]
� �. Entl'nàF.s 2,50 e 1,50: Balcão! Avrállrhes, Bourges, lí-renoble e

I ,'",00: dlêve fa!ttl,!;

i\":"-"�-��",��-�"",,,,,�-��,--� o �·_�'··_"��"·��·'fl\l�-·íi!""-�",,,.m�-i$ 1 ,50 e ! ,00, I Mílhouse, K N Q T.
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