
1 t:<:l, O:S O�ol"\(luciQS em Paris nas Co��c- 16 � pa;:, mos pouca �(: c dCSC(lllfiQ�<;gs l'". cOTações". Depois de apss<ir em, "ãO, ás difi711!do,�cs intcr!!t.lS dos povos,

,,,"CIOS dos, Chanceleres, nos rcunlOcs rcoprcccs tornarem Incertos, fmgcI3 e \ rcvistu (I falta de I'Q% rccl 1\.0 muno c em seg!llda a oofstamento de pe

do. Nações> Unidos I) Papo disso; -< qcosc inutc'js esses esforços para a I (10, o PQpa dirjgiu um "convite ali 90' riqoscs tensões interl1ocionais pam

"Rcconhece� os a. boca vcntode c os cs- pnz, baseados na força ou prestlçin] vorncntes dos povos" poro que" progri- apressar I) adventq da paz; ddinitivT

fcrços 'dos, �stadjstos .que, tfab.ol,llarom !
d) poderio politico, deixaram "desilu- \ dom no -ea�inho da, pa�. Ne�e' aerlo

entre todos as nQções":

pOfa atender os deseJOS nlUndlfllS que !só:;, c' infc;icidode 110 fundo de mui- I
(I Popa pediu em prime IrQ luga!' Q ctcn IConclul no ultima pagina I

vespera de Natal ------------------------------------------------------�----------------�--�---------------�------�--�-�.��-----

guérra tremenda, contempla
que ,abre-se entre 4 espe

ontem e os realidades de

IniciGdo o discurso 05 '!o horas

e mponto, o Popa lembrou que Q .cn

de de espenulça invadiu o mundo com

risinclo-se ao, colegio dos cordiaiS em

seu discurso irradiado porei' () mundo,
I! Popa' dcderou que a !mmanidadc jnnl

Mon,,,nbof HHmlQUE MAGAU'lAES

Descnimodos os pobres viandantes

não havia lugar peru

êlcs? José "e Merio, esposos, que

nhcm de, Beléin de Judá cumprir
dever inndiovel. De :Ramo

soirani rumo ao campo _ Era já noite,
c noite de inverno, m vente frio e

inclemente, os fustigava. En

uma gruta abandonada onde
�!3 refugiavam animais. Entram e se

ccomodcm como é posslvel,
Sórdida era Q grut<.! de Belém onde

veio 00 mundo o Redentor. Em sua

!inguagem fllde diz Pcpini em "História
De Cristo"; "O lugar mais imundo foi
a primeira morado do único Ser puro
nascido da mulher, O Filho do Ho
mem que devio ser devorado pelos nnl
mois que H� chamam homens, teve por

pr;meiro berço a mangeiloura, onde os

animais ruminam 05 mClfQvilhosa$ flo

re. do pr:mavero",
tt E ãdiante cho_

m.1 ao mun<f"
-

ttmonturo onde o gente
revolve: Q isto chamam os homens

_gosar a vida! Em' semelhante mun-

mOfada precória cuias ornamentos

disfarçam a podridão, Jesus nasce,

uma noite, de uma Virgem sem man

cha agazolhcdo unicamente por sua

I

São demasiado rudes os froses do -e$

crilor? Mos não estornos vendo,_ sentin

d,) a realidade de sous conceitos? Ao
humanidade_" como fem dctaido! E a

isto ch�mam progresso! Quanto a Deus

são muito5 os demolidores que, se pu

dessem, elimilnniam dereni6'amenfe o

Entre Supremo 'da terro e,," do cé u!

Qllanfo aso homens, bem S'lbem05 do

qu.' é copa" o homem eonftá seu se

melhante, , ,

' E os costumes?", Podri-

e corpos corram pidos _ A

mais cotada é a que divulgo a imoTa-

lidac!e, a depravação, o vício""

JC�IIS,

C os comçõcs",
bem!

n(,5 e revistas, quanto mais torpes,

mais vendáveis, Certo gênero de tca

Im foz: na lludeZ', seu único reclamc1

os nações os lares
mas já não orecc-

s

li-

,

a

favoraveis á d
",PRISiONEIROS fASCISTAS

EsquerUa I:"�:' f��::�'.rnjo�d�' :',,::,,7;;
camisa preta desembarcou em Ncpoícs
ontem, Q bordo do barco brironic» "T(;1-

mcroc" � Essa n-ave trouxe os cx-pri
sicneiros da lndic que estiveram re

colhidos nos campos de concenrrcçõo .6mocratica I cretário gerol do Arcebisp. de' ���a:
e candidato da esquerda deml)<;r(h Ica

á oscmbléic legis!ati'lo (o Estlldo, de-

rpcnso relato r. exploracôo d05 pro-

no, que o prelcdo manifestou-se favo
revel 00 .;;;ogrgama da esquerda de

mocrotica; "'Jlidário, aliás, com

jó'. externado sobra o

na a executor, O radic"lismq, prcga- O AUMENTO DOS PREÇOS OE !lEn!·

do pelas sccrist lo s c p�:':)S calustros} DAS E REFRIG�RANTES
tratandu-sc da questõo "odor é bem

o imitação daquele clelQ ortlldo%o do

"to FRUTO DO TRAIlALHO PEkTfNCE AO TRABALHADOR"

clorcu;
qucrda
dentro

"Conhe.ço o proornmo da es�

democrático e os ("talicos que

delo existem tecrn grande p!o-

GOIAN 11\, 23 rMeridiollol' O ,to pelo arcebispo metropolitano e pe-

depurado J.l omingos Velasco fa1and" a 1'1') bispo auxiliar de Goioz, don Abel

imprenso dê clorou que o bispo do Por- 'Carmcfo, os quais já afirmaram que a

to NadonlO I, Don Aleno, não tomou csaucrdo democrótico pode abrigar cm

qvalqucr ,t.!ltitude politicc-pcrfidcric . seu meio os católicos queó o ela dcse
Entrctllllto, acentuou o deputado goia- iam filiÍJr-se.

Rio, 23 IMeridionoll - Todn O im-

Russic que encontrou o r -'yol\içõo em. prietorios de bares· e botequins (1 rCi-

1917,
,

cão XIII, tombc� ,"60 foi com-I peito dos preços de bebidas c refri.,

rpeendido e murros ,(ln,CUS broncos gerontes desautorizado "pi" Dele9a
csconc'clisorcm-se quon.i., leram as ci. de Economia POPUIQf, mos cence-

O pcn-, GOIANIA, ,3 WP I - Falando' o expressões como esta; ,O) Fruto do c'ido errcvés de um habeas corpus do

cssun- imprenso, o concgo José Trindade, se-: Trobclho Pertence 00 T"",qlha,jor",
•
iui:: da oitavo vara criminal,

A este mundo veio Jesus uma noi

te, " c ficoucom os homens trinta e

t.i:'s anos", Ensinou-lhes o cominho

do, bemcvcuturcnço , " Preveniu-os con

trc 'os ciladas da mal", Entretanto o

homem que repeliu o Cristo da gruta
l;h ,Belém, que o desprezou, continúo

o desprezar Cristo da Igreja, o mes

mo Jesus qUe na, Hóstia consagrada
prolongo a lnccmcçõn através dos tem

pos!

--------------_.".,,--,�,�

A a5si�liénci� ,o� imgirontc, ncces-I cesso lenta subordinado a fatores e! ta em cproveitor os enscjos ,

oSSlmllo-lo como fizeram '_ ," I" I
cricunsrcncrcs qUe 50 o tempo vai pon- Não se trato, é clOIO, de meta hos-

Unidos, abrange ltm pro- I ÓO em contribuição" A sabedoria cs- pitalidodc, O imigrante bem recebido,

_ mesmo caminhando logo ao trcbolho,
pode guardar lembrança afetiva desse

occlhimento, e mos nem assim ficará

imune dos prejuixos de roça e outros

ollóiogos, Se p�r Sua índole os lIão

e,q,'ccer, O plono da assimilaçi'io
comporto uma espécie de comércio rí!

cirpoco do hóspede por!! o hospedeiro,
do hospedeiro pore o hó:;pede, ot6

criar a cumunhão de familia. ��rlO é
uma lei, nem um regulamento que al

canço tal objetivo, porém o mistura

C01lstante e real dos :nclinoçõcs no .i

,b ordinário,
Há poucos anos, produziu ent.o nós

I
g,e:.nde espanto que filhos de imigran
te'; Qicrnã�s, brasileiros po,- noscimeft ..

I
to, se cpresentassem ao serviço militar

sem conhecer a lingua do pail::. O

1 '"
coso parecia indicar t;nicomcntc [l rc-

reclama fsparanoP'i#BS
sistência de uma ro,a a qualquer siso

"

,

i i i ii [í tema t:e ossimil"çõo; indicavQ tombé,:,'
�

,
I � i [I !

c sobretudo, 05 faihos do nosso ClISI·

Jil, ,

'iii V 'ª IlJ público, não disseminondo cSCOYll$

rllo
LI

I o��e elas c�am ind_isp_ensoveis, Vc-

rtdCQVQ·se UI a omlssao do comércio,
�r, I çõo de Potiôam c 10 mczcs apv5 (}' -- - ,omo digo, do nc'spedeirQ para !) hás_

do comissõo intcr- c5tabl!lccimD!lto dq Comissão de Rcp�-, �iÃO E$T,'.O COOPERANDO 0f.YICA I f'r��,

'(llt�rla ,Ú, '�PíJ,n;!.ÇQ§",d,o.d" ..ou -OI'otemc ,'-"<:<>l3S<<r'rI<1O: "ú,r-:cc"conllaüa"õ iítimc--, MENTE NA�-DisT-RniutçÃo D�:'MA� As -"n1is"ões, eis IJ que devemos evi-

q�� o' ',"esPtirlt,o da letra dos ocorda- r" 110m o valor dos fabricas da Ale-I
TERIAL ELEITORAL t<Jr noS minimos p essas do imigran-

dos, de Y�ta c Potsdom são fatores manha ocidental o serem distribuidas co r�, com o fim de chamá-lo Ó socicoQ-

essenciais' plClrQ determinar as' decisões mo rcpera,(io" Ivccovíc falou em "po- Rio, 23 (UPi -- Falando o n055" de brosi;eíra ou levor-Ihe o sociedade

da:; potencic$ ocidentais a Tesepito da litica dos gral\(�es trusts" 110 zona 011-1 reportagem no manhã do hoje, o pre- brl1sile;r<' sempre que' desta i:!e possa

g!o-amer;ca.,o" c comparou 05 ;'c90-1 sicienre do' Tribunal Superior Eleitora!, I distanciar-se,

cic.;õcs alemães com a periodo que se- i Ministro José Lnhares declarou
-

qu�
A tarefo é gi9ontesc�, ainda mais

gum·se o Versalhes,

I
estão perigando as eleições "do .1� (lo pOlque ulrtapassa os limites adminis.

____
_ jar.eiro em viíTIí"de das cutoritlaae3 trai iv"s da aç,'jo do govêrno, Havc-

REDE DE éSPINOGEM NA BULGARIA competcnt"s nó,; estarem cooperando rcn·oo: de prolongá-ia ás manifcstoÇõCl

Solio, 2, rUPí _ A po!icio anun-
'

oÍ� cxistên=ia cr;!etivQ no Formaçõo do
dcvidementc na dlstribuicão do mate- , ,

ci:>r:. a dC5cobllrto de uma rêd" de es. 'I
_ _

'

I
r1CíC SOCIal, apresentando 00 Im'gmn·

na neccssar:o para o pleito, Disse ""'

iponagcm empenhado, o informar ccr.' 'd

' te o campo � nossos próprios ceri-

t<J "pojs visinho" sobre a dispos:c,ãu
maIs que o pres. ente do TSf que vai mónias civico:;�' <)Ilde se habitue " dc-
pedir 00 Ministro da Justiça providon-

'

dos tropas I:>u�garos, O comunicodQ cios no sentido de que se realiZ'e a

dicar, por exemp!o, aos simbolns " m�'

dix' qu" os chefes ri'd '

mo resepit0so culto que Os flro,;ileifOH
(l rc e eram O� Ir-

I
(ll,trega do mater;al ,eleitoral em todo If;�:, consagram,
'o paiz o mais cedo possivel.

Ós de Bdém não quizerom Jesus,
Ao longe, porém, onde dormiam re

banhos, velavam pos+ercs, E pelos céus

!uminosos, co mo aragem da noite, um

su�urro de vozes em doce harmonia,
ch ..ma a otençõ" dos patsores, E
êlcs ouvem a anuncio de um fato es

tupendo; não longe do encosta onde
o:; rebanhos dormiam, noscero um' me

nina, para o glória de I)ells nas altu

r05,e no terra poro 05 !taman. a paz!
Ouvindo o anúncio foram correndo os

pastores, cncontran:im no gruta, " Me_
nino c rpQstrados com

rCim ,

�
Possam os seculos,

NUMERO 805

ORGÃO DOS DIÁRIOS ASSOC1ADOS ""

TELEFONE 1092 CaiA0 r:::ta! 38

o.uortg-fcira, 25 cc Dczembll! de 1946

tUPl - O

os

montante,' o natureza c os, promess�s

de entrega' futura dos reparações, Dis

õe que 11, meies depois da Dcclara-

o Jesus Menino execução dI) programa de reparações
da Alemonl>a", Falando perante' o por

fomenta iugoslavo Ivccovic declafou

5 'J� prece5-,

qUi: tenna pena

(ln. pavos a paz!
m\mdo e monde

qUe o governo está descontente com "

A MAGr·fA CARTA -- fONTE DA

DEMOCRACIA
1)1,305 !loi<ljoi,. Nêstc ponto, caherio ta!vc% suprimir

r n ti n
LONDRES í-:-' {!lNS) Um dos

mai�, preciosos', documentos do mundo
.:..... o exemplar da Magna Carta, que

hn 700 anos se encontra na LacoCk

A.t.�cy -- chegou ha poucos dias a

Nova Iorque a bordo do "Queen EEli

zabcth'!, O cxemplaf, que foi em

pestado á Eibliorcca do Congresso, em

Woshin91'on, foi, levada aos, Estados

certas exigências paTO t1 noturaliz-ru;õoff
Em rpincipio, Q naturalização li '-on-

'·Substifuimos a nossa

exaltada poiitica. de
ccdi(�,",� qualldo melhor valeria

'ii

boa
duó-la tócito antes que a pessoa in-

tcressodElf observados as prc5criçnc�

de gravíssimas
Aind!§ii desce ...

fie vitimas

plcmGla tel1ÍHl viajado !1e&tll aporeI!!!), 'disso, é caminhada epllD50" pois tem

Vorias turmas óe b�mbeiros __ segui-l !l,o ser feito atrovés das motas, Vo,

ram ao local onde caiU (} aVia0 ar-I TI(J'i_ p05sagciros do, avião segundo ao

gCl'tino, O desastre verificou-se m.rm; qllL' se anuncio, iram turistas que dcs-
I,

lusor denominado Porto DaguQ, pert..

!
tmavam-se aos pai:.:es sui-ameriacnos,

d::t Pico do Papagaia, na estrada de Ti- A capacidade do aparelho éra de 28

jucas em Jacoré:tinho, local bastante pr.;ssogciros, Revelo-se qeu o avião

difidl" de acesso para veiculas. Além bateu na encosta do Pico do Papagaio,

legais, rpOcur05SC obre-lo formol.

As repartições iostituidos no Ilrasil

pcrc rcgufor o permanência óe cstron

gciros tomaram evidente feição policial.
rer elindo em lugar de acolher, até n

sim�ies crnigradol a qucm� no hipóte-
5� de pretender prolongar sua cstnd�,

I in�põcm tanto,: rcquis:f"os c tantas d-:::j

p�50S que delX0m o Impressã'J de '11)0-

r.'!a" ofugucl1tã-lo.

Atf as 16 el�, muito fedE:.) {} avia4 b�teu' numa
'i -, 1'-

h ,[(15 de hoje nada sabia-se sabre a' enorme pedro, r' Outro mOiadl!T, tes-

a,;QO que COI!! na Tijuca: E' �c, SII- \ tcmunha' ocular do desastre, 00 ver o

i'0'-SC que .o mesmo seja gravlS,tmaS, o',ião chocar-se !la pedra sofreu '(Iro

C(,nSCquellc1as: Ha Il.oti�ios sem c.on-

\ fundá çrise, tendo, olu�inado a altos

!ir!oÇÕo, pUfem, que adlOntam terem
'I s se embrenhado moto ti dentro.

,iG, 20 nas�09�íros ep,recido' $Omentó . g�, o
,- ,

'

I So horas depois voltou c narrou
-

o

viro.
sangren

Vr.iõos pelo sr, F, C, Francis, biblio-

tecário do Museu !lritonicl!,
nO

I A Magno Carta é considerada eo-I

I'
mo o fonte do democracia" Foi ossi-j" _ I WASHINGTON, 23 'UP) -- O se-
n,do em 1215' pela rei João da lngfl'l;"j(ALEMÃES It.JDESEJAVEIS I

tcrrD, •
1 n,J dor Edwin C, Johnson atacou o

I � Buenos �ircs, 2'� f.Uí' I A" d'-j ,

vulgar a hsta dos !'gentes a!emões prcsIC1cntc Trumoll par apoio' O scrvi-

cuia expulsõo foi decretada, o chall-'I co militar oflrigatorio, em tempo de

,e!er Bromuglia frizou que o decreto
I �az,

in foi assinado no mês pO;;50do, O )
governo entretanto sustou Sua publico.: Declar','14 o senador Johsoll que a

çiic, oté �g"ra, para evitar Que os es· Amcrico latino sobcrú "lU>:' substitui.
piões fugi5�em, A ma10ria dc!es nã,_,

I
mos a nosso exalto"" polit ira de boa

pr-ude "inda ser expulso, porque seu!
- 58 quer o y:ajontc- conseguir o vis!?

,lit" cpnnonente, cumpre-lhe ir á opli.

SENADOR JOHNSON E' CONTRA 0 SERVIÇO MILITAR OBR IGATORIO
E ATACA O PRRE SIDENTE TRUMAI-l

CIO porQ uma sér:c lnterminúvcl

7

A rcportogcm fa!a�do' ,cam
,':&..40r o -proposita do desastre rece

IA a nolicia de ser quasi ímpossivel
-

t' , ' � Argentina fez-se representar por umll

{.;r csc.apo( a o!guem, POIS ,o cerrQçao I
-

,

" _ I turma de salvamento, tendo por seu

',cor,selheiro um diplomata que, aliás
----j

"

'I s�guiu a caravana junto com o Minis-

FEIJÃO' t,(l da Aeronautica, Presume-se ain-

da que o embaixador argentina em Por

tugcl" Sr, Arturo Fassio; que estava

sendo esperado aqui com destino (I

timo das vitimas,

há, entretanto, confirmação ofi

da Argentina de que Q(fuefe di-

logo que teve conhecimentá do dc

avião "fomo", fi embflixada

Indochina
o visto oposto n05 p!15S0portcs

n.os poi%cs de cm�na consul:n'os

b'3f.qUC cprmite 00

rCf�f·e eis mêses no

v:ajonte ficOf dll�

território naciOflnl.

.:>.inhQnça pefa diploma cio do fuzil,

Embarcara.,;: grandes reforços I' rpo\'Qs. Vá Que assim aconteço. CTn-

PARIS, 23 (1'1, p, I -- Os vcspcr- t indue grande flllmem de' (lort'lquc'dis' \ t,) cnca;niç!ldomentc em tod� ° nor. M::ift � lfJIJ
hera com excesso de papéis e sêl", �

tillOs daqui em despachos de Toulon tos, d f' ".
.li, �:,U iJhs.,.

I
nr;;olumentos, Mas isto n<lO basto, O

I
' �

te o ""oe ma,

onunqiaram que I(} rcruxqdor francc% __

inir:rc5sado haverá de submcicr·s� �

"Duquesue" de dez mil tonel�àas, lco SA!GON,.23 (UI» A. lei mor- HOMENAGEAD 00 MINISTRO DO Encontrei um lovem fomado de en-, broli�na, Só a incuria f'l" que nõo �",i5 exames médicos, pago, de seu boI

ventou ferros sobado, levaMo ,1m\! iii, cial proclamada pelas, autoridades fran TRABALHO tus'osmo c indignaçõo, Os dois scn-
I

s�iomo5 produtores ,.le lodo'. "s céreais, ü, c bem coros pelo tarifa oliciol, I)Q'

lndochi.no 575 soldados e 3D oliciais ceraS em toJo o nor'fe do Indoe1tina, Riu, 21 (Meriióonoft _ O Ministro timent"s fa:ziom-no fremir em graves: embora reconheça com lr'51-:z0 que a rQ mostra, O S(l!Iguc !i,,� de imllu,c·

"j� unl'd,'de colanl'o! como reforço para J 1
d - br-os do Uro \ <

" """

�'. � 'estõo scnuo tomados aqui come> pre. d? Troba!to foi hQmewagca<!o pelos inr censuras aoS po ere" pu ,'� -
-

I .erro
no :;"a mOWrlO, .. G,' 'C! C cn-

aS tropas froneezas na, porte setcntrio- _

t di'
. • di' sil, !ln mes'mo tempo que o tronspor- g011aso,

ZO'l c " coroção copo:.: de afrontar "5

couçoes ex raor nanas em Visto a no'istos ju:1to de seu go�;nctc, tendo
'J

n II daquela eulonia. O contingento 'h-I'à d d I
tc'om ao liuro reino c'a utep;o, I," X V x acidentes circulatórios, Que têm de

pom I I a e e uta que possa osrcn· comparecido o Sr, Herbert Moses e
�

der se t'
, ,

.d.'
Vira, dizia-me, nascendo no Cáis de 1, Certo senhor de Nova York YOlwi- comu mo s�n9UC e o coração da �mí-

- o e as provmclqs mcrt lonals diretores do .cr.iço �h ministério. [

ó:; Cochidna,
Pcrto, quose 50bre oS pedras torrida5, � deu-me um dia para bebe!' c3F6 culti- mitindo qUe nos ofereç'lm algum peri.

I
uma semente de trig", Crescia viço-: 'TnO por '21e estufo, nllm GPortamcn-1 glúrlo

COrll o opi:o: que o Ilcolhc? Ad-

� m,C!n�ia«'!io Comere,ta e
I d,.�AfrRoln5c,c.s.24tra(n�mP'iltin--dl) o HCOamnoUj"icpoe'_

--- ---�

S� " se o deixassem Uus.:or o' exi- tO <l& ror!: Avenue, 93, por que só esse perigo rpcvisto pa:

f'ft.\:J���"!f, v

�

• de DECLARAÇÕES DO MINISTERIO DA I gcnio c o lU1, não tordor;o que GeS58 � r1 seis depois da entrada, cumo se ()

I ti t al..il u�'en�u A
' , J I visto provisório no' passaporte 110UVC:;'

,D VW, !Ii:! Ue ,IL•.a g \J(I genda F"'",llceso, di:: qUe �e lu- GUERRÁ SOaRE OS PRISIONEIROS (l suo espiga "ouro,,(}, x x �

� I D' "Ldi' S
'

a' tu o co I' d�ssc foto <e adiado G manifestação de um e,-

GERMANICOS a., no tspm, a o moço o cone u-

� ena Y�n r s,; ne UH -" -

\
' ASSEM!llE'IA GERAl. ORDINARIA ,___ '\ ,(;0 contl.deTlte d� quo"', nõo, prodUZ_imos j qu� os omt.'ricono,s pudesse,nl produ.z"ir tedo clinico?

C O N V O C A C Ã O

\
b I

P b d' Tontas fOt'molidadc5, tadavio, nrl!)

'� S, H, i, _ Informam de Hob, que trigo, porqu<,,, rOSI eIra e j)r<:>gu:C050!" SUa rraprra ru lacea e 0111 (1 vende-

I"',
� PEIXES DESCONHECIDOS M"

• .i G • I c C govern.> incapaz Sc�üo fc-lo-i" .\' �a ao r�sto do mundo como " Brosi\, impedem que o cn1igrodo n troco de

A
'.,

� tnfshmo ua ueWli re.VC18l'1 1!ltll !!iC' l
"

S" CONVOCADOS as Senhores ossodadosr deslQ ssociaçãD, o se reunl- li.boa 24 lU!') Infl)rmoll' de

I '.I f
_ •

d
• ii ,m<", paro abastecer o mundo, cnmo a No d;a em que nos di�puz<.mos, de pocôênci" e ,'inheiro, se estobeleço

,
(lO

b
• .

gUl <10- CIro, am a noo o.cr termmo-

\
'

- ,I.
' d

•

rem em O!;sembl6ia geral ordinária, no dia 28 do correnl,!)) fés de tlcze� fa, as

j tcurenço Marques, que na .lha de Za-
,

,Argentina, ! y�tdade, <1 plantar trigo MS %OMS on· C�111 " mCSn1� Olllma O imIgrante (!

'i5 horas, em um'a dai solas do Teatro Carlos Gomes, SItuado nesta Cidade de 1 baca, 110 Ml)çamluque, foTam dcscober.j
é
-, �s �lclOos par� o repotnanlcnto dos

" " l( ',d�c ienHicamente ii pessivel �bter rc fique depo,s Isolado para.. dar óo Sef-

15 de Novefbro, afim d", delibérorem siibre o seguinte ordem, tc.;. duas especies de peixes ainda d�5- I'rls,onClros cle-moes que- se encontranl! �Jõo qui, contrarinr esse PQtricio" SlJltad .. s Gconômicos com csa cultura" vic, militar fi:hos brasileiros que não

cor.heciúas, A descoberta coube 00 so-
,na Holanda,

�

embora pomete�'e �az"r e�ce:;ivamcl1!c confioe'o lia !ouvilda I c,tou certo de que !l nosso

penUda)'
falem a noSSo linguo,

'''E .. f�l'çaco, c' po'sn ,'e Novo Diretoria para ti exercició 19''f7-19'!8, bia J, Smith cspcciali<ta nesses 0<-
lima dcdaraçoo, dentre em lIirevll. U b' d d t I b 'I' Quem o'e ,J� pôo diminuirá sensivelmente Volto, pois, Ó minha afirmacão ini·

_ c
,

�
;;o ... U

' - �

I
<I "�

U .i(:T Q 2 00 S3 I) ros.CIro.'
•

->

Chom,) O atenção dos .scnhorasassociado3 para o qUI) preceituo o Artigo $untos, que batizou os n�vos !"lixes mesmo Mmhterio acentuou, entrenton- n5'i n<'lo tcm \'istc nas calçadas das Tem('<, pu", isso, que fazer um 9ron
ciol: o problema não estó no cntra-

l6 dps Estotutoi,stX:iais, segundo a, qcal a assembléia se, constituirá validamente com os nomes de dois dois funcionárias t), que a�en05 300 ou 400 prisioneL avenidas de.'o cidode brotorc"" folhi- d� esforço Não será embalados pelos da, _�t,á no permanência do imigran-

cofparecimi:!nto de metade m(",is um dos sócios, Quinze minutos após !ceais, srs, Abroanches Pinto e

TIO-!
ro� "Yemães, que ahlalmente se' -en· n!tos de feijão e milho e até tomate, grilos qUe gerni:l1om á soalheira dO/.- ta �o modo c"mo soubermos co-

funcionar com ,um terço �e ,ossociados e trinta ·{301, minutos af!'ós com mo:!! Duque; Os amantes, das pctis- centram na Holanda, estõo sendo 090- mais arisco, responlando de entre os Cái' .lo Porto incemos 0aeditar Q' hospede em nosso coso pon:l

queiras j6 preveem que
-

,hrevem�nte i fJ utilizados' para a limpesa das mi- grdes dos postes? de fato p"ssuimús (} I'oi! das M� nosso irmiío,

poderoo e�co!her entre um duqjlllo frito, ,Il(i� Que fOtõl!\ disscmillôuilS jlélos 1lfI- Concordei é0l11 are, eúmõ já l1a\'iel' villlas,
• "_'" .....

e um abronclJ'lS (10 see�hecbe,: ••
'

t
I
:r:htl\s durante a oEupação. "'i'I'l:i'f".�'1 concordado com ti €scr:yão da frota co-I AUSiREGE$ILO OE ATHAY

-�---

LivRE
E

franCezes 10ulon pa!"odeiro .6 ignorado.

cc�do
to da

A

de l1e�embro ele i946, '

ERNESTO STOtlIECK JUNIOR - Preside»'
Costo RêGO
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Pr,OCURAM SE COMrHOH[<; OnerAIS [ Qi'ERA;:IOS rARA 1"RMHHAR.
·o�nENAD03 RIlA ACfl: -- !TOUrA)'" $[CA - BLUMr.NI\U.

"'7'11 "'��� t; • Ir �/�
ft�<'.1 �Jil"!t Lt�W] I't:: ..",,�!

(.1..1lH(O Relli�hodo)

TfJfp·rQ�QO t MOO!.l<)fll de Café de

!: H L I O I I C K F r: L. D

f:uQ Suo PCl!f1tl, 237 foifll) Ito!'Pov{i Si:cC! •

!l

I]! ,j\\W .... 1J --- SA!�TI\ CATAIWIA

rCii:n';'. de fl'fef�':.1 medicamentos, fa!";�ildQs d� M, Iumn,
de pacotes de !nll)'" conlcccionodos pele proprio f,·e9u�s.

Pacotes pnro NQtol e Ano Bom

e ell\IO

nmn'A ri,,,

11'11"'0
RHl fim1lco pelo nrccn

Cr� 30 eDo,OO.
InfQrmJ):,:"n�'i Ji·rl'oOlt-'"f.-;

I ���ri�:�. fone
(lne

f:')p: ��:flfr::111-::Lrj1 flrl) "'l'}f.:::Ofttr"
v\ �"'Jd Luc/IiI E�ln HDlhr1n�t;r Av. Ar. f'cIta It H.VG AlpPHAI1t..-) T<AOlantfm't!

(trl1! c r-o

) Noya.

I

I

ique
f � ....

.ate 7

PARA AS PRO'XIMAS FESTAS DE tI'UH

OHRIiC:t!lO:;

E ANO NOVO

COiJ:.i!:R"1A:; rIAOOtll\!:i; - llo"!!1;' O" _ f'Ctl::;!"� _

F-!:::_W$ - PeL'i1l03 - Cl.nt�e F�!.lr p AZl!(;ç tAoriu _ t:f{,.

COtl�ntvAS EXTIlANGEIIl'AS I' C- cr�:JrJ:;.. CfCjfJj.. Ch""pii'gtt�t\j
�W5 .. StJrdi.,ha; - An��lCV�j .. !\nn!fo:]:-to - Dtlt�1'1:.J:O - f!!f'''arf!3 .. t�::...
H/llDAS tIAC10H,1,!:í _ UV:'65 • C�rv�jt!:; - !\dli��f!1I'ls3 _ Âgml; _

Ilha; - Chomptlll lI:;:;, rico

r'l l��I:jJ 1""'tp;-l') ...ln.nt .... "l �:H�trr '" t...ç

l.!·ul i ", (::;, '�){·�Il:.�
Il) t m f<;;'Jt1,,{� C:t;!Pl�TIt", d'Q '(")..t�

"'<{}�"l 'G r.:1ulun;;:f��

llEBIDAS EXTIlANGW\A5

c V·/I.isy.

I Y E :; A R I 1\ W! L l f R LI ! II G

l.l!O

�f}��:"'''''.g.:'�I 'tT-I«"'-��!f�. �

�J l U n e ...

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ccnvcrsações a resepitc. de or;"� cn- I A segunda proposição � .que t-odQS
tos, se]c o tamanho da '\xêrcit'o c'_, OS governos, sabendo Quc'"tqdos' GS':ou-

lL 'f'

'I�
tê d rc\<s!!:tul

me 1/0 ou (,05 orças 1"9 e as e me-, rro: govern% em sogr!l os, procuram

ri,canas no paiI e nll c�tr(O

Ciro,�,
seio ccntiucmcnte descobrir os ségredos

, I

Q bombo atômica ou os 11 OS ses ('�S outros" O êxito alcol'l«;ado é evi-

cslratégicas, creio qUe teremo d re- dentemenle por si mçsmo um 'dos

conhecer duas preposições que \Od 0-5' mcicres segredos e eu nóo prOcuro, dor,

governos considerQ� evidentes \ ' uc,' o impressão ,J<:: ,!UO conheço êsses 9ron 'til', militares, lJiia, llollçroo ,-.cr ,fJsçoli�

entretanto, nenhum governo ôisr'1tirá dos segredos, Mos 'dois e�e!11plos cos-': %Od05, ,e não, devemos: tombem' desarmar-moS,

nublicemcnte . l cr�IQS podem ser opr.e�'!'�to'dQs" perc
'

,Hllal<\río 'Acheson�l;ilicnthQI,,' b�in corao
-

QIl�tn'do fã, pOS5iv�I, realixQr essas cen-

A primeira é que d"js gav{;rnos, 'vor prover o que intorcsso, isto ,6, que' as, o principie em que, se, basearam 05 '''�Snçõ�s, ni.io devemos Q.prtir da rpe-
:- Cqrl� l�iz li o 110m'; dó go-

ne is estritamente oilados que se,�m, governos sebem mais II respeito dos SUI!S, pri>p!>stos ,coíÍcoÍ'"lIuo'm; cm. que surç&o ingênuo de' 'que não conhece- lonte pi-imogenít'l que vem encher de

rão se c<lnfiariío Iliut!.l'lmcnte, todl)" 'os negados militare. dos olltr�s,' do que ':"pde�. ser, mos todos os fatos essenciais

-cus segredos mm"res, A

Sd�lInd"�é
c poderia supor o homem �o�um, Que fiicali:;:nd'os de f6�Q, '

\
to das nossas' i'l,ls!'ectiyas

mun icões quP todos os govérnos, por mQjs a l- �� Iimita,55\,: o escutar os dis�ursos fei-! ',qu<) ',p�rmi- militlÍres,
,

S.erã� conveniente

IIU I� ,'90S
qUe sejam, procuram conti"�amc. to; �uhh�"me�te, ,

'to a fis-ca_lisação- de ,t,odos: es 'negócios entes de cOI)l!ecê.los, V1A[ANTES'
tO' descobrir as segredos dos out�s i I Noo ,ho n�Ulto, I) H_ Chú,rchilr ft!%

,militares é ume . iml>.ossibjlfdq_de, cbsolu- objetivo' das conversoções nôo 54>-
._ Esteve em ,nossq cidade o snr .

E - \ \ vmc efirmcçdo ocGrca d(!S cootingcn-' •• l' r� conseguir' informo�,pcs a resepito do
nquonlG nco so reconhecerem, 0'\ n"

, E'
, ','

.

to, Os fíSC(HS teriam de ,ter 1'fT!, � Renato, Mello, Icrmeceuticn

I d
' - - .', t., 00 xcrcito Vermelho no Or.',cntn I

-" . ,,'
=: b 'm � co·gar '" 11-

sns uo s prOllOSIÇQCS, nao poderá h'JVCf , E •
,,' •

ncesso ii, dcliberaço,es, do, "l'chbUf(l _
e qus- IlOO 50 emos, o. " ..... doiaf,

,

'II I
,ue urope c .sso provocou uma -'nc'-_ • '. • I

.

t II �
q ..ol ClS' fo'rcas

Slr,CCfI O( e em qualquer debote pll" _

d ,_

..� lU
do. nOSSOS cstodOS-n'lQIGres, ,aSSIm co- ocor, I) em vIr U c 00. - ,

•• l/F ',I 'd c "utrn- pnyi " n C< bl 'b
',r('ço!) a Stahm sobre o existencia do I

' "

'd· t (!Ih u'
"

ATH-I"" ,'I! (, I -,- nO flMIO " 9"'90S V," PS ue gu,rro .- ICO so re O desarmamento, Além>',oc' J'
, •

•
,mo de poss"ir a chave �c, todo,s aS co- e qUe es.'lImas ,(10 PQr, se o �m cq I

I
" I 'Ã b! d tê", on,lllI'h<lndo o cO',ito do norte de d' ,

S,...cnto t IVISGeS, Os Jlumoros par ele '

'

I'': d 'm ;.; c n<()rV�m To--"
c,. OS, q\lC, esta ',C"\lO oque(/ \'. um ISSO, os propostás públlccs paro o d�, "bl' d d

' õiúos ::: os ;�gredo5 de, todos oS cofres, ,,,'o as e a�sl '5" O. �. "'�-,

1'[iV',O tle d'I",' ",'1,1 - {lllZ��IO': conelo' Valq, P"r!l impedir que o, forc,O, gucr-s'
,�U iÇ(I os po em ter sióo no�id"de po-

- "

quectóa fun I" , ". � _". ormomen,o OY pnrn a redução de or- br I'. Pcsdo que todos os,'
-

-

:", cor rr:g ,,J o de m'lll;�õ�',. chncO\J,se ,ili,c,ro; sejam Qbastcr.i,I'l5 pelo mor, me,monto; não pnssarõ" de n.goobro,"� o pu ICO em gero, Eram, po- t
•

f' r
_'

estabelecer J
-

n.m, conhecidos com difeÍ'�nças insig. que Q I,ca IxaçQo
_

')DrO y"ntogcn:; nQciQnni" no equilíbrio ''',I1contcs por oQuêlcs que tinham ahri- 'nco Mvcrá 9Dvêrno {jIlC confie nos Te ....

d"s fôrças, 9)iil5o de conhece-los ! Intório5 -dos' fiscais, qU'e' os díplon1ot'ls
Apr�sso-m" em d' b"

, I "

Ixer que o meu o -

,.�'tro exemp!o, O sr: Molatov está odHirem, de esca,lher.:' �stbndo_>::m 'jô:
ietivo em fazer e:;sas à"c!oror.õe<,' na-o I d J

" "''# ,-ando os inglêsc$ II dizerem dI!, 90 P YI a e o morfc"�as' naçoes, nc�� fomentar o' hipocrisia, mas. 'ao tO"' '''J' 'h
'.. f" f'

, ,
'

.. PII(lICO, quantos homens têm' élcs cs-
n ,vm governo con Iara' no, que 'os IS-

>'(,flO, procumr u:na ba5� firme ele ver tccifnoóos em poi�cs omig',s, referin- cais lhe disse.rcm' o rCSJlpito do, peri,
dade !ln qual seja P05SIVet fO%1:,r

pro-, '�o-r p�rticulormonte 00 Óriente Mé. 90 dI: um ataque,', A liscalixaçõo;,por
gressos práticos no- mundo atual, \ Mos, ,;�

I
M,s o sr, MO/!llov s"be muito ll1af� ostensivo' que

�"le5, as p"posiç�cs têm de Scr\_de" b�nJ ° quolltidode de tropas qlle os cvmplclada pelo ôcrviçú secreto_
nàs.e portk�l�r.. v'm:l<ldeiro problc- PO�TO ALEGRE, 2'l lU?) O

".on�troJos, '

I b
' ri '

" da� orm��cl1tós é 11m atôrdo de PSD c', PTB haviam consultlldo o TRE
'. r,lr"'toS lêm, Nós' sabemos, O; duvido alguma, 'os, rusSos' fiscalizarão I,

A primeira rpop sic- -

ti' 'I, '

I eqlli'ibrio- entre o poder total do União'f sobre o coso da eleição de Fctulio
o ,,,� c que OIS g��, I gc\',;rnos

ocais no' Oriente Médio to- t
lemos por mo' t I f d

l'
{citá! da mundo for90s,' po, ro:"o sC,n,odo, <:onsidcrtllldo-se

, IS CS Tl amente o iodos
I

01 sobem, Quo!, ii, então, o seg're.'!!'1i.r9-1l!'1àrâAn':lil�ií;.fte nu- se/'om
-

f' - 'ombos:,os Il,artidos com direito de apol1
.I ç:.p, .il..I!>&..t'I.V !iIll> u.. lJ.;U!l::!

", ,nao se con 10rGO mutuo-' do atol qLle o ,sr, Molotov, pr(lCurá af- INDUSTRIAS
mente todos 05 seus segredos' milito, I rrn IIr de Sir Alex!lll,der, CcidC1gà�?, é'
re" Niío- houve ainda na historia dois' qU( \Os inglêses são m,ais fortes em 0.1_
qcvcrnos m�is estritamente aliados de gUIls'\ pontos da

qur o inglês C o americano durante es- mcnt�s - ogitáveis' da {lOputÓS90 lcic;:'àl C

;'0 guerra, Pu%eram em comum ,qua- n!�is Vraeos em �utros, dó, qú,,', o po,�
LMU:ho que fez-se foi tcepoção, ma, ,� todos os seus segredos militares, <leria 'exigir o' manutenção da ordem,
jti acostumei-me e sei que essa gente n'7' nóo iodos, Os Estados Unid'o�, O <lua ti sr, Mo'"toy proruro não é

D�� excmp1a guardou alguns segredos luniaçGo' que afe�e' G seguronça
'I,; ('os �cus agentes secretos em vo_ \Uniãa Soviético ou do mundo mos a

ia:, porte, do mundo, E' Claro que r<velo,a,! de fotos'
".c'mo no period" mais critico da guer iud,ca� hs ir.glêses
r" não I,ouve nada parecido com uma te MédÍo,
Dieno revelaçõo de planos militares, Se i!lrnarmos a exomi,ncir' D
informações ou armas pela União So-- n'� d"s \armomento-s ó "Iur 'dessa du�s
'jt1ica e pelos estados-maiores da In- prç.posi,�es, poderemos' 'tirar' algumas
,jC'terrQ e dos Estados Unidos, conclu:<tt!s práticas,

\\
\ �

meoço
SOBRE A DEFESA DO CONTINENTETOLEDANO E O PROJETO TRUMAN

I'Cidade do México, 24 (UI') -

ví_lprCIlSQ
o sr" Toledana dis�e que' qual.

ccr.te Lombord� , Toiedcno, presidente quêr plal10 �ilitar represento perigo
da CanfedcraçQQ dos Trobclhcdores da se"''Pre que 1l0D dependa de Ccnselhc

Amarica Lerin«, declcrou que o pro-I de Segurança das noções nklcs , A \;('1') de, Trurnono sobre o defeso cio COllfderuçãa dos Trabalhadores do

continente "contem grandes ameaças
I Amarica Latino publicará documentos

á soberania e progresso da Americo I cx.pliccndo O sllerigos do pano de Tru-

I..otinn", Em entrevista cole+irn Q im-! men ,

ORGÃO DOS DIÁRIOS ASSOC1ADOS

Qr;qr!a-fciro, 25 ele Dezembro de 1946 NUMERO 805

o navio

com l�mQ mino (! nfulldou.

I��ridodc5 I1fio SDGI]ITI de como o mt- ("tremente!; oficiols do Exercito da

w; eleu o(jllde porto, Se por acaso Oll T(l�sn!ia setentrional c do MQccdonia

('li co'coçada libcraéomcntc, Noticias ccidentol anunciaram que grupos de

de $gloniço di'1:cm que c(lnhollcirns guerrilheiros continuam a render·se,

--_--��-

n
u TALn

�m
lU

G�rçalvo; disseram que os dcsculpns
pera o recuso do abano não serviram,

HCrJ:-Icnegildo Morais declorou: "Eu

nOl' ocreditava mesmo nisto, todo o

lu'ino rcpottogcou entre os funciontÍ-

rios publicos sobre o proposito do obo-

n" de note: Severino Lim�, fundo

ntirio do Ministcrio do Educação disse

(11 . .: o "abano de na�(1 dar:'o pera pagor

"Igumos dividas e ainda ;0 sobrar 01- não leva mesmo em conta o nO$,sa si-

0tdTIO coisq poro gostar em coso, acen

ttl( ndo mas... já cs::prova por isto"_

As funcionarias Lai'J Souza � Maria

tuccco" . Sil�io Castro afirmou

nunCa houve interesse do governo de

d,;- abono aos fundonári{,s" ..

MiNISTÉRIO DA GUERRA

5" . RF.GJ.t..O MILITAR E 5" DIVISÃO DE INFANTARIA

320;:· • BA1A1LÃO DE CAÇADORES"

ALMOCHAR1FADO
A Y 5 O

(ele EDITAL DE CONCORREhCIA ADMINISTRATIVA)
De ordem do sr, Tenel1te Coronel IRAPUAN ELYZEU XAVI ER LEAL,

Agente Diretor do 32� Batalhão de Caçadores, faço saber a quem in:cres
sar posso, que nos Edições dc�te iornol, cios dias 15, 12, 20, 21 de Dezembro

do c"rrcntc ano, rospedi'lomcnte, acho-se publicado no íntegro o Editol de

Concorrencio Administrativa, poro o fornecimento <los artigos dos grupos ne

ks descriminodos para o <l1l0 d� 1947,
ALMOCHARlfADO DO 32° Ilqtalhib de Cm;!ldores, em B'umcnou, 15

(IC dezembro de 1940,

MOACIR CORREA 2.0, Tcn, l. h, Almoxarife,

_. -_._-�. ---�----,'

Por
f,labc!cr.itlos õ r\la IS rle tio'/embro, 1371, c.om ,eJ1re�cn!açõc, de

moquinas Dpcrotrizcs " do, anfmadas moquinos '{e CQ�tl!ra

-"t�-�-�
� ��

(I, foh,icacão italiana, cumprimentam �cu� amigos !! frcguczcs. com os me-

NECCHI

lllOrcs voto:; dt:

BOAS FESTAS E FELIZ ANO NOVO

D'J"o<lctcndo fL otc'nçiio o rpcfcrellcio ,:i,pcnsQda dutante o cxcrdr.io de 1?16,

,-----------_---

5 IIlotor�5 (l <llco crio e 1 alter no dor, t"rfos usada. pr.lfóm, �m Dcrfd-

to r,todo, sé'não:

i,lcm M,W,M,-'originol de II) }Ir Cr$ lS,OOO,OO

idem M.W,M,-originof de C !-IP Cr$ 10.300,00

id�m Dcutx legítimo d� 15 HP Cr$ 25, (KlO,OO

�dcm Deul7- legitimo de i
I
I

I

�ABRlCA

_D_E__ G_À_I_T_A_S_'_'À_L_F_R_E_D_O_H_ER_I_i'_IG_"_S_,_A_,_c_om_'_C_Ci_o_e_I_Od_u=,_1
n l' f:J �. I n h'" S ALompanOIH tllUustrlaI üC fosssr . ,

lU Cr$HP l!l 000,00

oltcnHldor AS, E, t\, Cr$ 20,000,00de 7,5 KVA "

ASSEMBLE'IA GERAL EXTRAO:\DINARIA
Si]..) (onvidQcQ.s os s<:nhores acionistas. para [! assembléia gero1 cx.trg-

r rdil1gria, O ::c realizar ne c5crirorio da 50ci�dodc, sito á A"enida 13 de Outu
hro N, J51, no cidade de Brusque, Estado d" Santo Catarina, no dia 27 oe de· 1zembr" dd 19,15, ás 16 (�eze5�ei5) hOras o-Fim-oe'

,o', lorr,orem conhecimento .lo laudo de avaliaçiio dos bens sociais po

ro reajustamento dos respectivos ""o-Jor-es;
2 o' deliberarem, em defillitivo. sôbre o proposta da Diretoria. rcla

tivamenre ao reajustamento aludido e o conseguinte aumento d�

capital,
3, o) Alteraçóo dos estatutos sod';;� e

4,01 trotorGm de DutrCls quoisquc, GS ,,"tos de inlerêsse da 5ociedooe,

Brusquc, l4 de Dezembro

I

I '\
Por \vALTER'SIPM�NN

ICopyright dos é

I me. escpror maior frarÍqttGztJ.
os d'" contar COIl1 mCIlQS _fr�nqu�-ia, -._.Se alguma coisa uH!

aniversario Ilatalicio

srte , Nil:a 1..,":1', fino

'do nosso saciedade e

dileto ·filba da cxmc _ src." Dno ,

Mario" \.uizg \'1(2:. ser de

tn�,

DR,

alegria' o lar do sr, Luiz Souto C de

suo exmg, 'espOSll Dnc , EIZQ Souto.

ln, mo-Io com votos

neste cidade,

nossa 5ucpiori
<Iode, técnic;.g" que �I)S permite atacar

PSccom dcvâsta,&oi-a -, !õrço: e de grondes
djsl�ndas qllol(j!lcr, ,ponto M mundo, o

I
! tor a c"ndidato O vago poro o

r" SGl1ol'oria,

O prim.e'rvl _

tulio' registado sob suo legcnda e 'o;.'
segundo, apontando o fqto do à_clio' ':"

que

E EDIENTt!:S DOS
BANCOS INDUSTRIÁ,S CRUZEIRO LTDA,

,Rua Sõo:1laulo!",274
aos S�U5

ULME'R LAFRONT'
, , ,

Corretor, 'd�" ImoYéis
aos' scÍls 0l)1i90S, Boas 'Festas'

1:1;z ANO NOVO,"

o', honra
distintos arnj90�: c ,'freguczes os

sincc_ros, votos de' 80AS FESTAS

e' FEI..IZ" A!,!O NOVO, ' '-

corrEÍntc,

Dia 24 - Expediente das 9 "'h 11 hortls

,Dia 25, 26 11 31 - NÃO HAVERA.l EXPEDIENTe'
.

� I
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Na Ia

discurso, o pI). de horroriz"da como invcnt soda i

(la prcconí30u (} desarmaménto mun- nQ colutanrJo·sc no centrQ das di�
dia!' : SÓC5 internacia!1ais l:om j)5p(!1:t�s' c

I
Sem rn,,"cianaT diretamente ,,' bom- p!c{'oment" novos c de urna jnta

I b alômicil, 'Sua SOlltidode advertiu Idade nltnr;o dantes 5c!1ti::la no pro

I centro 'os "�OVOS engenhos de

destrui-,
ma do desarmamento. dando IU9nr

,,-:ia dos' ,técnicas modernas "90 '9u"rro, UI)')(: esperanço afim de que pósso':
,"0 no-vll elemento apareceu' ultimo- ,l1almente consegu:r·se aquitó, 'qlle :,
I
m'mtc para ,rchoçor o de.ejo de po,;, [passodo prOCurou-se em vão""

"

, 'O p('óerio dos máquinas de' destrui· i terceira, parle de seu disl\_W'so' 'o
"

i çõo dI!' t�cnka moderna, reforçou c pa a.pelou aos governante,s, Deiíoí
, t ,I pc:, o- desarmamento, no� sentid
f

,

____;__ -

i frr,balhmem constantemente p;lo pG.",
� ,:

'

I pela justiça ��,mundo, Ji;_ !la':;,
o:'

! Cumprl·men tos 1 ::�l:rCemOb:;:;n..�,:om:::;:ações
I, i

e eventual reaJustomento_

1 i Referi_ndo-'iC 00 anti-dericoiismi) :dís'

i de Bôas Festas '::V�O
Popa: "Nenhum cristão dire��

�, ,I Í'<1 a

; F' I" A H 15cnl'e,
t e e 1% no ovo I ficor de braço> crul:ados, de cabeç,'
r ! b(]i�a c i�elhos tremulas dea�t'c !les'
f 'Ii Recebemos, agradecemos e aqui rc' so 'o-ndo", Encerrando a mensogçi]{
t trihu;mos ,os dlmprim(;nfos de Boas d,� N'�tol " Papa prsetou homc�9�m"
festos e felib, Ana Novo dos s8guin- de "sentimentos

'

t.:m -firmas, ,-clientes, amigas tO faV-OfC-

CedOr!!S; 00; homens dos noções
rol"'l na t�ilhD sangrento

Cqrtos Hoepckc 5, A, Comercio e exncitos, levando auxilio

����:-��:f;;:-�':�=?":���.?:-:-;:;;::_-��:::::�-;,��-:::.�=�':�
�-�� •.-�"""""_"-�---- ��

=:-��.:;� lª--'�-1f -��.r.,.:a"" "__..---
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Ir.dustria; Richard Dyer, Rio de Joneiro: g1.lerra",
,G�'QldQ Cavalcanti Castro, Campinas;
Presidente I.;,go llfumenaucnse de De5-

porlos: Werner Garni; Industrias "As'-
t"," Ltda,; Caso Santo Rosa, floria

no(,plis; Walter S<:hmidt 5, A,; Fun·

danarias do Agencio Municipal de

:s!atistii:o: S. A, Fabrica de Pape
I<'io. Ti�bó; OrquiâCOr!o Catarinen3e:

MaUlDramantos de São 1'0ulo;
l�dust;io' c C"mercia de Santa

reh ao mesmo tempo, híestimGI\'!!I p"
sel,tc de Natal: paz: na

'

mcn, de bO(t wmtCld;';,

--- --.;_

, Catarina S, Á,: filial loeal; Livraria <!

Tipografia': Carl Wahle S, A,; Çons
de Poços Artesianos e -Bombas

!-til,,: ! ndustría Texlil .cio!,
Hefing; P�ul!) Wíppe! Ij Ci<l,; Fabri
Ico de GO,itos Alfredo Hering S, A,;
i Rctary ClUl�, de l!lumenou: Cio, T,

1 {Q"ér Linot;'po ,'do 1lr"5i1 :S, A, e Radio -�,.;" >
•

Club, de: Illumenau,
.

J RU{J São Paulo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




