
o Presidente da Republica responde ao· apelo
das classes conservadoras do

..
Vale do· Itajaí

Poro os classes conservadoras do s ustiosc sItuação em Que se encon

Vide do Itojoí o proláma do trans- ! tram os meios de comllnicoção re

�rte censtitee um caso. de vida. 011 dovíária, ferroviária e maritirnq.
le morte, dada o gravidade do si- A evidência dos fátos demens
t.,Gçiio em que se debotem as fOft- :rom <lua razões punooraveis preva
tes de produÇÓG em foce do en- lecem em torno de 11m estudo cri

xerioso 00 assunto, �ue requer medi
das urgentes e capazes de sofucio
,,'!r o . roblemc de transcendental
iniportanc:ia paro II nossa econo

mia.
Considerando eis cIrcunstancias

que derivam dos dificuldades qU�
atingem, diretamente DS classes con

servQdO«ls, ome<lçodos de lira sé
rio CÓlqpso economico, os Associo
ções COmerciais e :lndust�iais �
Rio do Sul, BlumenCl.�Lltajoi e La
ges reuniram-se em memoravel con

GJANDES MANlffSTAÇOES MUÇU I.M�NAS NO "DIA Df AÇÃO DI- clave nesta cidad2, onde foram,
,

IE' T.A"
.

, debatidas e focalizadas diversos as

NOVA DnU, 19 IUnitedl --' de cerêter solene, Os manifestem- péctes do problema i:lclusive um Of1ePondit Neltru, presiJente dp Partido tos agitaram' grandes bondeiros ver lo eis autoridades no lentido ,de $0Nacionalista do, Congresso, chegou eles, o pavilhão dI' Liga Muçulmana lucionar o situação
'

Dentre .es teoqui procedeftte de Bombaim e de-' e bandeirolas da mesmo cor conten
v-trõ entrevistcr-se com o vice-rei' da os, epees das muçulmanos para regrámos :dliigidos, os autoridades
Y(avell ,ainda' esta' tarde, á quem' "resistir 00 império imposto contra a destaco-se o que foi encaminflado 00 PRODUTOS FARMACÊUTIC�efltrregará os propóstas do Partido

I
nosso vontade" e exertende a popu sr. Presidente do Republico, cujo,414 Çongrésso, oi respeito da i!m!dia- Llaçéío muçulmano a "ester ,rOl'lta teor publicamos em uma das nos-

ARTIGOS PENTA'RIOS
,ta \forrnbçôo cio ,governo )nterino .porá lutar" . Teme-se a 'eclasõo de

Ido's lridias. limo verdodeira guérra civil ,de co
ses edições anteriores. Em resposta PERFUMARIAS-

,

x x X rotE:T religiosa e sociat. 00 mesmo telegrama, o chefe da
J

� � � ��=:�,:-�AA������======:-:'�' �'��"�,.��======��

governo enviou o,

s.�gUin.,,te, d.es.p�ChO I
II

.:

Ublic

..

1I

'. rec.ebeu.. .VO$SO .te�egro
..,I1lQtelegtofico ao sr, Ernesto Stodleck ,cht 7 do corrente e encammhou iJ

Junior, presidente do Ass�ioçli� Co assunto j consideroção do SenhO'l
mcrcia' e

In�u.s.tria.1 .de Blumana.
u

.. :1 MJni
..
&t.ra

·da· Viaçoo .. Cordiais .50... Ud{l.�."Ernesto Stodleck JUlllor - BJume- çees, {o) - FrancISCO La�la 011

nau - O Senhor Presidente do le,. dor de gabinete"...
.

Drogaria 8·FarmaciaCatarinins8 IOs muçulmanos que
rem a guerra c í vi J

Fi I í c I BLUMENAU
lua 15 de Novembro nO. 508

o mais variado 'estoque no Estado
em

,
..�.

x--x x

Graves. disturbios em (a�apava
NOVA DRU, 19 (Untedj - To

dos os comerclenres Muçul,monos res

po�cler<lm ao cpelo do liga Muçal
nu'''�, fechendo os SUQS lojas e cen

t�M� de empregados municipais mu

çu',....,nos néi'l comeerecercm ao tre
boll.n. ontem, juntando-se aos mo

'nlf!'�t"ntes no "";0 de odio' diréto"
Nn�;�iGS pro-:e.Jentes de" Calcutá di
%e,., "III" o �ítllacéi') ali cóntinuo
ten<o e rovemente" agitado.,
'I
'\
;il(iVA DELU. 19 (Ilnlted) - Os

OMc!ores 1t'1l,;,:k'anos arengavam á
.mu!·'dão de 'mis de 200 mil pesso
QS eoncentradcs em frente á mes

qu't,� de Jlllna Mllsj;d, sendo cons
tantemente interrompidos pelos ou
Yinto� que �ritavom ::-edindo a gu§r
ra ";llil, Os ,.�dorE:s. por sua ve%,
pr'l'C:mcior!l",-se Ilnon;menente em

favor do luh abérta paro a sepora-
çõo elas In.:!;')s em doh Estados inde ,.

pe",-1entes, r!lrfI o cr'I.lç60 da Esta ISENÇÃO DO IMPOSTO DE CONSU.MO PAR AOS GENER.OS ALlMEN- ,dencia .inicial, da campanha do
TJCIOS '; .

do M!lçu!mcno no Indio e paro o fe
i verno em prol da barateamento dedl"'",e��o d" Porlamento j6 que. o .

fo:: r.auso comum com o Partido do São Paulo, 19 (Meridional) ---, O Adianta que esta será umo provi- vida.
c;'onoresso 1)(110 re�tGbelecer o domi·

JUDiári?
da }arde" info�ma que cbe i-

nio índú sobre toda a India. JOu os moc.s do preSIdente Dutro I .-..
x x x

o decreto lei que isenta do imposto 1 -
•

.

de consumo tudo o que refere-se

A 1\1AÇAONOVA DElLl, 19 {Unitedl, - 4s 6 alimentação, notadomente os ge-
manifestoçÕ6s muç!llmonas DO "dia 'neros ele primeiro necessidade, in
dv oçoo diréta-' revestiram-se aqui .cuindo-se os produtos enlatados.

O POVO ATACA (JS ARMAZENS DOS EXPLORADORFS GÁ�ANCIO' veio' predendo quat!lf pesoas. Os po timo horq dq. mqdrugadc;a de OII�am.
'

SOS ----- A POLICIA INTERVEM fERINDO· DEZ H!lSOÁS, pulares in\'estitClm .contra elerttentos .: A policiO proibiu ontem a venda.

.. .

. .... -: dií policio;' pedindo a liberdade dois I de bebidas clcoollces e redobrou .0São.l'aulo, 19 !Meridiólloli - Co abusivos. de que estavam sendo vi-
I presos. O delegodo tentando o opc; policiamento. A's 19 hol'oS o pOVo,mo te'm acontecido em varias cida timas. por. parte. de CGmerciantes,;- �iguamento, mandoll soltar oS' pre- reunido novamente, a.ped'rejou estill�des do interior de São Paul<>, Caça- nescrupulosos. Nu;nerasos populares SOS� mas a esta altura' populares, betecimentos comerciais. A poiiciGc,povo bi ogitada sobodo e ontem organi%orom uma reunma na praça com o an.imo exeltadc errombcrem interveio brutalmente, ferindo dez'com violentos tumultos em que to- do Matri%. O de,legada Policial pre a deposito de viveres de um grande pesSI)QS á balá e a baionetas. Amarol'1 parte o população do cidade vendo o alteração <la ,ordem. As orrno:r:em. .Intervieram alçumas 'for guarnição de Taubaté foi chamadna policia e o exercito. com o obje- 20 horas o povo iniciou o marcha çes dO. exercito, mos a ameaça de paro m'3nter o ordem, o que 'coasetivo do protestar conlra os preços sobre os armazens. A policia illter� grave conflito perdurou até a uI:' guiu á éLlsta. O eçucer que existe

no praça foi reqlli�itado pelo. exer
cito e colocado á disposição do poYi!

.

A' ultimes horas de onteJ11 reinayo
colma na cidade. ,Hoje o prefeito CCn
'dtau o povo á colma e deterilli-"
nau o tabelamento de todos os 'ge-

0- neros. alimentícios.
.

A campanha do governo pró-barateamento

RIO, 19 {Meridional} - Na eo
trevista de hoje o geneicl Goíx MÓti
'teiro declGtou n<>o ter nenhum fuc
damento a boato de que o sr. p�.
nio Salgado regressOu 0(1 Brasil (1-

Diário,; Associadas) tendendo ao .chol"!lGdo. do. governa.

NUMERO, 734 O general GolS Montelre fe%' a eIa-
. I �Iora�oo em resposta ó pergunte, ems- BlumellCll, Terço-feira, 20 de Agôsto ele 1946 ) jOflKlhstCIs. ' .. .'

BancoMercantil de SantaCatarina S. A. Teane-se UDI conflito entre bra-.(Fm organisação) ...
.

Saleiros e tap·.,o...
·

bel,e!
.

Chamamos � especial atenção aos senJlCres
acionistas P. dos i!1t�resst1dos,. que se encontram EFETUADAS 700
em Doder do� fl.tndadores as listas para o au·
mento de capital de acôrdo com que fõra deter
minado em Assembleia Gera), realizada em 12
de junho do corrente ano.

C�be aos antigos acionistas o direito. de
subscreverem r,:!ncoenta por' cento (5Q %) do
aurnenf.o do capital.

Blurnenau1 ]? de agosto de 194ó.
Oswaldo Moel1rnann
Americo Stamm

..Fundadores

.0 SR. PLINIO SALGADO NÃO·
VEIU A' CHAMADO DO (:-0-
VERNO

A....o :)ir�tor; HONORATO· TOMELlN - 16rgoo dos
ANO IV CAIXA POSTAL, :,38
STA. CATAR.'NA

PRISõES DE ELE .MENT�S�}ERRORISTAS ,N1PONI-r---------.,...--
.. COS

- ,�!�. '.:.t:��� c'r ,,� .;'}: :1,ê�. ,;:." [ 1 h . EMBAIXADOR I!�AS'LEIRO VI-
TUPAN, Mo Paula, 19 (Meridio-jI6 . Contudo reina anciósa especta-Ii SITA O PRESfDENTE PERON

.

na!) - Setecentas prisões de jop<>-; tiva tonto em Tupon Gomo em to-
,

neses foram efetuadas nos ultimas' das as cidades e qualquer telltatí- i BUENOS AIRES" 19 tUnited} -,dias nesta. zona .. Esses japoneses fa
.

trva de assassinato. por parte da O embaixador do Brasii Ilotista. Lu
,10m alo;ados em amplo arrnazem, 'i "Toko Toi" será motivo paro con- ::orda �isitaró boje o pr.esídente Pe
$lua vem servindo de prisão coletiva' flita entre japoneses e brasileiros, ron, afim d� tator de. dIVersos Que�
e pravisólla, verdadeira campa de Todos os japoneses pertencentes á

,

concentracão 00 "1'olto Toi" e mem "'Shindo Ilemmey'! estõo aterroriso- tões atinenle� co CODV;V'O do tró-
,Inos da nShindo P.emmey", "dos e abandonam c cidade em bus I

. ..' .

.

'

.

A policio civil, o Forço Policial e ,I <a de segllronça para. os SilOS' fo� co de borroclta por trigo . Nessa vi,
potndhos do exercite trabalham <iti J !!IÍlios. A polida procura localizar!
vamente para impedir novos crimes

I
e prender os elementos tefl'orísta-

)Síta
a sr. Lu%ardo SE:rol acomJ:Qnoo

O povo mantem-se colmo, apesar dos nipÔnicos que encontram-se fore.
sangrellf&S acolltecimentos do dia Sidos. do de chanceler BrQ:nul19hia.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



J :�";i7:':',Ç��d':"'�.K��';;:�*:";i":'r"���"",,�ót"!;j\�.. . ,.'t:pc' �

-o

••

_ cc" ...:�*!

..""�S"'""""1, ,
�

��"a �.' .�

U
�specialidGd,� ,e: R:di2.wafias dentérias po.n; AUalq�er»Ó:excme médic�Ô'� B. E''.letrl"GI' rtaô�··B-. '�,.. ::1•.. -:A.J.

Rua �!�,ql/,i! �/f} � ----:=;

"o

reI7fc�7' I 2 ii }
..ior&?;.";3t.éfij<í>..,,,,. ....p�G-?r!é'Fn,- '-*"" ..

)9$'fr7"F!'" ,. 'hH""'aüiê-»
-...

Sr< "

P1PRÉ?� COM5RÇI�:!:- ..
,

.. .... ,'."

���Y.�J

��:�;'1 ��

H f! R OS QE-N1B A flH1DRJ'U
.

lJ J\tJ lnl A. Matrj�: JOinvjll�
mo}? 4i)JIINISTltAÇÃO no GOY:E;R�O F:Eº�nAM

RuI' 15 de Noy!mbro, �57

I
L_. -

� .

I?ara a nossa distinta "frtgQê!ia" mi1n�
J�mos em estG�lué,:,., ...

Pma linha completa de lVIO'l'ORES nacioJlili,s' 'e� estraqgeiros .Q.e !lit� �'l?a�-
xa rotaçãor tJe � a 97 HP, para :220/380 Volts, 50/60 cíclÇs,

.

? l';�OTQ,RE,S m�rca G;RAlvIME, d.e 97 BP, 470 ioJ:.açQ�s
.

por �n.i�lllto ��o
.

.

yolts, �(l çi�Ip<
.,

Telefon� lJl0 ,-.--.-.' Çoi�a Postal: I?
Oferecemos:

A'�����::S'::L��"D:R�l-: _='.':'"'''.�,''''"''=....'''''._='�_'''''_J I
E \t1EST!DOS it!}..�e lã! por preços de LIQUIDAÇÃO !

___ o
__...,...

CORTINADOS F1N9?
P melhor sortimento na proca !

, ••
_

c
-_

ii
-.--

,.
C A R I N H O SPA R Ao' C 'R I A I'! ç A ?

.

pelos preços onHgos !

parelhos de
para uso

. dO;mésti�o � filJ.s ind.ustri�is: ).\'Iarc.a HAUPT. .rotati
YUs,? conjugadas com motores monofáslf_!os 1/4 HP. Marca LI�
LA., COm válvula elevadora acionados po. motores -Wiásicos de 1
tw, servindo ,Ú� Sp m�tros de -prof\llJ.dida<l��

'. . . .. .

o

TOCA-D!SCOS'; compj�tos cs 680,00 !
A C C R DE (I N S "Todeschini".e "Tupy"

.

_.,
Sortimento complete e Yl;lrilldo de LUSTRES. CASTIÇ,AIS, (l:I,OB.'OS e' -,. . '..

.

.

• ..
'

ARAN'DELAS. .' .'

Ca§� •... il�y � i E} ,r�c r-t � 14A'!'E)1I4L E"ll''!'J.llCj<I emq!:;a!.::��d':::lliaçõ,., lo """. f<'Eça 4- �ual-

t� SW#.�,;...:p-' ·�;'f�':.'�"��:�'��;!f1*�}k��td*i�_" __ ;: _ijlW"�.
�. -_ , .. .

rs. a

,.

ln
'mo MILI'FAR

, ..• _, §9BRAS i)§ GU�RRh
�!-R� 5 � 19 ::rs;>!tlglJ\DA�

.

f��t'lTA EH �R�G.., = (�M, qRÇA I?s 69 OIA�)
OMA � ,',.

f�Af�R :--:--. �.. , , _II

S';., C O M � R € � A f:. !-. � I 11 � S K I L T o. ft.·. : ''':,,1 . fo,,*
�I!!I 11 de ·ti9y�mbro! �l __-_. �@ eRADQ .� -pi""1�...

. 'fã'@"_. fi ii; �r*.···jj' ·�51.JiC� -�-.�
.,

..

r -:��".
t _ ....._"'"

, � 1"'.

"'i' ,

� ..

I .

,

-�.'.'.--..

"

��

:'�:�����·��:���:i;:-.<.. _
..

_ .
.

Emprêsa IntermedIaria de M. L� Araujo ..

(;t\JA-TRIZ E,i\J F�ORIt\N.O'rO�IS)

.

�
COT..U'MBIA

A €ON€ISA, co;n sédí! nés�� cidod_e, {l RI/� 15 d'J
i'lov-embro, 7,sO, comunico cos seus amigos, clientes e 9
prcçc em geral que sua Filia! Industrial em Ccmboriú, R:p·� 15 ge Ngyemhro Ifl.! H5 TI'I'!JL01) :PEC�ARATO?�I()S _ NATU��IZAÇÕEs:es;� perfeita'm:ent� aparelhada poro atender pedido� 2° andar - Sq:�. 1- Ençarrega,-se de qlWí;squel' assuntos junto. ás re-

.'

ti.· <.E,·.rl.if.,ícin.. ' "A,', C?p.i.ia.t!') nartiçõe.·.s pn.-b.. Hc3S. de-: BIu.. menR.u, Flo..
ri
..a.n.. ó.pfjHs., R.io de

..

de portas, janelas, tocos, as le}!�� !�c... .
"f I-"

_
•

------.�_,--:' _- ��'���f_;�t���i�;�l:;:;:.;;':::�' J<}neh'�S���:º�(JIQ ;Ã���g;{\i:s�6tp].��:1��icª
Rua 15 de NOVembro n? 415 _ 2° andar - sala 1
(4Jjpo �'''A C apit�P') �. JJ'J:. U l\II E NAU

.
.

'.--

f .-.
,

teB rt"S Il "

Aclde�te! 11'010 : Transportei

�IA, NA�leNAUt� 5�qUROS .DE V19A- � RAMQ� ��NTAR��
.� .. �

.

&éd� �ciIJ': �Y, AlmitGllt� BarfQ$9 '!'Ir" Dl � RIO
A9�nt9 M �stGldo d� §'WII ,çatC!rillil

.

-,...� w_ , RII!! 1� de Iillveml1fe, !3;11 _. a,. "

'O� - ·fUij�Pª�TES.·� MJ�f.NT�$
Itesponsabilidade

.

,Civil· .Omnibll§
.

..;

I
I
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j ... E OS MOVIMEtHOS MAIS ESSENCIAIS [ MAIS fAMi·
�UARES SÃO IMPEDiDOS PELAS "AGULHAS Ú�WAS" 1

A faculdade que têm os reumáticos de prever as, variações do tempo (leve-se a

que, com o frio e a umidade, os músculos e os tecidos tornam-se mais sensívcío,

agravando-se as dores nos joelhos e outras articulações. Essas dores .provêm cl�,

aglomeração de agulhas úricas - resíduos cristalizados de ácido úrico que

circulam através do sangue e vão depositar-se nas juntas, onde encontram um ter-c. ,,,

reno favorável, tornando dificeis e penosos os movimentos mais naturais. lHas tudo

isso desaparece com o uso do URODONAL, que combate o' reumatismo, e etímína rapi

damente as dores articulares e nevrálgicas, porque o URODONAL

contém os 10 maiores dissolventes do ácido úríco. Estimulando os rtns

e o fígado, o URODONAL realiza uma perfeita limpeza do orzanísmo

de cima para baixo. Significa porisso uma garantia centra os ma

lefícios da temperatura inconstante no organismo dos artríüces.

:�iR�IIM�4�1I1�1m.�'����

BLUMENAU

_. Cambio

Pagamento
'Carteira de Crédito Agncola e Industrie! - Carteira Financiamento,
A,g�ncias" em todos as mpiioi, d.'! Est<JJOS e principais" r.rcços do pois.

Cerresj.endentes no Exterior.

��r�-:-"-='�"-"--"-���M3li;!:ld••IíIlIR!.li.II§#i!!\l@IIi�a�.,1I!'<!i�,���i"

15 de Novembro, 1236 i-

Endereço Telegráfico: "SATELlTE"

"Faz todas os operações de descontos - Empréstimos
"Custódia - Ccbrençcs - Depósitos - Ordens de

BU eH GUIDO P. KAESTNER,

cirurgião dentista
Terce-feiro _- dia 20 _- ás 8,15"•

'OAvíSÓDAMORTE
com Jean Stevens �.� J irn

_ Bonnon.:
Um fibne policial que empolga a assístencio ! f..
E" EOcn:Jo o INICIO DA" C0LOSS.AL Série: .: ••

.' _, "A DEU Z À as J O ,8 A
Sensaciolloes ovenrurcs nas selvas do Africa e'nrre animais

víeiS 2 Derigos constcnres '
•.•

Entrados cró 'Costume • "F \ 1
"

·OG..LnO SOdY OI�3.LS-iW w'n UM CRIME APOS OUTRO "I

ANUNCIEM
NES'I'E
DIARJO

'nduslriadeChocolateSalwareS.A.
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

De acorda com os estatuto. e com c Jegislcção em vigor, CORVO-
remos os Senhores acionistas o se reunirem, em ossem!Mio geral ordi

,

nárlc, no dia 14 de setembro de 1946, á� 15 horas, no séde social, li
\ ruo Coronel Videl Ramos s/n., nésta cidade, afim-de tomarem conhe
I cimento do seguinte matêric:

o) - Leitura, exame e discuss ãG do Balanço Geral, Demonstração
da conte de Lucros e Perdoa-e Parecer do Conselho Fiscal
sôbre as mesmos emitido;

b) Eleição .de Diretoria,
c) Eleição do Conselho Fiscal e suplente poro o novo exer

cicio;
d) Outros assuntos de interesse do Sociedade.

NOTA - Acham-se á dispesição d�s senhores ccionistos os do
cumentos a que se refere" o artigo 99 do Decreto-lei

n. 2627, de 26 de Setembro de 1940.

Blumenou, 14 de ogôsto de 1946,

AFFONSO SANDER, _- Diretor-Presidente
"R. PAUL SCHULZE,' Diretor-Gerônte

REINOlDO SANDER, -'_" Diretor-Gerênte

ANIVERSARIOS

MAt�SUETO TESTANI
T ronscorre na cato de !:oje o a

niversario natolicio do conceituado
cidadão sr, Mansueto Testoni, abas
todo indústrial residente em Gaspar
onde s. s. é muito bemquisto e re-:

lacionado.

ANTONIO C!:lEDtD

Comemoro hoje a passagem
seu aniversario natalício o distinto
cavalheiro e nosso om;go sr , Anc
tonio Chedid, estimado comerciante
em Rio do Sul, e preprietorio do

I "Coso Verde".

LAMIMA COMUM

CONSORCIO

ENLACE ANJOS-SAVEDRA

PAl
DE FIO CÔNCAVO

Oue diferença entre
um rádio primitivo e o

rádio d e h o i e • '. e

entre as lami<las comuns

e Q moderna PAL de fio
cêncevc. O fio côm:wa f/e
lCivel da lamina PAL, em

bora mais fino, é mais
durovel, porque segue' os
ec=fomes da face com a

"SUAVi[,�D': DE UMA
PLUMA, 'Jae irritando �
mais sonslvel curs, Por
isto as .lomines PAl du
ram mais. Eltperimerife-as
ho[e mesmo.

Realisou-se no capital federol, no

I
dic 31 do més de Julho, o enlace
matrimonial, na igreja' da Cruz dos

Militares, do jovem"militar, tenente

da enge�horia do nosso exercito, An
tonio Henrique dos Anjo> com o

senhorita Nelly Thompson Sccvedrc,
Estiveram presentes seus progenito
res e irmãos.
Ao distinto jovem coscl, envia

mos nossos' efusivos congratulações.
---- --�----------

PROCURÁ-SE

T rês agenciadores paro trabalhar

com:

Reprodução de fotografias.
Tratar á Ruo Joõo Pessôc

A DiretoriQ do GtL\:",lo Alyj-Verde
tem a subida honro, de convidar os

seus essocodos, bem como" os" sócios
do C, N. AMarico, feno G" S(li�, que
levará Cl ••efeitó 110 pr�1:ill'lo dk. 31
do corrente nossciõos do C. N. Ame
rico. com "!"ido, ÓS Z 1 horas, i
N,jo ,'será permitido o frtºres�o dll

nessoes extranhos á sqciedade,' re
salvando o direito rios que estiverelll
munidos do respectivo convite.

Reserva de mesas co mo zelcdo ..
i _.,...","'..,- ---1----------

A DIRETORIA ,R- L·

, DISTRIBUIr.ORES,
Cemccnhlc Hemmer .. Ind. e C:omérc1o

Ruo 5" Paulo, 225
Blumenou

ARn�

Drs .

NICOLAI:T SEVERINO DEúLIVEIRA
e �

ALTAMIRO S. DIAS
Advoiadll$

Escâtório: R. Trajano H _ 2° andar
Roodencias: Rua Alvam Carvalho, 6ft e 53

FLORIANO'POLII5
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c' usa do VO° a ceusa
o AMPARO A' ECQNOMIA PQPIJLAR E' o .PROBLEMA QUI; D�YE

5S:R ENCARADO COM SENSO DE R�SPQN�A8IL,ºADi; P!,LO� PO-
. , . '

DERES r\JBLlCOS

é o despertar da cénsçiencic ultra ggneros� "OS �ompos d� �otalho �ci
jodQe vilepemliº�q !Íg� ��lllªn� li- �uropa em hoJocóusto'da íustiçÓ'e L�.J;t.·a;.· .ft.· , .•

ftm :l�.·."?"; :'.!::a
vres, é o brodo de ind�pªnd!!nçia· dos do liberdade d9S pOYCS, !laro que se '"' !UlV�",;;;o .. ""

brasileiros que se lovcntc contra os �onstru� u�' �uRd9111�!h�r, ond� !lõlj -tle -i'rei JQfl"4km
Os rl!c�ntes acontecimentos regis- nancioósos explorcdores do povo e crimes e a vi!aniº lills potentados e haja o corrupção do ;,oorl1 e do di- O'

...

trcdos no cidade p�ulis!a de Toubc- traficantes do cambio negro, Qs§ol- iFlimigos do povo, que C'!lem á sombro gnidodJl, mas onde se possa "iver .� tfb.'·
.

té são uma demonstração evidente tondo os estabelecimentos dos acom de manóbros excusos. uma vida dOl paz trol!qullidtid'} � m()

j
.

"

de rflPlllsa e do tensdo �!'rvósa que
.

borccdores e responsavsis pela misé� A vóz dà justiço' d�ma em. �o- rclidcde . .'
.

.

Me? meios sociais e religiosos de�

agitam "0 opinião pu!;'ica do país no ria que vem. rondondq a pórta dos tios �s qucdrcntes _dI} sôlo brasileiro:
,

Os homens. responscveis pelos das ta P�lld� a �ara d; 16 do carrel!

aflUal momento em que o povo se lares brcsileiros . A ntitude desossam e nao sere ern voo que os nnssos tinos do Brasil devem zelar pelo cau
..

te fOi de espec!ql slgnificaçõo. Nes'

debate na mais ongustióst', crise ia- bradn e altivo dr;> pOVO) de To\!l:>até ?oldggO)s saçrifiçºfqm o ��!! �a�!ll!e !?Q �(J povo que é a CQUSÇi 49 na�ã�, .se dia trgnsçorre!{ I) pa�sagem 'dq
mais verificcdo em tp,Ja a históriq .. -, - . ..

"

: -.' .',....
. . '.. '. ;..;..'.' ,.

• jdicr onomastico de frei JOaquim

politica e social do Brasil. Num a�I'I"��"""í!Ii&!l;If.�"i"Wtl'mZTE1IIIIiII'i�f�"'''5"J;X''''''�.
!prth,.·pie�aso 'figario da Paroqtiio

'�::�fta:eo �:Sv:tib:n�ei.�:���m..�.:�º p��
I

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

._--,..-,..- _- f

:at.9�.·C.O._.�o.�a m;r�ç�.jru.���.;ci:.:;.,.::�o�.·e..!.;'Ias do seu desagravo á pusilinami, ,.'
. 'par()quio'!9� de B,1!!!l1�I1()!I iP�las su-

dade e falta de consciencie dos 90-
• ..

as songfg!l-()!iã�� t�llgioSas, orsani�
�()ram.

•. !"ogn)fico' Progr9ma de' ho�
!"e,nag���, -qu� constou de uma fes
tividade no salão de festas do Colé
'gio Sant� Antonio. Por .esse oce

@ão o estimcdo Sc;cerdóte foi seu
d!!da '. pgr dlv���o� . orad9re:. e finali�
�"dº .

° PlogrQmci tev�. lugar a eiti
biçilo do -filni. jntit.ul(jdp "O!Jrfj do

. gW·, �Il� f,9j .9ssí.st;d9 por grande n�
nwfO de pessees ,

;frei Jooqlol!m pr�h foi alvo. d�
�mais c.rinboSy$ hom,!!p9gens de seus
paIDquialJos.� ,ºmigos,. qlJ� lhe tes
temunharam as' mais . inequivoc�s de.
'inonstr.oções de apreço e simpatia::
En1b0ro tardiamente, nA Nação",
'fump!imen�a"o-,�Ia ·�ltpressiva d9:
�.

'.
..

'.--

-Henry Ford, 09 .�Qm.",��ar Qitentll
�Jres pnos dl' Jd9d�, gsc!�v�t._I u�

, .mensa�em _po.rll � j�"en!ud� a�eri;
, cana, fezendo-lhe �m. llP!lJ!i paro

;Ji. que se devote mcis int�nsQmente a�:
..

�. '!roblllho, . pois' que 5'5. tr�b�lhand�

Iii;: i
mU

.. it.O 5�.r.a..
;·

p.0.5..
S j�,el

.. r!Js.o.'.v.
er

•.0.
S

di.f.i.
�

i f!!,lS. prop�.i)1� do .mundo atual, .

•.. .Nu�!l l!lriga çOllversa que tive:"

I
mo�, há .quj�!! l'ln�Stl cpuvj dele ar�

pent!'l 9P!rl��9··.!i!'· !!ob!l1�91 comI]
' fon�ç

.. �ã.O·
s§ d!l

PT.Clspe.Made. p.a
r

..

o..•..,�s naço�s �pmo sobretudCl de .

con-
.

I
solo paro '0 homem. ..,.,. '''Trabalh;

, '.

: todos .os .dias,' .d:iss�-,Il1,!!, como o fi'l;
,sempre desde a .nienenice. Sou iii
prim�iro ..� ,entror no f�brica e �•.

'

ultimo a liai, dela. Essa atividade �.
a forç9 da nTÍllna .y;da .. _"

.

.

x lC·�

.

Quando eu frequentava· Q escola.'
.

primaria, os hinos" que se contavo�
eram de .exaltaçõl} ao trobalha. Eri:
sinoYa.c.s� á cjiançQ'

.

que' não h6
ftOJ.lflJ, r.i�ue�9 .9.i9'19, Jr\!lnf� soJi�

.

_do �m.esfpr�o I}.ep�tio.--.se p. PO.l�v.r9"
cele�re . de que .0 genio não .é· mais
do .!ju� 91_p�ga "paéi!li1çi� ·,�.9·Jabl}r:
.Agora .nadci dessas coisas. se en

sinam. mais .."'.e.1n n� J!scp!a . nem n�
_çaso.,

' •. " .

.

' x x x

'Fiquem certo; de' qUe uma da,
causas díre,tas.e maíl}res das' pe�u7 .

rios que .estalllos ,todos sofrEm'dCl é
a :jn.e,xa;ti�.ão ...� o' ;1_1.cà�ié!�n·cia '11�'

. trabalho, "Pl"Aodo. a portp., '!l -iu
ft;lme fQ�adurt;li ;lerada '!lCl ..>elogio
da malandrice 90S seus' c(irigentes,

;��������!�I���!!!�!!!������.��!!�!:�!!!!!!!·��!!.!!!!!!�!�!��!!��.
�J�rodQn��kftri·fu� �s p�re�

� ,--=-= = '=�II':��. _'. - "�����&..:i!.:_;:H?,!�,.. __!_�., Li_ .
i 'ii. dri� "m;nos ca!iilies, ínoç:�o)\I o ve7

f·neno do discilJlicencia ·no .c�mpri7
f·mento dos deveres ,pJOtíssíonQ"ís�
1 ,o 'fIrÓsiJ i o pms onde .ménos. $e

! .trabo-llta" porque aQui cada um PI}S

sue grandé.· noção. dos proorios direi
.tos' e nenhuma' dos milTimos deve-
'res,.. .

'o. apêlo de 'Ford e mais do q�e
'oportuno, -o maLda humanidade de
'boje é os lIue ,qlierem :trabàlhot coÍt

1,0.fine
Co'

..... ,c.heg.·.C)m
até ser

..ob.jefcl
d�

,eSCQf\Jeo, .

'.

AUSTR-EGESllO 'DE
'

• .I>.rHA;VpJ ..

�.O NAV�Q D� GUERRA DA
;'AARíNfiA AM' R (ANA

.

fNCOURAÇAOQ MODERNO

lAMINA ÇOMUr"

P A.L
DE FIO ÇílNCAVO

Oue d;f�r&n,� ellfr§ I) pr;_
meiro

.
naf(i� de 911erra cfg

Marinha ADjeri41Qlla & UIII

moderno' er:cQuraçqdo•.• e
entre as laminas �omUni'
e a modema PAL de liQ
côncavo. O fil? c.p"c:avo f/e
xiveJ da IGm;nQ PAL, em.
boro mCl:� fino, é ma;�
.duravel, porque �egue o�
.contornQ$ do kce corn fi
SUAVIDADE uE UMA

Pi..UMA, não krltando C!

:mais sens;vel cutis.. Por
iSfo as laminas PAL d14-
ram mais, EXP5!r;lJ:Iente"g�
Ilpie me§mp..

:1=10 CÔNCAVO
DíSTRtitl:llêOR& .

''Comt:l,::mhio H;?mmer - Ind. 'e- .t:'Gqlérdo
.R.uo S P.aulo, .�5

.. '.

Biuma.oqu

'RIO, 19 '(;N!.eridi_Q!l(ilJ .- :O �f.

iE·Jgene KiscIJ iespecialista no trata

inênto da tuber1:tilos.e ·norte ameficll
'11''3 llue acho-se em visita ao Bra
�;l, ouvido pélc imprens9 ,â.eclOi\a.U::
·""los Estados Unidos o "tuberculosl)
mS"é um problema. hl.umer.osos d9�
'",,,,a-es ,estão curados. A tuberculo,_e
-c um mal jue desaparece. Isso de"
"''' 'se a ·.uma 'serie

. de riJimeRtacão
fl,'.:ipria, em que entram "vos� frutCls
-'C vegetais e .'(1 :intensa :eamp0!Íha
·cr'1i! ·se desenro10 -nos ifs.� Vn'i.-l
,bs.

o mundo
de parabéns

feminíno

o maior acon �

tecime n (o S3.,

(ia' do mês

,no edifiçia da ,Mutuo Çotc.rinense, � .realizar.-s_e .njl ,dia 21 do .çorre»hl

,9; l;i hQras ..A ÇASA p.EnFR apresentará o mais H�djl I) YQ:riaqp �r:
:·imen.to de Q"rtjgt;J� pa.r9 3_çNH9RA$ --.-. BELlSSIMA e 'Uxuósa ·e�c
;jlos1.ção de moda.;; para !l m.!lndo eleg<.nje f�minino _

.. _._. GRANDE

sortimento de .roupaji :Q.ranças '!'! ,ar,tigos pa.ra· hebês ,-,-,,- COMl'LÉTc)
,Jl ·.l'o:riad51 §9rtiffie.ntp .d,e rRupQS par,g c_EUl."lll· ,e at;l'i99_s .tl..c �SOI e.tç .. .'.

o

PA R.A F � IR;I ;O'A :5 I:
;� ·c :2 E M A $.,
:1 NJ'L.A.M AÇ Õ.t'5_,
çOC,t:.lR.A..$í
fR)IEJR

Trabalho
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