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tos do pilliÔ. "us�r;:i.J:co '.!=:f.' acostumaram a

ver tão julminantemente ;l vitoria não perO E M O,ß,CI R O E AZ AM B l,J.J AI Reiterando?s pIOtestO'i ceberaru que won muitas ns vi\o'i,",m tão
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de minha inteira solidarie-:
Abaixo transcrevemos u-: mundo. cristão, erri todos' forme o .balancet�, .

publí- �ad�, e s?�i�itando o va

.,'
curto tempc-, pnr J. umr. vitor t;l sólida. Perern

ma carta do "ilustre Presi-, os recantos do Brasil,

f10-lcadO
no [ornal ..A Cidade», hO,50 auxilie de sua pena eis que enfim o povo que mais usou a

dént.e d� Conferencia v- re�c.em sl.las :�onfer�nC�<I:,s,
sr

esse, av.ultado.
auxi!io fulgurante. em .ben�ficio da .quinta arma, apela pare � piedad-e 'cristã do

centina, snr.. João jose de aliviando dores enusenas. tosse em prol da asso�la-, Conferencia Vicentina, Universo. •

Souza. Medeiros, .misaíva N?!:lsa Conferencia Vi,. çã� v�ce.nlina. ha. multo, 'subscrevo-me com ôsl . Esse mesmo povo que massacrou Coven- .-esta endereçada ao 'reda- ce.nhna, d� qual .sou .hu- t�rld.· Sido .. cons�rulda uma

sentim,entos' de 'muita esti ny, com a Luftwaffe.. hoje clama piedade,ter-chefe de ..A Nação", milde presidente atualmen-] vila. para moradia das Ia- .

Id
_
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dr: Moacyr de Azambuja; te, luta com dificuldadesf'miii'as que' socorremos. Em ma e �onS!lderaça!l\ . Esse mesmo povo que tcrnou popular o ter.
....JiIue.·para nöaé mctivo delpara socorrer ás' tamtllas i vista do exposto; -tcmo a::.

urm e Sf':rVO I mo «BLITZ'? em 1940; que pretendeu sob
"Tatisfação publicar : .' pobres' a seu cargo. -A' re- tiberdadé de convida lopa- [cão Jose de ,�ousa Me 'cortine de bombas fazer Londres "ruinas. ir"

«Blumenau; 13 de Se- ferida associ,ação nunêa te-, ra bemfeitor de. nossa. as-, deíros, Presidente da COIl·· reconhecíveis; que pensou. -m lavar no .Ta-.

'te'Ê�r�o�� J;'430r.. M�'aCyr ��b�iCaO�xi��O .�osÓ��d���� soCiação.• bem a.�$im. seus 1 ferencia Vicentina..
rnisa a .Iama do Rhenó, .e em promiscuida-

de Azambuja. mêtha

I· d· 19 d S t b
de com as' trevas da noite, atacou navios

Atenciosas saudações LI Os endínheieados, «ébrios ,prOX·llll'O la,
.

q,
,
.. o em'. ß10 de passageiros no 'litoral.;-::1o, nordeste. Será

seu artl�o, estampado em das pompas que a riqueza u que já não se lembram ?'
..

....A Nação» de 11, sob o dá-,. não ligam Import�n- ..
' ,.. . ... ... Povo que pelos seus atos na guerratitulo s Tristeza» Gostei era a benemertta assoCla-lnO Munacapio d'l:: Tambo atual não pode e não tem o direitode ape-multo ; e. como eu, muita ção I.· I tl t

.

f- O d figente o apreciou, comen Esta Instituição de ver-' Não podíamos deixar de

�a1tdades.
c'governc de cu- ar para os sen rmen os cns aos. n e �

tandc tão doloroso caso, dadetra caridade Cristã e registar com destaque o Ja crftica pública só mere- caram seus arrotos de �rrogancl� e bravatas.
Queira, pois, aceitar os pro- aásistencia SOCial não so-' aniversario do segundo ano ce aplausos. Graças a ori tão b-::rn podns em p"zt1ca, d�sapledad.3.mente,
�stos de mmha

_

mtelra so- corre. os mendigos prof!s-I de governo do Prefeito e�tação firme e a larga �I- contra a rnaÍs soft: do' a das st!as Vitimas, a
Ildariedade. a tao noblhs- s�onals, mUitos dos quais Theodohno Pe_relra. no sao. das problemas admmls" lengenàana e lInplrec'vel PolüniJ
:nm�I��{�'au:!mSoO�I�ä�� �ea�l�onSO����o�o���� ���-I�:�:��ro

Mun�cl�iOr:; _d_e tra����u�:!i�rn��t��W:r� I . _Ol�a p'ro :00 f)9vo tudf�CC:' a piedade
de São. VI�ente de Paulo, ferencla. a pobreza eover- S. S o Prefeito Theodo .,

!
crista nao falt.;ra, teus atos ScHIO pesados

fundada ha doze anos .. cu- ganhada. honesta, que não Imo Pereira ê unl dos sin- â MU�le�ro de TI�bÓ V:l cabalança
da Justiça Universal.

ia finalidade é dispensar estende a mão á candade ceras executores do

grandellsr�
an o dmarcan emen e

THÉO CO,s.l.A
SßCorros aos desherdadõs publica e efiCiente governo de S. a I ;rança .OS mumc!plos
da fortuna� espmtuals e Para orIentação, Junto á Excla o Interventor Nereu do

d
mi 110 1tart-ai' E f �ue � �� �

matenals,destnbuindo, com esta. dois relatonos ante- Ramos. segumdo as dlre- o evo amen o pe os a

0-1
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a pequena esm�la semanal, flores. nos quais verá o tnzes governamentaIs do �es do p�ogresso, ê uma Missao mDltar para.uala
n auxllio moral, com o ver· que e a SOCiedade de São Estado Novo, dingtdas

a-s gra� e� preocupações
í:fadeiw esplflto de canda- Vicente de Paulo e sua, fl- sabiamente em Santa Cata �\ gestao dtnâmlca d� Pre- Rio, 15 (ÄN) - Esteve

I
despedIda � mIssãu.mJ-

de de seu Santo Patrono nalidade nna por esse nosso Ilustre ,ei o Theodohno Perelt3 ol,h'm 'lu Pa)"'(HO do HtRr flPI'�goalli. chefiada

Percorrendo a série de Infelizmente, todo o co- homem de Estado. Daí dizer-se no MUntCl I Jo 0litete Am visita d-e pt-l.j ggl VlceDte Machu-

obras feitas pelas Confe- merclD e industria âe Blu- O prefeito que atualmen pIO de Ttmbõ que inercia e ca, MlDtstl'O da Guelfe.

rencias Vlceutmit, qual- menau. enviam seus dona· te leva0 MuniciplOrfe Tlm- marasmosãoelementos au- ExceDatio O

ba"'ldtlquele
Dah1

quer pessoa se convence- Uvos á Caixa de Esmolas b6 á fila avançada das co- sentes, entretanto o ntmo rio von Wede.. . __

"'.:rã de que fOI a força das dos lndl.gentes de Blume munas catan..nêtas formada\) do progresso não só é sen-
ki d

Delrel Relaaldo
Wci�umstancias e a neces- nau, li cargo da Prefeitura, pelo BraSil que marcha, rea' tIdo, como fambem saca n da Silva
sidade de ,auxiliar ás ml- sendo arrecadada. vultosaillza sob a orientação .do expontaneameote elogiOS ZUrique (R.) _ A e- Por mformaçãQ parheu
sérias ·.que, 13n1; a.p�recendo, q1:lanha mensalmente, con. Depart.amento d�s MUniCl- slOcero�. As, mamfestações missara alemã anunciou Ilar. sabemos ter sido clas-
que cnaram esse encadea- . q\�e serao prest�das ao P;re- que foi executado o barão sifícado em 5.0 lagar no
menta de socorros .que to- Empresa de Jliavqaçio HO.,pc:ke f�lto Th.e_odolmo _?eretra. Arno voo Wedekind, de

I
concurso da Coordenação

ma a se� cargo o home�, Excluída da aLista negran a. «A Na!30» estara .asso- 24 ano� de idade. condt:- E�onorriica, '. realisado- no
do nasc�mento ..até depOIS

_

'.
.

c!ada por que S.S ve um nado ä morte por uma RIO de jaoelfo, o nosso
da mo!te.· A.sociedade dei Rio. - O presidente da I motivos. assinou decreto delegadj).dp mento e cola- corte popular. acusado de,jovem çon�erraneo D�irel
São Vlcent� -de Paulo, foi! Republica atendendoao que .sus_pendendo. a intervenção !::oradol' int,�ro da

admi-j
t-er tentado auxiliar o des-l Reinaldo da Silva, ii1ho do

fundada. �.m P�r,!�, .ha ma.iS·; Ih.e �;oPí)S o llli'1i�l!n �a ;fecl!!rô� nJ Emp,resil de Na-: n:stração de preclaro. Inter: membrameflto das forças I sr .. Alte:io' Silva, residente
de um seculo ;::e. �m toW\ VI:�c.ao numa e!-qY"$lI;a� tI'': vegaç<lo .Hocpc,,'.!.

.

. \lentar N�íeu Ramos. armadas. .el!rre nos .

Ano'l.

. :";'

,:Aspeto ·do palanque oficial armado em. 'Pl.:::rianóIlOUs
. 'n'o"'t1i'a ,7 de S�t.emb�o, á l'u.<t Felipe, Schmfdt. vendo.
S� o eXfI1':)' I,tH!.':lv,:::'m.c!'. DI' ..�p:;.€,� R<!-.�os. "O: Jaime
d� ·.oarro$� ç_;�lln�r'L. �.
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'apreciando o ,destile mililari �', ': ,<!, '.O'
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por ]f/aTá.

Relampagcs vomitados por. bocas de ato,
estardalhaços da passagem vertiginosa .de maqui
nas que saíram co inferne, diabos loucos garga
lhando metralha Zumbidos, estrondos, deslocamen
tos' bruscos pelo ar de mass�s gigantes, vistas- as
vezes nos clarões que piscam danados, fulmlnaâ-:
tes; mortíferos.

'.

A terra abalada parece rugir, o ar empesttado
do carbono das explosões engrena na mente, algo
sem adjetivo para Classificar.

x x x

Deus Marle está Irado o,u banqueteia-se, o

cenar!o é dele porem quem àgtta é -,o HOMEM.
x .x x

Minusculo em relação a tanta cousa' grande,
o homem tendo perscrutado os misterios de Mãe
Natureza, vclra-se insensa,tamente centra si ,pro
prto.: A terra que esperava 'salitre e antros, adu

. bos, recebe sangue do mesmo homem 'que" lhe
cortou as' entranhas com arados.

.

"X x x

E' preciso que a: Paz desça Vara sempre so-

bre' a face.da terra
.

.' x 'X',x
,. ",:

Mas' st existe .' alguém que, não quer compre
endet a inutilidade' dessa aplicação de tntelígen
gericia e força. _- vamos' infante ,meu irmão
para a aüvtdeceôo drarna, onde seremos os me

nores rio .tamanho I11as iasubstítuíveís na ação p.;.
'ti e a mim, ensinaram o que é espirit9 de luta, �,
'na� 'oficinas onde. se caldêa o' l,e.gitimo_ amôr" da
Pátria, .novamente estamos, Tomemo.s· contacte
com a -terra esboroada pelas granadas, .arrastemc
IWS no Iodo, mergulhemos nas crateras, vamoal. ..
vamos!...'

.

". .' ..

Do que valerátudo isto si estamos constrú
.indo"a grande eSfra�a 'da Paz.
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: (Nota da Redação: - .Reproduzldo por. terir
'saiôo-corrr inccneções ]

0_ enchê ,tl'c:irn�' rocens e um ),n::t"ú..tanco "cc êe$fU� das
.

Le'giQl7i'H'iz�';' por cceetac das come.moraçõe s do Dia da
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mente, ..n:�br�., .tcmcc. .parfe. ativa nestas l:t0fl1enagens
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