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pj twt-:"I:--'t,) l.:lt írorni o senhor nem

Estralos Unidos prattcamonte
'dt·s{lt� a nossa íudepcndencia,
};'ui nessa condição que jun
tos lutamos nas duas últimas

guerras. Desejamos estrertar

t��o �uton,�mo �:�u�,e���ai:g: �;'�h���:!�:� ·1-ns,·stencllla do repatrllilamentoAIJH... ADhBA_. l� (lJI:J ...
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o ne o <lua e-ste país e ... 'u}-, aqui$i':ão fi,· gu<'r', , ....'
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. .. ,- Ma is urnu vez as negoc!a- tas qu� a l.:1l'PW do Norte

Elga ,t.::o WllfI lt�h:ll1a, da um 1'[1, respnudeu-nos: cõcs de urm ist.icto na Coréia .':;t�\':J. "el!fio urrnzuda, cnquan ..

SUlCu sobernnla dentro (h N- A ..>

F-' I ': .. <\1 lu"
'._. "- ao, penas 'l('\'Ü tra- rorarn hoje adiadas nor sete 10 eles nn,llJlIgln-rull a gucr-

,
ec (·Nl�:o.Ü.,.l\ cr -eia passa- tar da l'c"'lll[lrl'la'�do de ":,,'1" dias, lima voz que iíenhulIJ�1 r.� l'1l/ll' �.lJa lnsi:-;l.i'l1l'Ja pelo1"1 a l'0I1':;ÜLu'1' 11m Esl'±do S'j '" �

b�'r�'!l 'i, t.' 'I, E�: ri ' ::.:
-

los :1SSUlliOi; relatlvos :'ú Iun- "lu:; duas �,u·tes apreseniou n p:>trí::J.ITlentn dos prlsionci-
< lU (eu ,I O uu e� eraç�o, , , qualquer proposta nova para r,,'i antj-cillll\lllilitüs, Para re-

pouco depo�s, da nieiu 110ltê cíonamonto do UDSS'J eSI'nt?- resolver o imnase. Os delega- navcr nl�llns lllilh:ll'CS de chi-de "eo'lmda-ltu'a quando o nd -

d '" h'
- '. b

1
,-. '" "

. •

ii' no e compras ('ln .\ as. 111g-

I gados
esliveram reunidos ctu- n,:sL':-:, eles imnunham novos

ll:ll!strador cl-:efe lI1gles Cu-
l '

'

_ 'rante 32 rninutos; e o general 30frimellios a 11lilhôes de in-

�nlflgS tranSfc�'lr s�lU: �o,�e��s BUCAREST, 12 CUP) _ A-
1 Harrison, em nome das Naçüf;s i:elizes habitantes da região.o govCr!lO. �que e s a J?' mmcia se ofiCiàlmente que a 1\ Unida:;, !Pll uma longa d(cc:]a· O" <:omunistas retl'Ue:il'am que

?u�1a Cl'r�Onta qUe S�t r�adI; sra, A�a Pauker f;i dispcnsu- - - - - ,-

-.
- -_ - - i1 Politica dos :lliado!O 11.1 'Iues

�a1.at ,:lll A ",mF,arja. !-Plf�' a
da das funções de vice presi-I Honro"a d·ISI·lnc.�o \�i(l dos 1;l'isioncirüs, él'a ·'h;lj·

",n réla" cc eracao 01 a- -.l v '1""""
,

, dI" N
_.
U· l' � dente do Conselho de !YIinis- "i.l ( ldtlll!,d tlnsa ,

prova a pe a.o açocs me ,b,

f 'd' B'-����������������� ...����������������������- tr�.�ge�a06u�0���1 COltera o' an ra�II'
que alnda restava a que fOI • V .i •• 1
outtóra a mulhe.l' mais"pode- CIDADE DO MEXICO, 121
rosa de todo o mundo comu- (DP I -O Brasil re-eleito tnista. autorizada a telefonar membro do Fundo Monetário I
<:111 qualquer momenbJ para o Internacional, juntamente com

Ipropl'io Stalin, Ameriot"mente, a Austrália. Belgica, Egito.
Ana Pauker já fôr" 3fastada Canadá, ltalia e Holanda, O Idos seus cargos corno nllrtlS- Japão e a Alemanha foram e

tro do Exterior .b Humfni;:i leitos membros executivos da I
e c,Omo membro do polítiburo. junta do Banco Mundial e do \'Acredita-se que esteja 11l1Ínnl Fundo Monetário. Com isso, o

te a abertura de Ul'ocesso con- número de membl·os das duas
Itra ela, sob a acusaçãIl (!e rtes- juntas aumentou de quatorze

viar-se da linha jt1sta. para dezesseis I

Toruou·se a,
ErUréia IIm eS44 Prnlongam a guerra com a

Op�raçã·o
Do,;s Irm'ão5

(irurgícà
Siameses

�-- ... -

melhante já foi, tentada duas 1 manha, Segundo os mesmos

vezes e que fracassou. No ca- I círculos as modificações pro
so presente, escreve o citado I postas ao texto preparado pe
jornal. os medicas depois de >los três suplentes nesta Capi
lerem recusado pratic'ar tal 0- 'I' tal

seriam relativas à refor
peração, devido aq estado cai'- ma, O governo de Washing
diaco das crianças, são favorá- ion pediria notadamente que
veis a urna in�ervenção en'ur- o texto final seja muito mais

gica, pois vários exames fei- breve do que o redigido pelos
ias demonstraram que os sis- três diplorílatas,
temas de nervos dos bebês se

rão perfeitamente independen
tes; assim cOmo os sistemas

gresso da humanidade, Em expressivo discurso o circulaiorios e sanguíneos. No
ORDEM DO DIA

l' deputado Siqueira Bello de- entanto, não é possivel se sa-
, -

f '. bel' se existe uma ligac;iío en-
Na ordem do (11a oram u- fendeu o proJeto de leI que. tre os dois cctebros,

provados: projeto de lei que. concede auxilio de Cr$. , , , " I
adquire terreno em Orleãs 1200.00000 à Prefeitura de "

LONDRES. 12 (UP) - Se-
, •

' I,. •

I
gnndó indicacões obtidas nos

para nele ser mstalado um Caçador, afIm de conclmr as circulas bem' informados, -os

Grupo Escolar; e projeto de obras do aeroporto mu�icipaL tl'ê�� governos ucidentais te
lei que considera de utilidade HERMA'. A VICTOR KONDER riam api'Ovado u:; linhas rnes-

pública o Arquivo Historico "
'

I tras do l�roy:to em ,1'éSp,osta à

Eclesiastico de' Santa Cablri-
Dl : Bota sovlHlC'a l!f·latlva ti Ale-

com séde em Florianopo-

--------------- 1 ___

TERIA A COFAP ASSINADO O CONVENIO COM
OS CEREAllSTAS DO TRJANGUlO MINEIRO

dialmente famosa 'Societ,s deE
Agricultul'ps de Fral1et', Pro
metcll .. )10S, dentro elll PlJílCtl,
fazer um relato de Sllas ati.
'lidades no velho mundo,

1'.1 um pmissál'io para cuidar
RIO, 12 (Meridional) - N a vez em 1,915 ellcüllil·ül1 na

I
da l'ompl'a da quota de vinte

seS:3o �2 ônte�n_ �a_ Cân��1'3 jC�:il�ra. ", sr: ,:\r\hll!' �,L:l'�Ull'- ),101' ce!li0 destinada à IV'[inas,
Q SI. JOH Angll"I.J ,-,ootou tUm, du.;, " t \lJO I, >I)t tt<l d l.,se., ." 'j' ", _,' ,

lVIEXICO, 12 (UP) - O :ir. os ape10s feiwil na vespera, no (J sr. Art!llIr R"rna.ruc>ó é I
C.lIH U l-S� d�.l (lne O Cnn, e111?,

Horacio l ..afe!', lV1illistro da S ...nado, e dirigidos no sr. Ar· um homcm de fluem se poue [(ue se tcl'la f1l'il1ado e que nao

Fazenda d<D Brasil, partirá lhul' Bernardes par;.. que ele- divérgir e ('[I H.'I1\10 divergido foi (lado à lluhUcidnde, entre
amanhã rumo aos Estados \J- "isl<t do Sf'1t V!'op,;sHo de nill' dele muitas vezes, mas ineon- (J :-;l'. Walclf·m.al' Ro{']'w f' o ure-
nidos, O titular brasileiro pre- mais l'{,'tornar aCamara. Leli'!- l{',;(avdll1pnti' é lIwa das fi ..

sidellte d:J COll'AP (' os ce�ea,
I tende 'pt'r�aneeer nos !';E. uu.) bt.ou o orador {lU .. ao �cr. ('- li.ll:-as l1lai� respeilávé'is d.1 PU-
uns 01tO dlas. leito deputado pe-la prUTi<'lra lItJea llai'lOllal ,

lishlS tl'i::mgulinos, existe re

I alnlt-'ntp, Rpesar de o ]lh,'nário

DIJfIClILT,ADO O TRAFEGO
NOS SE1'ORES DE BEl1.LIM
BERLIlVr, 12 (UP) - Os

russos puzeram em liberdade
os três soldados inglêses que
havjam desaparecido terça-fei
l'a à noite na rodovia' Ociden
tal. Também permitiram a

passagem livre das patrulhas
I'odoviul'ins l1Hadp.s; mas C011-

t inúam dificultnndo o tráfego
entre Berlim e a Alemanha o

cidental. Duzcnb)$ r:l.minhõcs
flUe- d(·mandam Berlim e ('(m
to e cillqllentã quI.' deviam sai!'
'para o oéste. estão formando
ma nos pautas de eontl'l'lle,

B, HORIZONTE, 12 (Mc- os ccrealistas no Triângulo l\li .. I Disse ainda que a portar;a
ridional) - Falando durante neiro um convênio, liber:md.. rclat:íonada com a proibição
a última reunião da COiTAI', oitenta 1;01' cento da j]Wclll- : da exportação do arroz do'
o sr. Waldemar Rocha COll- ção do "rroz em troca da e)'j- Estado, baixada pela COF'AP.

I cOlltinua de pé' c que npllhuma

lol'denl enl con1rúl'io havia si-

do dada.

Em entrevista telefônica Q

agente da lv!ogiana, em Ube-

1'3ba, du:larou ignorar a proi
bição c que O produto es1:á
:.;cndú embarcado norma]mE'll
te. Dis,;(: ainda que ali cl1C'g�{-

testou aI; notícias segundo as ltrcga à COFAP dos vir.j", 1)(11'

quais teria sido assinado com. {'enio dos rf'stanIPs.

F igurã respeitavel
na politica nacional

Noticias 00 Pais

Não será mais c o n ce di do· cambio ";,:'::,,",:,�:;;";:,��:�,,:�;�::;
�;s��!���;::l;�I�;��i;:;��tE:l�i�� I

seja qual lor a es,�,��,!�"Od !,:, A ,��,��� I;�;:;;:ji:::�;:�>:j��:���;��
,__-,._..__,..-_;_._ _.; "'-�.....----'-------;.. UID. 12 tl\o1üf1d.) - o }>l't::fadt"n- ! 1 1": ..HU1_:-', nlrn�n15. alénl dr- 'torl!lS o.:; 1 t���O dn PRt"(l.:1D ehl ohcril,·nr:h.� a

dades pulleiaL,;; Qstão ln'oviden- té: G0(;ú1io V�)rg.as assinou decretos J \.':lJ"it:1gens do t.7nnirat.o, {nu.: viri:o t 1" i "'ut�i(Lt all1t·�ôn\�Jn. Dessa co-

{._·iuudü ;). pontun.liz::i(.�ii{) do sr. A- n�! p,tisla da t{u(�rr.u* desjgluiodo v:í- i dt'"i)ois. A nrlnlPit�u }Jl'osileir�1 �\ 5f'1' IIHi.-,�.:.:io n"�tü ]1:.11"tü::lpuranl n�nhum

dOlJo p"ra (JS dE-vtdGS rin�.
.

dos üflt.:iais generais }}ura a]los. 1 nWtlf:quinl n:t grHllde casa dt-" C.1S- 1 dus l."h._·f(·,s jh..i]ífipos presos ou a ...

P(��tüs dn exercito. Entre estest !lU!":! inh·rtl!H.·ional. l·lt,�:tdd··"

t_.1c.:-<.I.4H..'·u se o rn.3re(·l\al rvIn��arellh;'ls !. --' ._ ..cc:'""'1

�"('����"�� (;�:P::;:I'�;!���� ;��';� Convidado o sr. Nereu
to,

.

I
sr:1LU) os .JUDEUS lNIH'!NIZ,\.-

r A b I
'" .

nos PELO 00\', n,'\ ALEMANHA pa a a s sem e I a
mo, 1.2 ,(Merid.. l' - 'O SI', Mor-

en- daJ",i Sh�el'son, conselheiro da le-I<:a.;;'o de Israêl ".. Bl'!lsil, fulando .R��, 12 �lVíeridional,). - O

á imprensa disse (llte o governo' lVIlI11SLl'O Joan Neves VISItou n

lie I�ruél j'eceberá três bilhões de Câmara afim de convidar o
marcos alemães a titulo de rep::I

rações, Estes três bilhões serã;)

resgatados em doz� anos,

UlI'IA BRASILEIRA COl\IO MODE-

1.0 DE JACQUES F'A'l'H

mo, 12 IMerid.\ - o sr, Jacque�
Fath contrato\! a srta, Dn'hI"<l
Le50. jovem da alta sociedade <,a ..

exibir seus lnedelos �Hl

Ramos
da ONU

sr, Nereu Ramos, prt!sideat0
da C:Jsa, !Jura, na qualidade d:::!

representante do Legislativo,
participar da delegnção hrasi

leira que comparecel'f, à As

sembléia Geral da 0;;[1], a rea-

J outubro proxiliio. O chanceler

! Lambem visitou o S�nad(l, fi.l
I zendo o mesm,o conVIte ao �cu

presidente, Ambas as eaS2S,

:;alientou o ministro Neves da

Fonloura dão importância ao

conclave, chamando a ;;r!.el1t;ão

I para a pOSSibilidade t10, pro
nunciamento da Rusia quanto

lizar-se em Nova 'forque. cm
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Soclal] M���s��lsnc�,�fRl������r.·1 ID3�!\�rso �!�ã !����!��rl'l
lVIelquídes FernandeS,_R:u-lê ANIVERSÂ'Rfos, PRIMEIRA COMUNHÃO E
bens Gerliad,t, WaltlTr Kre-l = . ,;-"

,,,,' ,

�. O .. Instituto dos Industríáríos torna público que, no

,mer,e sra: R.od.o,,�to Paa:m.: _=;;::- .

, c .,

BATIZADOS ;'_,' _,,_
período de 1." a 15 de Setembro, permanecerão abertas Bem no centro da cidade di' lHo do SIlI, aluga-se um llredio raeem-

r

., I k _
_

_

....

,-
4If_

- as Inscricôcs pura a carreira em epigrafe. Informações �onctruidl), de il(!ôrdo COlll as e-xigelfcias do DeJ)artnl!le�to (le S:llí�e Pu-

IK)leOlnuub'l'Jec-seRoLmlWeul�vM·toa'ttass.a I ª_
'

"':'lilf,O=RM-·iA.tnl:r (-I't� r"A' '. Un,' l' I, t," detalhadas ooderão ser obtidas na séde da Agencia lo- blicà, Mimo para sorveeerla, bar; restaurante ou emireftarta, com :irea

" lU' A�ulk') tHYf ,lK l'!'IU LI:K -

cal, à rua Neren Rniuos, nésta cidade,' de Di! mz, - Interessando (I segundo pavimento aluga-se todo o pré.

ft �) •• -

d ni�' :=
.

T" l' h 1" Horário: - das 9 às 11 horas para os 'candidatos. diO, com salas prollrias par"- eserftoxíos ou apartamentos. l're�os e eon-

� i re,CelsO O IIflia" I � e'�fone, <J�U" fi ê Blumenau, 1-9-52
.

dições a. combinar com iJ; proprietário sr. Adolfo Ledra, em IUo do Sul.

ELOGIOS PREJUDICIAIS 1=
"

',; ",' '. ,';,".':: BltASIL - Agenie O mesmo proJ'riéf:í::riO tem :I. vcrida llma.apra:zivel cnacara, na. loca-

Há pessoas que, mesmo S:llII11II11UlmlHlIlIllníllllllllllHlIIllIlmUlIlIIlIllIlIlIllmmml!íllltlllh-:::J .'

: lldade de Taboiio, dl.stá.tilIo DiellOS Ue � quilômetros da silll'� CODl bila
� moradia e demais benfeitorias, cuja ãrea mtrapilssa 150.1100 m?, rontal!=

g��;:{:i�:�l;:::1 GRA"QEE��J:E��U�ER Il�U�EN��MUIIIDADE Aviso 'A· Praca �'.:;::'�:: ;p:�;�':;�fii-��;'!::�-c"-,,
agradando, Não pensam, I I

Um '\'1Ul3.>1,e e:s:prllnen,ado !la venda de f'azendns, ferragens e mer-

,
"

stão tornan- ,",OMIU,r:.O. di;; 1 A
-s. de Setembro n' O' Campo do A f' J' Cl t b Iecid T'" te E t

cadortas em g'eral, com carterra de motorista, de preferência relal'i"'I!l-

porem, que a e
11 . Hl\:J. f;'; li v ;:,. lr,?<l. ose iaves, es a e eci a e� IJU�as, nes s�. ;do com o coméi,bio do Vale do rtataí.

. ,

do presunçosa, tais louvo- do, com fabrica de nroãutos de banana, lllcluslve do< conheet- . T '. '. - •• ; • • •

;r,es. tambem lhe ínsuüarn Ol·�mp·ICO a' Alam, eda R' lo Bran C�,O do l\lUSSI CHAVES, avisa aos seus distintos fl'cgitezes 'que' ,?m cutxeíro-cneíc energrco, habilltarlo a ndmllustl'<lr uma loja d"

I pessêas inescrupulosas estão vendendo produto de qualidade
varejo.

\O'l"gulho e vaifiade e incú� P' R O' R A Mio".. muito inferior declarando tratar-se de artigo fabricado pela
Só pretendentes com longa práüca no comércio, de pJ"ef!?ri'nciu ca-

tem excessivo amor de si A Fábrica Chaves. Pede-se, portanto, o obséqulo de adquirir o
sndos, entre 2:; p 35 anos d� icinde, queíram dirif,ir-sf' a:

. .

d'
' FRIT,Z LORENZ S.A.

prcprra. Acertado se,rra A's 8, 45 _ Cõro dos trombones llrod�to em apreço diretamente dos üníeos lstribuidol'es nes- r d'
,

c
,

h t'dado. C Ito ta Cidade' fll'lTla. Cnrlos KoffItlC, MallOé,1 Zel."eda' ",. Ad'olf�
n ústrãa, omercio e Agricultura

estimular-se a ones 1
'.,

�, u , pé tzé e:t. "",
,

'" TíMEO' - Sallta CatnriIUl.

a oparosidade e.. o altruis- Côro misto ' '" u zen!' ,I €1. Inútil apresentar-se 'sem sati;;fazer os E-xigênclas supra,
. '-

1 d iniciati-I
A !lartir das �O ho-ras - FESTEJOS POPULARES, ___:,. ,

mo.. rea san ? as
. Haverá. barraquinhas de sanduiches, canja. de galinha. -

II T
..

r p
- -

'�ALEAIAIES;;-
- - - - - - - - - - --

;:�::��d�:::: ::e:?�1 :::�c::!!t=!:!edi�:�E�:�l��;�r�a����i:!C!Sa*t;1:�:� J��= I esoD.rO �O Jrata< ,orln,,,�U,,r8,�j' PrecÍ!::l-se

..

de ;"d�i;' oficial!! com '11I\{t��r�.�e

�:��S'I!
t f" d· críancas 'vo '- Bol�(J. -'- Rod� da Fortuna -lbIas ele, vaUosas pren� ,

. ,.

".

prâUC:l de PÍlletós. - !hIorma- l'<fáquinas de costura de t4>dos M
es lSlCOS as 'J' "das":"'" ''Bazar de bordàuus e trabalhos' (le agulha :...... Grande I .

G f' d
.

�
'. '< '

. �ões: Rua 15' de Novembro, 592 _ I tipos e para ttld08 os fins. Troo I
gaba-lhes os bens, atos'j n'

,

d t"st" "s"'b'l s tó tas'"
,,' ' �,Vasco:, omes, o amlgera o ptr",ta portuguelS, conseguIu 1.0, �n,_d,ar. ou c'�iy� pMtnl" ·'07 _ ! ca. vende, 'compra e conserta. I

"
• !r"r do, �o cu).?o e ar 1 leo o o e r , , fazer com (1Ue a tril.mlação do seu' riâ,viQ se mnotinasse J'ti.sta-

�
,

".�� V� � �

de 'rabalho o aro" BLurríf:I'f.'\.v •

. I r.i:1.quinilg élétrleii: "zuendapp". l
" ,

d TODOS AO CAl\'IPO DO OLIMPICO ENTRADA FRANC'\
mcnte nas proximidades da ilha em que estava' oculto um ia- I Não compre sua m:iqUin:1, ano Ipróximo e honra ez.

'': ,';
" ,�< :, i' _ ,

-

T �.' 1 � '," bu�oso tesouro; Deixac::-m-no abandon�do na praia,' sem S\.lS- r tes de fn.zer uma visita à Loja I
SNEQ,

' A"s"",17 horas
," ,EX.'lI,tA,Ç,AO, DA GRANQL TOlV l�OLA l)cItar que estavam satIsfazendo o ""al,or desejO do, velhn pI'.._. A 20 h Eh rI:lh'enta da. fsta' "'" I de MAX KONRADT. rua 15 de I

ã(-nA DR fitA s. or�� - ,ce, " c,.,.' "...' rata, Vaséo Gon'ws c1csentC'rl'OU o tesouro e ... Leia na íntegt:a (� (APlAJht, t }/· Lli
.,

Vmde a noss_!t !esta, !)ura <fIte ue! ... te alc",lCS! tu e tu.a êste notável {'oÍlio dé'StepheÍl Viscent'Benét no num'er'o de' ,',o,nc.ur�o. para o .
I NôveIilbro, 11709 �- lêone 14115,

f mil t ro mo n ss�n,l,' ho"�S agr'ld'>vü � eln tl ' ' '
. I Cxa. P<JstílJ. 1�3 � IU.tJ,MENAU.a

.

la e 6 �U 1>; Xl. ! _
a

....
u,ü

..
"'•• ,-' � .d., 1- setembro de ."A Cigflrra'" Magasil'u'; i't venda ('In tOdas às J�ari�verttmentos dIgnos do dIa que DeliS de-!ia/,l'nou !}al'a (11'5C!ln�O cás dt" JornaIS. P�eço: Cr$ 7,m);

,

Al;;uns quartos proprios para
deposito, represcnta.çào ou pe
quen:1. ófic'ina,
Rua Maranhão N.o

depoi:,� rlt..." 1 fi hOI'U8,

I
I AlUGA .. SE·
1 Casas mi Rua Baia aparta-

I
mento na Rúa São Paulo. In-
formações COI11 o Sr, Arnoldo

! Manzke.

. � A ."CEREALISTA CA'l'A�n�ENSE" COli.lIltie� 3.0. Ci;llner- I
·C SI cio desta Praça que foi nomeada. distribllÍltora' êxclusiva .la i P R O, U R A - E

I afamada. Banana<L'1. PEROLA (moussi (le banana) fabricada;' ,

per Adernar Sant'Anna, em, Canelillh _ TIJUCAS.
1 Um, negocio na rua 15 de

j
.....__..;.......... -....;;.-'- ;....;..;.;....;..;.;...,"-'-

.

.....;........-'-_;.;,.;.. i Novembro n.o ro3"S� Informa-
�10 candidato oposio ao Brjgadeiro,' ,,' " I ções com o Sr. Gustavo Bor-
Eduardo Gomes. O general Dutr" i chardt. Alameda Rio Branco,

I sin no fim.
I

1

co

em

- Acha':se em festa des

de o dia 8 .do fluênte mês,
tCOffi ri -nasCimento de uma

;robusta menina, (li lar do

Arnoldo Deschamps e ex

ma. esposa, sra. Ver'onica

Deschamps,
_ Tambem o lar do sr J

Henrique Strithorst e sra.

Paulina Strithor�t,' acha-se
naeúriquecido de uma inte

!'essante menina, tendo o

ieiz evento se registrado
dia 3 oede mês,' na Secção
<de Maternidade do Hospi
tal '·S:,1.nt3 'Isah��"� ,;"

POR HAGA SWAMl
13 de SETEMBRO
Lua, sol; Juptir e'Neptu"

no prometem á tarde aI.,

(fUm exito aOs que forem
,,,

muito prudentes Oi dia to-

do· Regem.v�ugens, fin�r:-I
(:as, ccmpetlçoes,

. publlC�-1dade e assuntos dlplomai;l"

)i1fO�
•

:.:".. _ ••• _ ..... _. I'- • ... "}.'"

Vollrath & ,Stueber
Enéa.rregam.-se de:'

.

ESCRITAS AVULSAS (mesmo s;trMadss)
ABER�RAS E ENOERRAMENTOS DE ESCRI�
TAS

.. ..

REGISTROS DE FIRMAS
Qm-l�ATOS. ALTERAÇõES DE OONTBATOS
e,DISTRATOS DE SOCIEDADES CO!'lERCIAI8

..

DECLARAÇõES DE RENDA
LEGALIZAÇÃO DE LIVROS COMERCIAIS, FIg...
OitlS E DE EMPREGADOS

Ganhe tempo:édIDheim confiando 08 seus

serviços por nosSo Íil.tértnédio
Rua 15 de NQvembro. 642 - 1.0 Andar - SaIa ILO fi

(Edifício ,do Banco dNOO»1
ênn:aE lU! 01

,

::II1:l I(!II)pWy.... ,,<f[

V:iajantes: .

- r:s't iveram
na eidllde:
__ HOTEL HEX: ;:r\; l.ir,.

n"l :li' aLk Nyas, E, ,.1! utz,
-Wah���'· �Iá1'im:mn. r:'eneuí,
to d� Oliveü;a Passo:" � fa'

mília, Sabah Gabriel, Ana',
)lias. D. Donnell, tsac Ta

guchi, Helmuth Lohu, W'al
ter Kahn, Joáquim, Bat1s
ta Simões e Atilio Emílio

Plttigliupi e sra·
___ nO'l'EL HOLE'l'Z s1's.

Clmnen.tc Weit::únann c sra,

A C01\USSAO

coso

OS NASCIDOS NESTA
DATA-Efet1fam altas 'tiij.n-
r;ações comerciais, conse··

guindo fortuna com relati-
va facilidare,

,.

{
dosti -oXU 'fadofa g ,

---_... ----

lumenau
HOJE � SA:BADO 1I.'s 8 l�i)ras - ALi..AN LADD, DON

NA REED, JUNE HAVOC e ARTUR KENNEDY, em

I/Caminho! . sero fim'/
Um adn�iravei:· 'dram�

.

de .i::rime e ;mistériót!! ALLAN que os homens, Eram eles que nos

LADD' O galã das multidõ�s,"num drama que se ajusta per- 'mpeliam.
feitam�nte a· seu' temperamento artístico! L! - Mil obstácu1?s A UDN principiou cometendo já

venceu ele para prOV:lr se aquela linda jovem era um anJo em 45, o gravíssimo erro de fi

ou uni demôni,o!!!
'

,car, com candidato, na arena, quan

"CAMINDOS SE1\/[, J;IM" - Um grande filme, com um 'do ,o - ditadm' saía, Tentei pessoal
elenco de astros de primeira grandeza!!! Complétam o progra- mente de todo (I modo levar o sr.

ma, complemento diversos, ,"'" l?,l'.eços de costume.. Getúlio Vargas a so: candidatar.

____ ..,.._ - - - _ - - - - - - 411JU1iT-"""'-" e.m 194,4. Eu conh�cia· � sua situa ..

ção privHegia, dentro das massas

melhor, muito melhor do que ele

pr()prio, Conhecia-a naquela oca

siãO como em 50,

Mas o sr, Getulio Vargas não ti
nha coníiança na sua" candidatura
Afastou-se do eenario para dar lu

gar ao general Dutra. Opinei a prin
cipio pelo "poio desse candidato

por todos os democratas, com a

retirada do outro, o Brigadeiro,
Pois não fór� o general Dutra que!l1,
forçára <'.5 eleições. falando

ao, sr. - Getulio Vargas cm nome

do ,Éxércit,o? Desgraçadamentc ·aos
nossos' polítiCos falta d;" todO sen-

,

,sibilidade pólitica:'Júlgando-se for

:tés� quiserarh lI' para a luta contra

'o generáf com a -bandeira do Bri

gadeiro. Estavam' errados e mais
errados foram, quando não soube

-rnnl aproveitar a crise psicológica
do general Dutra, depois do gólpe
de 2!J de Outubro,

sozinho não era para teJner. �1asl
aliado ao sr. Getulio Vargas, du\'a
mais dq que para temer, senão pa

ra inquietar quanto ao �xito nDS

urnas, E foi o que aconteceu,
Tinha que optar o antigo ditador

por uma destas duas soluções. lnor
rer ·na cadeira elétrica do Brig3de;
ro tO que era certo),' ou ser fuzi ..

lado no poligno de tiro dos generais
do seu ex-ministro da Guert'a, pa

ra levar alguns halaços, e talvez es

capar aos revólveres dos golpis
tas assanhados do 29 de Outuhro,

Getulio Vargas, que não é filho

de Deus mas de Satanaz, preferiu
morrer de tiro. Na cadeiril elétricn,
a morte era infalivel. lVfas, por que

temer duas ou tres balas de,Góis
Monteiro, que atirou tantas vezes

acertar no cOI"at';"ão d.o

Sem hesitnr. Getulio Vm'sa, mar
phau firnw·" para as linhas de 'liro

'de Gaspar Dutra e Góis Monteiro

Delas poderia escapar. Góis Ml;\n
teiro estava atirando, sim. Mas com

quc dor na alma! Eptre o inferno'

brigadeirista e o purgatorio Góis

mi:mteirista-plus Outra, ii' vitima a-

, Dlspôs-se ,o, ex-ministro da Guer- joelhoct-se. tomou do rosario e se

ta a retirar a sua, candidatura, Fa- pôs' ,t rezar (lião por' .Eua alma,
'iou-me' disso com uma leaÚlade e quem quem a tem é o'Dinbol lUas

uma honestidade exemplares, Pro- peja alÍna do Brigadeiro, 'já defumo

curei o sr, Raul Fernandes que, I ao sclar-se :lC1Úele pacto de morte

com admiravel tino politico, tinhà {com f1elzebuth,
I a mes�a opinião que a do> ministro' Ná sua inocericia os coroinhas

cra preéiso retirar as duas candi- das missas brancas do Brigadeiro
datul'as assenta!ldo desde logo um

\'
n'''o vÍ<lln donde soprava o nordeste

vnsto partido da democracia do que mata os pintos, e faz as goli

meia: 'para elÚr�ntar o Parydo Tra- í nhas COl'rer,,1ll �Oldas' 11'0 terreiro

halhlsta; que vmha por alo A Con- <:om medo de por o ovo.

versa que tive com O sr. Raul Fer-

nandes me convenceu mais uma

vez que este homem é um dos guias
poHÚcos mais habeis e mais lúcidos «

que o Brasil tem tido em sua hiS-1toria, Ele entendia que era preCÍ'c -----

aproveitar a disposição do g�ner-a]
! �

Dutra de não insfstir em se candi, li
daiar para fazcí--�e o candidato de-I_ '1'cn, Dalton FerI'cira Dae-
�:nocrati<?o Ílnico .. rl"eri�mo� que S:1- ç •

crificar o BrigadeÍl'o P(11'U fortale- I mon,
do 23,0 R. I. C0l11 13]

eer [I democracia, elaborando a fur-I pontos, 3.0 lugar - Major Sa
�a do centro, a qu"J teria qUl' me-} lJino Neves Vieira, do 2,() Btt
dir-se, nas urnas eom " tl'ahalhí,,- Rdv. COln 123 pontos. 4.0 lu
lHO, ,

g,ll' '__ Ten, Cél, Bel'toldo
. De tal lTIOcJO c,;�;e· progrftlnn UH",

kncheu de entusiamo que não he- p, Derengowskí, do 2.0 nu.
sitei em pI'é'''Ural' salglldo FílJ,c, Rdv. com !)f) pontos.
pará dizer-lhe: - "Getulio Vnrgp!i '115,00 hs. - Tiro de precisão
recusa a se candidatar. Está er1'[<-

'

I
do. Nesu:, caso. candidate-se Vos-

a SOO m; Fuzil para oficiais, I

mccê, Marcondes ou Pasqualin1• e l.o lugar - Ten. Húgo de

Ivamos áo prelio das urnas para Castro Eisenlohr, do 23,0 F{, .

o choque' das duas democracias: a I. COln 195 pontos. 2,0 lugar
democracia pOl't,lar e a democracia
das elites', das forças conservado-

- Ten, Kleber Ribeiro, do

ras e das classes médias". 23.Clj R.I. com 161 pontos. 3.0
.

'. �ipotequei a Salgado Filho o lugar - Ten, Orlando Morg-
(lmpr.' até 18 anos) mais que pOderia dar-lhe: a neutra- ado, do 2,0 Btl.' Rdv. com 7

A BELEZA DE DONA DIABJ?A J>.AIRAVA SOBRE AS }idade dos nossos jornais e radios

CABECAS DOS HOMENS COMO" UMcABUTRE DtmRADO diante da Juta a desenrolar-se, Con

PftO'NT OA bEVORA�LAS! - uM FII;;ME LUXUOSO, ES- lribuiriamos com vintf' milhões de

THANHO, COMOVENTE, SINCERO! "I;lONA DJABLJ)." A cruzeit'os de publicidade para cada

HISTOHIA DE UMA MULHER QUE FOI D�SGRAÇAD4: PE- 'grupo, Nosso interesse era apenas

LA SUA BELEZA! "DONA DIABLA" O MAIOR SUCÊSSO ," vel;" O BraQI':ilB%er n sua pri
DA l\!IAIOH ARTIS'l'A MEXICANA! UM FILME IN�SQUE- meira larga eXl'"rlencia democrá

C1VEL! AcolYlp, compIs , diversos -� Preços de costume -- tica, coni dúas correntes que urgia
AJl1ún!ul PRESENÇA DE Al'HTA vü-las definidas e disciplinadas en

ti·c 'nós: ó proletáriado,' e as classes

VENDA DESTÉ mARIO
NA ENGRAXATARIA

PÚNTO crne·

,

f L U B E 'tf Ai 11 (O
,

,

A:ME'RICA

pontos, 4,0 lugar - MajOr',Sabino Neves Vieira,· do 2.D

IBtL Rdv, com 65 pontos. •

� _

nlêdias e elementos conservaforios

t:muIHuummmmmmUIHmIUlUIIIlllflllllllllllllllllmmllllllllUllIl" _
Cheguei a alvoroçar Salgado Filho,

....
_. '

-

:: que era selU" favor, um homem' C:íl-
:: = paz de 2paixon�.r-se por um r)l�ogra-

� Dr... Jot'e� Medeiros VielBra'� m�o��.:�����\����;:,�� faci], jo-
�,iJ I _

f
=lgando

eon"l O- pOder dOs jox-n.ais cu

=- riocas .. fi UPN oh"idou utn f·,tor Íli1-
ADVOGADO S· portantissimo e decisivO (como .e

= B;ua,13 de Maio, n.o 16 fê

Imostraria
dêpois) na jornada das I::: Can.:;.a ,Postal 150 ,...- F�nc 245 :: urna." contra o seu candidato: a hi-

=: !taJai ,...-.,Santa catanna. � \:0t"'56 dó 51', Getulio Val'gas mall-I:lmmmnllii'Uammmlllli'uúuullHllmmlmUlIiUIilUiiiilllllliiJillll -: :dar o Si'lf, it'le�lSo eleitorado \lotal'

la. CONVOCAO.�O
,

De ór>t{ê'�l {lo sI'. nl',eSillente fi (;l)nsoa.nte tIete.lflfiin.� I) :i1'

tigo 3S;,ltÍl.i'agi':lú, 1.u" eonvOéo :ms ':íssoef..'I.tlns do Clube Náu
tico Amél'ie!l, l}al';t !t Ass�mbléia. Ger.ü, em la. convoeat;!io, a
re!l.liz:,!:l'-se J.l:t, sé4!! social do Clube, às 2,0 (vintl-'!) hor:lS de 2:1.
feIra. dia 22' de &eh�mMo (hH:órrente. coiri. � seguinte' .

. ,

"!.. ORDE1\I DO DIA
. ,. , " ,

Lo - Pres#ção de çõntas (la. DiretorIa;
2,Q -- R-eíQrma dos EStatutos;

"

..
.

3.0 - Elelçfi'() (II} ConSelho l)eliberativa;
4,0 - Assn:ílto� diversos.

'

Bhimcll:lu, fI de Se1.einbr,o ele 1 952. �
lH:utillho (�ai·(t.iso tIa. Veill:t .:........ Secf'et!Uiíl

lI(IIIJIIõ. _.....;.,.._ _:;.�..:............ ��-�-..., _-�..;..,.,..._� ...

Ao Oomércio

EMPRESA AUTO VI ACÃO RIO DO lESTO
, '

.

SAlDAS DE RIO DO TESTO: 'AS:"
6,15, 7,15 e 12,30 HORAS, AOS DOMINGOS:
6,15, 7,15 12,30, 16 e 17 HORAS
SAl'DAS DE BLUMENAU: Défronte dn prédio da

Mútua Catarmense: .

DIAS DE SEMANA: - às 9, 11, 16,30 HORAS
AOS DOl\HNGOS: - às 8,30, 11, 14, 18 e 19 boras.

Ladislau IIlfaiale
ELEGANTE OFERTA PAltA A MEIA ES'l'ACAO

,

-- ROUPAS DE --
-

--------ooo----�
CAMGltAIA

GABARDINE
1\110 U L I N E'
�------ooo-------

moderno. Francês e Americano
nova illetodo de acabamento

vendas com termo de gal"llutia
--------000'--------

ECONOMIZE PREÇO
GANHE NA QUALIDADE

COMPRA,NDO NA ALFAIATARIA
-- LADISLAU -' -

'

RUA 15 DE NOVEMBRO. N·_ 588'8 596
--_. BLUllENAU

"
'

EMIU� ROMINY &. �IL III
&

, Indusfria
>.,.' :, -.:

-

�.. ; .;

..

Agente nesta lll'açl:; - R U EY l\I E L L O
Distribuidor dos afamadosprodutos:

Snl gcnuino de MOSSORO c açucar "DIANA'!
SAL: Moido, grosso e triturado

AÇUCAR: Heiínndo, M(jido e Crisial

D
".

fe p o S i o: Açucar
PI';lça Cnronel Io'eddcrsen
antigo pl'';diD Cia. P/ml

'rel<o fOlW: 1 ;]62

Aberto das 8 às 11

b 3 ft>"··�
exlrg.'púro, '. ti"

IJtl.>LAl\tEN'S'}': .'.'n.1'"l\l)o

(0[11· P.OUC� adoça OUlitO

E s c ri t ó r i o:
Edifício "A capital" saln 5

1'dt:fDI1P; 1 J :H

"

NIVEL DA La, SERrE GINASIAl,
Ailid:r: 113: v:lj;as na 3,!I. turma pr"."
PaI::>.t6rla de l'andÚlat,oG, - 'Pl'ofl's- VErfDE .. SE

UMA CASA de Ulaíel'j:ll com
terrellG, medüidll 29 mts. di'
frente por 28 de fundGs. Ill�
fGrrnílçÕes cóm o sr, nlui Die
trich, à rú:t CeI. li'etld.ersen,
pirro d,a. t!(tíistl'u�ã{) ,h ponte
de Itoupava Norte.

SOl' fi� Alamí'da Rio Brancn; hi'éo
df"púi,"= ü:&.' Rua. r\I�rãtüiiõr:" ca:::-" nf _

89,

B

�ENDE .. SE
{H, Il':lt(ir

Ul\! TERRENO lUi'dindo 40;.:46 Tíl<'

bus quadra.dos sito na Vlb, No ... !!

,Iniornutõl's ii Itua. dr. Amatleu ii:.
Lu?: nr. 200. O illpsmn, Í'erri'no ,pn
de ser '-lr-ndido �m· 2' lütrS'. Nr.,.

Vende ..se u� Negócio
Um pintor para automoveI

Dois mecânicos competentes,
Casa Royal S, A, Rua 15 de
Novembro 300.

--------------------------

o povo de Canoirrhas quer
repor, num gesto de alta COlyt

preensão cívica, a cstatua de
Victor Konder daquela cida

de, donde havia sido retirada
em 1930, Para que o Estado
auxilie essa homenagem ao·

grande catarinense, o deputa
do Fernando Oliveira apre
sentou à Casa uma indicaçã�,
que na sessão de ôntem foi a

provada,
Konder

{/. ;\·�f
Empregado com real successonas

TAAOUEOBR0l10U1TES EI'i TODOS.9S
SEUS GRAUS E SUAS l'IAtllFESTAÇOES
C0I10 SEJAM: TOSSES,CATARROS,
BROfi9UI.TES H09UELUCHE,

PÃO QUENTE 'A TO-
,.

DA' HORA
OFERECE-LHE A

PANU<'ICADORA
TOENJÉS'

Rua 15 de Novembro
Completa 'variedade de pães
comuns f. �speclals. fabrlca
aos por I'r,ocessàs modernos

EXPERIl\IENl'E UMA
VEZ E COMPRARA'

.SE1\-fPRE

AGORA SIM

--_-....... ----

(
caminhãü, fugiam de qualquer
lerseguiçâo, uma veique não
se admité um assalto em ple
na luz 'do dia e numa estrada
movimentadissima como é a I.

nossa entre'nio .do· Sul-BIu
z:nenau.

ARMAlEM POHIO CHI&
S.ORTIMEr:JTO COMPLETO DE CONSERVAS - BE
BIDAS NACIONAIS .E ESTRANGEffiAS - CEREAIS

DE 1:1. QUALIDADE - FRUTAS DIVERSAS

- PREÇOS SEl\1 COMPETIDOR -=

Rua 15 de Novembro, 486 � Telefone: 1 Z 1 8

líElllflflIIIlIIIIJUmli.immmmmmmmnmmrnlflla,fllliil.nnmmmt
5. BI:MoBKor'DAs {,

'

_.,'� _

VARIZES E ULCERAS i,
= DAS f'EltNAS: CUl'lUI iêm opêI1l�iô �'
ii OlSPEPSiAS, PRISAO DE VEN'I'RE. COLI'I'ES, Ir
:: I\M:.BBlANA. FISSURAS, COCEIRA NO ANUS � .•

E C02AÇAO. PULMOES, RINS. BEXIGA. FIGADO

�. -DR, ARY lABORDA-3. <.�

ª� - J;fE'DICO �SPECIALISTA.-
,E: ' Cllii{C& Gef�I'de 119:ôi.e:u, ·'Mlllhere. e Cduçu
=

fTOUPAVA SECA:' U 11 eU b 1., hs. BLUMENAU ..

Im'll�IWA;w�nml\lllminltu..u..wmumllmmIlQlIlUmmmUJmlln ••..

,,,� ."';_ � _' ,:,' , .. �:. f:· ...
'. � . ... :,.

,

Rõjeviár{o EIpr8�su BrusqueDse
LINHA DE ONIBUS· ENTRE:

Linha Blumenau·Flo.!'iau(»poJis
, Salda de Blumenau Diáiiamente às 7 e 14 horas

, Sairia de Fpolis. {de V's a '6."s feiras às 7 e"17 horas
(aos sábados às 7 e 16 horns

l'ijncás •

2Ltls, �.as, �.ns e sábados às 7 lloras
.
...,..,�

(V's, 3.\18 c 5.a$ feiras às 16 hoi'as
(aos sábados às 14 horas

Lillh�s JUulnell!lu-Tijipió
Sa!da d(� '!!íjipió 2 tis. 4.li�, e.as feiras e Sábados às 7 lu'z,
SUlda deBlumeu1lll (2,:1s, 4,"s � 6.us feiras às 16 horas
Linhas l!.e B�mUena11 . Vargedo

.

. "

Sàídà de Blunierüru com baldéaçiio cal Bl'l.Isque àS:

1 tas� e Sáb.ad,o� à_s 10 hOl'as· .

_

..
• , tel'ças, QUjl1

S�nd� l1.e -;vaIgedq com b�Id�açao em, Beusque, as:'·
.

'. tas e Sextas-feiras, às ti 11rs.

Línltas Blumenau
Saída de Tijucas '

Saída de Bhunenau
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A NAÇAO BLUMENAU, 13-9-1952

_
------�-�--:o=-- -��-----

E X P R E S S O "5 Ã O J O R G E"-· -

de Osmar
�:. 'MÉHrâ':

oe

'""' II

V I A G, E N S D I A' R tA s
QUATRO NO'VASE CONFORTAVEIS LI..

MOUSINES EM TRA'FEGO

Kbn fi

Horãrío Fpolis. Itaj\\Í

8,00 I 20,00 I c-s
I 70,00

.

10,30 117,661 Cr$
11,00 I 17,361 7a,00

I Cr$ I o-s
J 12,00 I 16,00 i 100,00 I 40,00
I

--

3TE

de

Flori:môpoIi.s

. . ITAJAI (Chega
( Sai

Cr$
40,00 .

nLUMENAU
-------.,---_.;-�--

_

'Total do não exigivel .. ..
-

..

r
çã� francesa. Um dos objetos 10 ludo do método que levou
m�ls y�neráveis é a máquina às máquinas de calcular ame-'

�ntm�31ca de Pascal que data ricanas, há outros que Podê
de lü:J�. O grande geornerra riam ajudar H resolver o pro
co�st1'Lura treze anos antes a blema das rclações do cérebro
orímeira destas máquinas "pa- 2 do pensamento. O fim' de'
ra fazc_:r toda� as espécies de

. Couf'fignal, revela-se lia sua

operacoos antm�ticas, por
I ddjnj�ão .de máquina, Todo

meio de um movimento regu- o conjunto de seres ínaníma
lado, sem p.ena nem tentos".

I

dos, ou mesmo exeepcioIlal
Cada rOdj1 t inhn dez dentes e mente de' Seres animados, - ci:

.

haviu oito rodas represcntan- .pazcs
de �ulJstituir o homem'

do cada uma uma ordem deci- na execuç�o .�le um conjunto
mal superior. de maneira que

de 0peraçoes·. As máq�inas
se podia ir até dezenas de mi- que Sül?lam e escrevem sao as

Ihõcs. Quando se ultrapassava
mais simples. Vem depoi.s as

;0 algarismo 9 de uma roda. 1 ql�e sabem l�� e escolher; E'

engrenagem marcava e ficava agrande famílta d.as cartas per
fazendo avançar a roda se- fur;;t�as que sub;=;htuem a con

guinte uma unidade. Peque- t�blhdad.e. Mediante a tradu

nas aberturas permitiam ver os r;a� d� h�gl1a humana na sua

sucessivos algarismos dos nú- própria Iinguagem. '.podem ler

meros formados. O processo e-
e em seguida :ecoplar, totalí

ra lento -comparado ao das zar, escolher, intercalar as fir.
registradas modernas que não �has análogas segundo regras
o resultado imediato apoiando' impostas

de antemão, .

.:!m teclas. ' I O aperfeiçoamento das má-
Num livro notável, As Má-'I �u.il:as d� ,�'alcular lórnou-sl'l .

quinas de pensar (Editions de u:uv�rsals capazes, segundo
Mínuit ) o autor, Louis Conf- I

a Ideia de Babbage �m UH2 •.

fígnal, declara que a adição \ de exe<:u:,!r automahcam�nte
sendo um ato intelectual, po-

I todos os calcu.los _ mat�mátlcos
de-se dizer .qüe a maquina de .?� scu� tres org�os. sa�: urna
Pascal realiza operáções do"Calcll�i1?��a algeb.rlca , uma

pensamento. Conffígnal, que é memor-ia de milhares de

BANCO Uf�urSTRIA E COME'RCIO -DE SANTA
.

......:.. M.atriz: I T.A J.A I' ..
Fundado em 23 de Fevereír» de 1935

Capital integralizado
Aumento de Capital

Fundo de reserva .. .. ... ..
.Jj l; s.., ., �: �."'::')';;:' "lill � •

�
•

,Londres (B ..N.S.) Cinco
aviões "CAMBERRA" se-

SERAO EXIBIDOS EM
FRARNBOROUCH CINCO
TIPOS 'DO' "'CAlVÍB.ERR"

SEGUROS!
BOAV,ISTA�

��SIS"fENCIA.' "

�

EfICIENCI.A

Mago,statlB Das Estradas
I U I I G. A. V A L E N T E S. A.

c U lt I 'r í n A

logicamente proposiçõ€s -con-:
tradítórtas. Era de reeeíar que
a lógica simbólica das ntáqul-:
nas. Iímítassq a absurdo de
maneira puramente teórieã•.
Mas parece que não é' assim.
Certos conceitos geram ,:"(�
trín; Ie], feliciçacÍe)' ·tlepeildéni
de um sistema de ;ideias 'tixàs:

Iljliiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiii.iiii_:'iiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiii;;ii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__
Uhl livro estimulante e �·võ::·

Iueíonárto. <,SFI). '.
.

_:': �
,.', r_,,_.. ,' .,_'

I T AJA' 1'-
�U4 l4UltO MULLER, 68 ex. PcOSlAl, 108

�
. ,.--�',:

alAMOND1� i -" ,- ...=

I
I

TRU(KS
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II�. i i.. Cristo está realmente presente na Eucaristia
..

'DOl\i1NGO
BLUMENAU'

Vera .Crui.:X Florida
BRUSQUE

,
.

CRISTO ESTA' REALMENTE PRESENTE NA EUCARISTIA
A Bíblia Sagrada ensina. que ao fazer Seu testamento e

pr'oclarnar Sua última Vontade, Jesus Cristo Nosso Senhor

deu-nos' SEU PRO'PRIO CORPO E SANGUE como alimen
to. __: São Marcos assim nos diz: (14-22,24) "E quando êles
estavam ceando, tomou Jesus o pão e, depois de benzê-lo, par
tiu-o e lhes deu e disse: TOMAI, �STE E' O MEU CORPO, E
tomando o cálice, deu graças e o deu a êles, e todos beberam
dêle. E lhes disse: "ÊSTE E'· O MEU SANGUE DO NOVO
TESTAMENTO, que é denamado por muitos".

.

. Parece inteiramente inacreditável que, tendo Cristo, Fi
lho de Deus Vivo, dito: "ÊSTE E' O MEU CORPO", haja al
guém que alise negar e dizer ao Verbo Encarnado: "Não, êste
é o Vosso .Coroo!": Cristo Jesus. tendo afirmado categórtca-'
mente: "ÊSTE-E' o MEU SANGUE!", como poderá alguém
ser tão ousado a' ponto de negar. dizendo: "Não, :E:ste não é
o Vosso Sangue!" - Sem dúvida, é a ignorância, tão grande
atualmente, sôbre a Doutrina Católica. que origina as inú
meras blasfêmias e preconceitos contra a Sagrada Eucares
tia: com certeza a. origem de tão absurdas e ímplas negações

Contrários à escolha do
sr, Efelvin'o Lins

Ro�izio dos.
dos Tribunais
RIO, 12 (Merid.) - O novo

codígo eleitoral estabelece que

Heunir-se ..á O
PalmDiras Ri �.'

•

mlimas Dovi�a�es laoçaõas pelas
BANGU

.

recém-chegaram

Eliminatóri.as cla ·tfmporada
Fábricas

. portiva
Resultadas--

para a

os Probst.
No mesmo dia 6 de Setem- ii

bro de 1952 quando a equipe

I
ii

de atiradores do "Dias Velho" :i
iniciou de maneira notável o ii
Torneio Dia da Independen- ii
eia, na Capital Paranaense. li
outro sucesso foi alcançado a- I

qui em Rio do: SuL
. ii

E' que o baile para casados li
que contou, com a participação ii
do Clube Musical de 'I'imbé, n
sob a regencía impecavel do" -'"------:1:

Casa "A CAPITAL"
(êres Variadas

A tarde espcrtiva de ho
je, será sem duvida repleta
de sensacões, Além do.em
bate de basquete entre
o '. Ipiranga campeão rl'D
Torneío Extra da L.A.B. e

Gloria vice-campeão da.

.

da LANE do corrente. lU10',
ainda o jogo de

Padronagens Lindissimas

Vejam OJ artigos' expa5lo� etn suas vitrinas

Noticias de Ria do 'Sul

Verdadeiro atentado

"ClleUI.A"
OQl!araná . Champegn« da

A N T�A�R' C T I. C '1'\'

In)!.:
BAILE

TISTAS
··0
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