
",",,-, - " .. --�-�

alt�Qr=Se com o presidente Peron
�----

II i.1 regencia':" de Tunis e �
I I j!i1lj segurança da Imér.ca

ASlSlS l;H..4.TEAUHRIANV -

::. um Centro de EstutloS\ de Assun

A prc.põsito du debate em torno tos lnlcrllac�ollaif". De um modo

da remessa de tropa braailelra pa- (ter:.l sornes todo!' aqui de uma

�spessll Jgncrancin em relação aos

ternas dessa natureza. Opina-se so

bre oos rroblúli13S da maíor trans-
-

.;lfet�nl� algumas

ra a Curê:!3 io que i: tuna vergonha
que aíridn não o tenbmnos feito)
tive oportunídadc de dizer no Se

nado que uma �as coisas que hã
mais urgencía por fazer no Brasil,

mantíca. Para iicarlllos
------ - -----.-------

na sogundu metade do séeulo an-

I 'f,-rmou O sr A deBarros que Jea" tem t:O�(}������To��O�asm��:t;'�:lSlll��
·

J '"' • • ::�;�o l:���:��i�:� �!� :nc::;:��

'cand·ldatc a' governança deSão Paulo :�::ú��t�'l ���;r"�l�:�S!�!����:ta;
I

e

:��a dr�.:UO�::!:n {�At:::��a�;:��e-la u-

",
SÃO PAULO, 14 (MI�l'idio- ria, disse: carácter politico o 110":"0 cu- Levantou a "Folha da Man.Ílá'·,

nal.) - Revelou o sr. Adhe- "Somos partidários da 1'('-' centro. Díscutirncs (os <11'5\111- .C ontem, uma lebre a qual se �-
· . . . . .. ""I consldernr i'llterrU.ll!H!n1c corEI"

· mal' de Barros que.ra tem can- Iorma agraria: todavia nada tos que até mesmo os repor- I"
. -

'.
<

U'Ú

"1
. -

'

o - : du R!'puta o matutino pau s a um

" didato a succssao do governa- possa adiantar sobre o 8SS1111- eres poderiam. ouvir. Are-' p,,;atloxo o direito que se 1ll'1'<),1rl a
"

dor Lucas N. Garcês, Afir-I to sem primeiro conhecer o forma ministerial não foi abor l Françn 'k t\)l' mcorporado " trnião

J i,)Oll: Que se tenciona realizar. Evi- d .'�" C .
., I Frnneesa a 'I'unísia. com o seu bey,

E'
. - ., .

é
alI... om 1 eferencIa aOR as-· - I g vemo �utÕI10'J'O e OS O"U':!..

preciso Ilao mais Ialar dentemente um dos proble- . o o

,ti sei (I. _c •• _.. .�-

f
�

ídencí 1
.

d
suntos adI111nlstrahvos, aeen-

I
tr"" e poucos milhões de- hnbítnn-

na sucessao presi encia , pois mas que eu reputo fun a-
tuo I G' tes o caso tunísíano no quadro

i. -' 1 1 to. 1
u o sr, 4ucas arces que .

o, "", '.
eS_UlllO" all1Ca la res anos das menta para os interesses '. 1" r

• franees. esta longe de revestír O

'! 1
. - .

tl d 'I
rnars _L.na \ ez tratara com o ,

díarí l'
.- '-' etçoes e o Impera IVO o mo- »rasi eiras c, s ....oretudo, dosd'

. caráter' odíoso, que o tarso pau 13-

p �;)_ ) ncnto é a hannQnização das municípalfstas-
'r. Getulio Vargas sobre o

a-I
í

ano procura emprestal:-lhe.

1 n�a t l't' d
'.

R
:-c1'to das contas entre o Es- Era n Tunísia, ali' antes da OCU·

P":'
� correu eS.90 1 icas o pais. c- NilO TRATO'll DO AS-

t d U
._

,

ferindo -sc à' sucessão estadual SUNT(f O SR, l.UÇAS
a G e a nmo. I 1::;,ml'lui na 2 a pt.go letra A)

SÃO PA�-����! (Mcridio- '--Camara Municipal

:��E:�:;;�:gl:��"�:: folo �'rPezar pelo falecimento
de anUgo funciuoário municipal

��1��""� ." � -,:-11:.... »: ·.5;:11=· r� :��,'.......
-

"':i!�
Soh B. presdcncla do sr'. lns'J r

"iC"ÜJ1' 'Vt·ege. CIH"istüu10 'l'l'le-iss
Hcr'ing, reunlu-s« OIl'�}�nl. :t�, l-I {! Art.nur Zilld:;�r3.
1101':15, II Câmara l\[ul1iidp·il.! 0:3 Irdb!!lho;; foram m;ciado-�
com a presença dcs segumt.e.: 1 com a leitura da ata. lia 82S<'"10
vereadores: João Durval Mut'l- J anterior, (I q\le foi "provado pe.
!í-r, A.rnu Gielow, Emílio Jurk·l10 plenári •., f'(lm uma emenda.

ScgUi1.1-.sf'! u EXl)� diC'utp que
;·'mo.10u dos requerimentos da
ir. Pré'lf.:FlJ }'lurici!JaJt (' ..)nlu!li ..
{'findo a s:"!.n��w da.�J 1�h1 n.r::!.

382 a 3851 fluO alter!il11 a d5ll0-

nlinação de ruas da. cidade; do
\"erraJor João Dtn'vaI :Mudl"r,

Da mesma forma que, acerca

do problema da sucessão pro
sldcnclal. também não conver-

cessão estadual, o mesmo pen
sarnento em relação ao suces

"Dr presidencial. E' muito ce

rio para tratar-se do assunto.

LONDRES, li (UP) - A Grã
Bretanha trll5mitiu is;t,:'uçõer; ao

seu representante em Teerã, para
que entregue hoje ao primeiro mi
ni�tr(l l\.1ossadegh '-'- rcrposta
britânica à sua última not". Se
gundo uma. font.e lIa chancelari>!.
a InglatmTa. não se pront fica a

paga:: vintt� lnUhões de li1Jrfls ao

Irã, nt'm ,,,·ctt·n:d

"S li O
\''"iagcJ1..,; diãrjaz entre Blu1f!t!nau,

Jt:.Ijlli e l"!oriqllópohs
- A(�j::NCIAS -

EM BLUMENAU - Hote! HO!fétz
- Rua 15 ele "úv., :H:\ - F, Hlfl"
EM lTAJAI' - �lari,-, Machad('
- R1.4a Hel'cilio L1.Jz, 36 - F. 3E::�
E-M FLORIANO'POLIS -- Caci
que llotel - Ruu. }.... SCllllliL1t 53
- Fon,-, 1440.

{.'O!iCit'1.11do q\lP. fosse constado
RJO, H IMeridlonall N1I I ;:'m atrt 11111 \"1:>to ,lc J1ezar ,ielo

conft:rê!"�lil (!U� !�l:lntiYE::l·arn. '."lS t rvJ�4,!:ínH�nl0 d.e José ]n�.::.lai. �In-

::;rs. t:}llsta.·i'!! Capanf.:!lla. e _-\ffoll�: ligo fl.u'lcioniirio n)Ul'Ô(.:lfJ�t11 :\0

EU .Al':n.ó!'i .cancol'"dararn 6n P-:' t!H?�lnO !.Ctl:1j.:O .que �e ft'legr-}.lfas

pel"�l' pelo pronunciamento QD:; 156 ii fam!J[a. (mlut��b� o que foi

partIdos l'!obre a réfonn3. u:lml- I nproyado peJo plen[u'lü,
nistratiya e para I'xam nar ;., Exgotado o Expedienw e. co·

1 constituição da Comi,ssã.o Intar-l'
mo na.da cOllstaE,lC nu. Ordem do

I'
Par lamentar e Ir:,tp,r-Pa�·tidár·'l, Dia, o sr. Pl'esi.:!c!ltc deu por .m

inte�l'arla por todos' oS partidos CIll78.dD3 os trabaJl:ot'. con\:o.:�i.n·
políticos ,rSllO�11 os 3. ajudar o do nova rcultiãQ para 1) prmi.'ID0

govêrl1O, i dia 21 do corrc.nF,
.

No ii Trento m�rece j3
Me s a arfec a d 3 II o r a

o deputado BraI Alvcz advoga ene melhoramento piua I) piogressisla
muni tipio de Santa Calari na

com

FPOLIS. )2 lA. l\1creurio) - o

Ival"
do Rio Tijucas razt:'ndo 1Imi- 10.5-l2 habi:antes. sendo Hl21l 1).;,.

depu tado Braz Alves, representante t..�. com os
_
l1luniC�l>io5 de Bru."qUe,

i
cid.a�e c 8, 71 :::.,ll.� .�om,:,��ral.. 'H

de Brusquo, apreseniou o seguintc TIJUCUS, SilO JOSé, Bom Uellro c, Se,;:undo 1l '.HSiiO t_.rltorlal J�.

requerimento sobre a eriaç[iO de ltuporunga. óciario-adnunistrativa do Estado
e scgm'as I T

uma Mesa P..rrecadadOl"u para Nova

t
Suas terras cobrcm uma super- município ele No-;-a .

rento com-

Trento: fieie dc 565 km. quadrados e sua T--'c-sc de quatro distritos - o da

EXPRESSO ANDORINHA NO\'a Tnmto, próspero muni<'j� populnçáo. �egundo a estimativa I Héde lo os dR Claraiba, Agutl, c

BLUl\IENAU � .10Ll'ITVILE ;piO eatarincnsc. cstá localizado no ,·.lol";a do ano (le l250, " de ,Vr;-rgedo, t:fite UltÍl�JO sil.undo no

_
__ --- _-- - - - - - - - -- ----- ! nudeo Esteves JUlHO!.",

, ,M,lIIn,"'stro do T,f.:tL _:llho Ir· -'ClI\O����':����:;:';::-s� l�;!���;/��l��:=
_ QOg O m� IO a·� I

{J� prinCipaiS prodl1f.o5 a n,.mdlO-

�
C'1, o millw, o an:oz. o rcijiío, a

Pro t,"( e,·On .3lismOS," � di i C a I� I ��l��a�;;����:��' l�rl�::::l(:.�i:::::!a:i1::�r J ftJf;:' I Jg , , II � Cus fie tccido�. t�:(;uhn"'las c dezcnDS

S'.
�

. fI{! serrHI'in.� dls;;crn.ini:1da.s pelo n1U�

Confe' er')CJO N.. dos ISPOSI"i";Pioo
l\letUc.a do VisirHo l.'"cderal dccl:J.- St'U ('ornr'rdo (! re�tL�tH.�rn(!nt(! de'"

�cnYolvidu.

o
no Rio o

RIO 14 lMeridionall - o

Mi-l
reelegeram, ll1?S a culpa não foi ,!:J Estürlo� {Jllidu". O desenlace deu-se

nj�tro' do Trabalho, inlerpelado so- atual governo". a altura da lmlm do Equador e o

bl'e como acabar com o "peleguis-. CONFCRENCI.\. NACIO- navio atracara amanhã aqui.
NAL DOS BISPOS D,O JUSTIFICADA .1. GREVE

Blt/1SlL I nos :IolF.llICOS <:.\.RIOCAS

RIO, H (Meridional) - 1nst;110u- I RIO. 14 ,Meridional) - A l'es

se no Palacio São Joaquim, sob ii I pelto da :nota de advertência de>

presidencia do cardeal Jaime Ca-lMinistro da Educação, sôbre a gré

lnara. a Conferência Naeional dos ....e do:; médicos, Q professor Erroi

Bispos. 'A sessão es!Jycrllltl pn:- TO Lima, p"csident', da Associação

�entes O arcehispo de São Paulo c

vários ureelJi,pos de div",r:;us pon

tos do 1'frÍ.!:1.
}i'oranl flh.;el!lido5, Ítúciahucnft!'. o:..:

t!�latut{)� c j'l0jeto da crglllli7,nçào
do seeretar;ado da confer"ndn.

LESOU O llA1'o,(,O 1];;'''1 tJl\1
Ma,UAU E MEIO

4\ !-ieue u�llnjciFal. Jb pos�ltidora
de fJrandpc ).Ji'ogl'(1:-;-:)O, ('anta COIU

tllna ..\géuc1a dos Corrcjo� e "rele·

�rarq::;T uln:� Co]e1.o]"ia Estadual, a

qU:ll é1)�I'\'Cr'd�HI 't itnportancia de

Cr� 233 :!�{] .;�O l:lt. nu!t de J 951;
llla::;. se �;:l.{!onteeeL" recorrerenLO':: ;JO:;

�hl:l1tJlnç�o €h�t.nca. o (iru·pu Esca",
rnciO:3 lcgnis··. ! inr "I.:H�':l"4i·_\ CunHuht)"

�
Cü!l1 o

I Cn, '30 Nl./tnwJ R ....gj"'t)�tt tIProf'tis:.o:r
.----_..;..�"'-��-- .-

.',I;t!"r C..�t3". "n'·"o. e u .1uvt:!lato

Del"I� raraml!!!se em gre'�ve ::�1�':'r�";:''";:<rll·l;�1�(::';��:·"��''50. �:!l:�:
\.4 U nt:i4"!j tia 11!�:H...uJuda. CUH'..:e.!.çao

I A "Jrl·cc;H.!W;Z!t) do ln1.l111Cipiu e:;..:

. ..# d·... �.. ;# ! til (r..:núu em Cr<� ·!�5. {lOO,OO para

OS m e> I co S 1; ca r locas j {' cl'r""l1lc c"".c!r't'. conforme ::'1)

., i ,\"t.:ni·h:�l n�\ L(!'! 1140 f:�, Cln al!t"'Au�

$:,.1 �
St!! \�ido por b,-,p"�. cst'i'[,das dI.?' :TO=-

RIO 14 11'v1eridíonall --- cem estabdecill1t'}nLos h:.�- d:)gelll ql'C jJ;�. pro}�l)rc.iunam um

Desd� à zéro· hora dL' I pitalares acham-se com os E:lsco��mcnlo o�tl�f�todT10 N� s\'''T]lro�
I

. .. . . t l1ÇUO� o lIl11l11ClPlO \! '0"\"3. :ren�

hoje Íl1iciou-se a demcns- :->ent1ços mCdlCQS fJ?arahza- 1'} con1ribnl CUll� ;;cu l'!l,linhüQ \1el0
tracão dos llUédic05, por d"s. Está se verificando u, cngrandcch!1cntu do El:b'j,-, de Snn

vinte .e qua�l�Ü' horas, con- \H1ião Dor unanimidade cIü IH Ciltarimt c do B�!"il.

forme foi anunciado. l\luis de 111ovimento. Pern1UnCCell1. ! T'Jdavj" l'��SCl1!C-SC aquela ç"mu�

OS P!)stc1s de })lantões dos nu !In .falta ti" um" Ae�.JlCHl �e AI-
'. .. )'..!:<:a{iaç(J() d:u·.; TIendas l'cdel'ai�, cu....

hcspttals, n1.aIS lStO IneS111t1 ;h medida vida at�nd>:!r 11 justa a3-

S€ln assinar o ponio c só lJlração da laborio5u 1I0pU!I.\r;f.!o 11eo

�1.tel1dendo OS casos de ClJli1.- ! 1rcntina, que, j7ara ",fctuar o )J2ga-
•

�
. t "C" ...... · ..o ...ios ., taxas fpderaiS

provada.urgenciao
. ilhC!! t· � .m�_� � "

--.

',10;:111 que :;i; locomover ate a clt!ade
Numerosos médicos com ue TijuC-D.5, o que rel1r,,�enta um

clínic:as partieulares é 11ão: 1/L'l'(OUr30 de id;.!. ç volta cquivalen·

grc'.'istas já diri<.tiraln-se à ,te" 701<1110 maiS ou. m,mos.
'

. _ r.
b

* 1 COl1venl fri5car. :l1l1da que llma

Ass::'claçao Méchca do D1S-1"cz imlllauu uma NeSll unec:adw:lo.
irit.u Fedora.]. C01I1Wlieand.r::\ r-,J "in loco", ;_nelhorarao "ips!l-"!a·
·HHl proposifp de não tra- t�O' H:; tendas f!!'.1ezo,ai.. p!'o·,e!'..!ent�s

balhar hoje, como demú1'1S� fdaqUele n:ullicipiO. •

tração 'de seu apoio. (ConcluI na 2.a pag, !etu! Dl

Tau:

.. Niío nos eslan10s rpbel:ul(l(J

uem prati(Oando alos de illdiscipli,1i'
ou outros, que O estatuto dos se:

'.'idorcs condena COln pcn.BS legais.
E� tão ;30fllente unl protc5to. l\"'41Q

3credito que aconteça algluna cvba

que de um milhão e quinhentos
mil cruzeiros. A Polida tomo1l pro

vidências no sentido de capturar
fOl'a-
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FABMAUIA D:E
J!LANTAO

Encontra�s� de plantão,
de 13 a 19 do corrente, a
Farmacia Catarinense, á

.

:r;ua 15 de Novembro, n.o
508.

.

níto hooras, não pode ter ilusão da

sorte que aguarda o Brasil. com JS

russos no Senegal. Seus' grandes
bombardeiros a jacto propulsão, 5C

rrcharão a menos de cinco horas de

Natal, Recif\'i e Fortaleza. Será um

iubileu para os russoso, atacar o

rernísferfo, graças a trm salto de

TELEFONES MUJ."rO
CHAMADOS:

,::?OLIq� ..• -

BOMBEIROS ••

101G
lu.a

Assistencia Pnblica
N disposição da popu

lação local. encontra-se no'
Hospital Santo Antonio,
a ambulância de "Assis
tencia Publica", que a

tenderá, gratuitamente,
todos os casos urgentes
de enfermidade ou de
ferimentos graves, a

qualquer hora do dia ou
da noite.

MARCA GMC PARA SERVIÇO ,L�TERURBANO
PARA 32 PASSAGEIROS SENTADOS

BAGAGEmO NA TOLDÁ : '. l.

PARA PRONTA ENTRE�A
C AS A R O � A L S/A.

HOSPITAIS:
$anta Izabel •• •• 1196
Santa ('atarlna .• •• 1133
Municipal • • _ .• 1208

Dr. Aires Gonçalves
-ADVOGADO -
Selltdencia li eserltóJi.�
-BLUMENAU-

aa.. Broqlle. 1:5 • ....ne! 1·111

$ lPONTOS DE·
� ,:\UTOMOVSS:
t oILL Rio Branco <. 1266

� ::"fz:·:�a Dr. Blumenau 1102
ri. -e 11'18

I t�,�sl;:BPi,;;
NA FAZENDA
MUNICIPAL

Está sendo cobrado;'du
.tante êste mês, o imposto
predial (2.0 semestre) e

taxas de consumo d'água,
até o dia 15·

BÁLSAMO ',ANALGÉSICO
toe EFEITd .IME.DIATO!

:' IIlAV GEITO? 1c_
a dlll' com � MAos

. _040 G�t ea..� l\Il<açóeo!.
'

_
<

....10..-, 'I.""'U �ltO) d"� re1lllláU�'

rrAGRO-INDUStRIAL OI..

TO OESTREICH S. A."
(Em Org-anização)

AVISO AOS SUBSCRITORES

Assemlllêia. Geral de Constitulçãll
São eonvídados os subscritores de

ações da "Agro-Industrial Otto
Oestreleh S. A.", em organização,
para se reunirem no dia 22 do

cor_J
lente müs e ano, às 10 horas, na

cidade de Indaial, no eseritório da
firma Otto O�streích, a-tim-de em

assembléia geral deliberarem sobre

o laudo dos peritos de avaliação
dos bens, cousas c direitos. que

deverão entrar para a formação do tcapital social e sobre a constitui

ção da sociedade.
(a.) otto oestretcn, iundll.dor

Indaial, 10 de outubro de 1952

'" PERFEITA E <OH5U.HTE
ASSISTEHC!p. PRESTADA AOS

A VIÕes POR TtOIl(OS ESPE·

(IAlIZADÔS, A <ORlESlA DO

PESSOAL DE URRA E DE BOR·

00 E O (ONfÓRTO QUE V. S.
DESfRUTARA DURAHTE UMA
VIAGEM PElA "PIOHflU�,
lHE PROPORCIONARÃO UM

DESEMBARQUE SEMPU ALEGRE.

rtAGRO-INDUSTRIAL 01-
. TO OESTREICH S. A.H

. (Em. Organização)
AVISO AOS SUBSCRITORES f
São convidados os subscritores I

de ações da "Agro-Industrial Otto I.

Oestreícb S. A.", em organização, 1
plIra a assembléia gorai p,reparató
ria a ser realizada no dia 20 do cor
rente mês e :.;_no, petas 10 horas, na
cidade de Induial, no escritório da
firma Otto. Oestreíeh, afim-de no

mear os peritos que deverão. pro

,ceder II avalia.ç�o dos bens, cousas
e direitos. com que os subscritores
entram para a formação do Capital
social.

Irtdaial. 10. de outubro de 1952

(a) otto. Oestreícn, fundador

K
srs. Jrwing Salert, ingles. sr.

Leslie .Mitchacl e Arturo

Jahergui, 'da ConIederação
Intcrnaeiolllil do� Sindicatos

MU'TU! (AJARINENSE D fSEGUROS . G E· R A I S
l\IATR-IZ: BLUMENAU - STA. CATARINA

ASSEMBLE'IA GERAL EXTRAORDINA'RIA
PRIMEIRA CONVO"CAÇAO

São convidados os associados desta sociedade nara se reu-
.

nircm e:n assembléia geral extraordinária, a realizar-se na

s�de soclal, na rua Floriano Peixoto, nr. 18, 1.0 andar, nesta
cídade de Blumenau, Estado de Santa Catarina às 15 horas
do dia 21 de novembro de 19ú2. com e fim eSl)fo'!�ial de tratar
do aumento do Fundo Inicial, medíante a reavalíação do ati
vo imobilizado.

Blumenau, 3 de outubro de 1952.
A. SCHMALZ - Diretor-Presidente
A. WOLLSTEIN ._ Diretor'Ge1'ente

Bolos Confeitados
MODElOS ARTlSTlCOS, PARA CASAMENTOS,
ANIVERSA'RIOS, PRIMEIRA COMUNHÃO E

.. » ... BATIZADOS·,. .. •

INfORMAÇõES'COM SRA� MOUER
RUA. BOA VISTA, 4U....".. (C:tixa D'2g113.)

-

-

-

-
-
-

�
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te os primeiros três anos de

sua existência �gitada.
Os detalhes são notóríos,

mas não devem ser esqueci
dos. Tem;emos por e�emJ)lo, a

os sindicatos, para neles per- tentativa comunista: para des

rnanecer, e por em prática o lruir a autonomia dos

A [ulgar pelas Inícrma

ções de Paris, parece ira-

var-se nl'�,tj;ô momeuto uma

discussão ,..n:;e a Fl'lnça e

ALFAIATE
.'UJ,A 111 DE NUVEMBH.O. N�_ !)8g ... �96

-'��--- RI..UMENAU --'---

$uba um ANDAR:e e conomize Dinheiro

os Estadoi;; Unídos, cujo grau
de Intensídade ná,n é eonhe

cido, luas !ln.:", se o tom dos

jornais daquela capital re
flete a realidade. deve ser

um tanto áspera, para uma:

discussão entre aliados. Os

eorrespeudentes norte 'ame

ricanos informam que, tan

to quanto lhes :foi possívet
av,etiguar, o. �W,b_g.�;;:ildí)L<1"
seu país, sr. James Dunn,
entregou segunda-feira, ao

Quai d'Orsay, uma nota do

governo de Washington, ze
lativa à ajuda dos Estados

Unidos à França e à sua utt

tiza.ção no esforço militar
francês. Dois dias depois,
'} president'0 �o Conselho,
sr. Pina_.."., convocou o em

bnixadur Dnnn para uma

cenferêneía, à qual estive-

ram também nresentes 4} mi

nistro das Relações Exte-

râores. 51'- Sehurnann, e da

Defesa. sr. Pleven- De POS!
tívo, parece ser tudo qnan

to se sabe, pelo menos de
fontes norte-ameelemias. Os

jornais franceses acresceu-

tam, porém, que o governo

francês decidiu rejeH,al' a

nerte-amerícana, por

o esforço de defesa (h Frim

(:a e a sua politica na Afrl-

La do Norte, :;_·el�Hv::unent.e
as reh'indicações árabe�
autonomia du 'MarJ.iélCoS c

da 'l'músia.
Evidente!nenf.��� ll�O S��

ro�le base,:i: :n'!!lln.�:;n j:�]ga
ment!! sôbrc cl>_njeturas Ou

informações lncompldas, e

muito menos sobre os da
lnnres da iml,rensa l)urishm-
S� qU? �O"P"!: ·1,.�:'!1J na ��ut!"a

e}:�e;,...lo: !:?l� �:{. ::'C d�stjH

�Uili p'eta. obj.e�i",,-id�lde� r.!:,�;

não faltam in;1ic�çõe5 de

que parece transparecer eo
TIl,cntarios, pilr, exagerados

que t.alvez sejam, cste,j,. rc-

? �
t �
ti'

DIA 22 - QUARTA-FEIRA -- m -\. f �
FE&TIVAL 'I'UPY , r

NO P A L C O; J f
- ODETE AMARAi "

A VOZ TROP�CAL no BRASIL! CANTORA EX'CI,US!VA

iDAS RADIOS TUPY' DE S. PAULO e RIO e DA TV <Tele
visãfo).

i A L ( tD E S' 61 R A R D I
O tUANTOR "GENTLEMAN" DO RADIO 'BR,\:fHLEIRO, EX
CLUSIVO DAS "TUPY" DE S. PAULO e RIO e dos discos
ODEON!
N\A TELA:

" rrA MARCA DO IORRO"
com TYRONE POWER

PLATE'A NUMERADA: •. .. .• ..

BALCÃO: .' , .. , " .. .. .. .. Cr5 S,OO
Of), lNGRESS05 !',5'l'AO 6A_ VENDA NO ESCIUTO'RIO DO

CINE BtJSCII ----

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

DOENÇAS NERVOSAS.. E MENTAIS
Dr. Arnaldo .Gilberti

CLINICO DA CASA DE SAU'DE DE N. S.

Materüi�a�e �Iz�elli hollor
JARDIM BLUMENAU

raúo persuadir a França
(,;1 conveniência, ou da ne

cessidade, de aceitar uma

ãíseussão do problema "nor
te-africano nas Nações [T-

mdas, advertindo-a de que

ela deveria produzir argu

mento poderosos e convin

centes, em favor da sua te

se, a fim de se sair bem do

debate e receber o apoio
que desejasse. Essas noticias
acrescentavam ainda que o

Departamento de Estado fi

zera sentir ao Quú d'Orsa.y
ªij.c, ,s;l�.,9utro, modo seria

muito difici1 a Washington
sustentar as posições fran

eêsas, no plenario mundial,

Por outro' lado, sabe-se que
os ultra-nacionalistas da di-

reíta panlamentar francesa,
aliados, como de costume,
aos comunistas, contra o go
verno do centro, preparam-

se para lançar contra este

UIn1. ofensiva geral, esco

lhendo: como terreno de

combate a política. externa,
e acusando o sr. Schumann

de "debilidade". Diante dis-

SI), o sr, Pinay decidira .des-

viar um l)OUCO a sua atenção
,lo problema do- custo da vi

ia, que o tem absorvido, pa-
ra formar ao lado do, seu mi

,'1st}"!} das Relações Exte

dores, contra o ataque dos

inimigos deste, o que o terá

levi'do-:i"intervkdiretáiüen-

E' pouco surpreendente que
os 'comunistas, agora em pIeho
contrôle do nucféo da'Fede:ra�

ção, tenham se apréssado 'a
rabricar seu próprio sistema
satélite de secretariados 000-

: díentes. conhecidos como "D�
- partamentos S�ndic3j9 _lnter�

nacíóonaís". A prúpr�a' palã
PffJtTOS - PARTO SEl\I DOR - GR..-4.VIDEZ B = vra "Departamento" é sufi-

SER���L������AL ª
I
cie�t� para re-:elar tôda sua

;:; '..."J:-.fSULTAS .t\1E'DICAS DIA'RIAS _ " _ 11 HORAS ::: posiçao subservíente..' '

" :: 'Não oposiçã-o ao fato de que
"t�::I��jmmummmHim,llImmmlJnmUllllllmIlIllIlUIUlIIllIIUIII" �

I
a rutura da Federação foi o

�--�-�-�,

l'
resultado inevitável do enga-

,

I
no e da traição comunista.

t P· · No Congresso de Roma de

g O" n e a ,r I' 511948, por exemplo, fizeram

! certos gestos para aplacar os
I sindicatos Iívres do Ocidente.

lncuravel general. de Gaulle, J Comprometeram-se' a: restríri
preeurando perfilar-se ou- rgir:{} abuso 'ala�ante de po
tra vez depois dos seus re- der de Loouis ,Saillant, ó-'pré
'veses anteriores, na luta comunístá .' secretário-geral da
contra o sr, Pin.ay, sam-se Federação; a restaurar 'U ma

com mais uma de suas pom- loría não, comunista' de Bu
segundo as, quais tudo esta- reau Executivo;, a' proibir
posas declaraçõocs pubUcas, qualquer uso posterior de Bo
rá sempre.podre, no Estado ietírn de Infonnação da ,Fe
de França, enquanto êle, de deração Mundiál como pOrtà
Gaulfé, não "oUa1' ao poder: voz de' propaganda 'so...'iéti�a.
Além disw,: para me;lhor 'Nenhuma dessas prpmessa;l

resistir à' ofensiva, o gov:er- toi 'jáma.is cumprida. '

acontece muito ,Final!hente. os líderés
clicais britânicos, ameríeanós
e holandezes não tiveram ati.
tia aÍtêrnattva, deque sair d�
Federação Mundial e come

çar novamente pela fundação
da Confederação In�rnació
nal dos Síndícatos, Livres. /.-s

fora, eOJno prova a sua de- sim uma experiência espe
claração de que não tolera- rançosa do' passado na coope
rá qualquer rebate do ea- ração internacional foi morta
'J! tun.iSiano nas Nações r·, I pela sabotagem comunista. ;
nidas, OS norte-amerícanos I Qual, é a moral? E' qu-e os

não podem pensar só na sua comunístas acreditam que lu
aliança com a França e nos I orarão mais estímulando:o
interesses desta. na. Africa. ! medo e o caos do que se es
do Norte, mas no conjun- i':orçando pela cooperação
to do mundo muçulmano, 'mundial em uma base de de
que vai até às Filipinas, e J eêncía comum humana:

que, pelo menos até o Pa-
!

Mas oso síndíeatós Iívres

kist� mostra-se ,'irritad.a i cstâo convencidos de que só
om a. atitude intratavel -nente um mundo de Iíberda
de Paris, em tudo quanto de e democracia pode viv�r
se refere ao fanroso Im�- 'em _pai, que a paz"é a âncora-

I

io, Daí as divergências que ;'niestra< do bem estar, dos tra-
se agravam ainda por mui- I balhadores e que 03 homens e

tos outros motivos. !mulheres pagarão multo cal'o

!«Iro � por uma "solidariedade" erra-
----:- t da com êsses impostores, que

Que as coisas tomam uma Fraqueza E�, Geral : .ibertamente admitem que suas
fei<:iio inquietante, por é�'Se VINHO CREOSOTADO t��Ucas repousam-em "estrata-
ta!10, }larecc certo, porque i} Silveira gemas e artifícios, evasivas e

" - - - - - - ::-
- - - _:_ - - - - - - - - - - II ;mbter�lgios".

"IIIIIIII!UllfIIIIlIUllliIIUllllnUIIIIUJlnIlUtIUfflllUltUllllmIIIUllnlnl�
"' -

,,� ::

IDr. José Medeiros Vieira i
_ADVOGADO :=__

=

Rua 13 de Maio, n.o 16
I .� Caixa Postal 150 - Fone 245
I
:-:: Itajai - Santa Catarina.

�_.

; -I" ":�'l"H! "\1)' ,aH!iUmWUIUIIIIIIIIUUlIIIIUlmllJlflllllJltnUmnmmu'
i
! .. _�.,.,_

te nas questões externas.

(AIXÕES fONEBRES ••

ii li 'IiSIMPLES E LUXUOSOS!
_:_ Preç05 Módicos - II
EMPR:ÊSA FUNERA'RIA: II'
KREUTZER II
Rua São I,"aul(), 3'18 Ir

I' Fone: 1168 II
li---------i1'

�tm(rSTRIA E COME'RCIO D,f SANTA 'CATARINA S. A.
- l\'1atrÍ7� I T A. J A r

Vt�'tid8d() em 23 de Fev('rf'i:rt) de 1935

Capital integralizado
/" �:m;�:·,t{) de Capital

de n�serva .'

€ndereço Teleg "INCO"
,

Cr$ 22.500.000,00
27.500,000,00

Cr$ 50.000.000,00
30.000,000joo

ej'otal do::: depósitos em 30.6.523
,

AGENCIAS E ESCRITORIOS NAS PRINCIPAIS '�RAÇ\S DO ES..

'f:\DO DE SANTA CATARINA, NO RIO DE JANEmO', E CURlTmA
Ta,llliaS de Depó,itos

'

Depositos a. vista (sem llinite) 2% DEPíYSITQ8 A PRAZO FIXO
DEPO'SITOS LIMITADOS Prazo mínimo de 6 mêses 5,112%
Limite de Cr$ 2'aO.OOO,OO '4,112% Praz,o minimo de ,12 mêses " 69,&
Limite de Cr$ 5\)0.000,00 4% DEPO'SlTOS DE AVISO PRE'VIO
DEPO'SITOS POPm..AR.EE Aviso de 60 dias 4%
Limite de Cr$ 100.000.00 5% Aviso de 90 diruJ 7 '- 1/2%
í'Q,etiradas' semanais Cr$ 2U.000,00) Avi.Q() de 120 dias 5%

CAP ITALIZAÇAO SEMESTRAL, __
ABRA UMA CONT A NO UIN C O" E PAG UE, COl\l

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



unam-se com a tampa e os "\'c'

des" sem a tampa para cons'-'''',

var malhar 'U. cõr,
Como você deve ter vísto. Jl1i

REGINA MORAES
Nutricionista-cnefe do Cio.

._� _'_ - -- _'_--,-

"E IIão te elquc§iI"!!!
PARA O CONCERTO DO SlW RADIO SO' A �léINAI

ntit:r:Uvo:
1) Não de.>ca;�car ncm picar os

legumes até a hora da cocção.
2) Não_ descascar nem cortar

em pcda<:;os muito 1>equeno�
,

"

finos. 'i�"

:n Q1iando puzer jfgum,':
panela, 'a. água clf'\·c NlIW'

vendo-c salgada.
4) Usar menor tlUlJl1t!tlade

passivei do água.

GRANDE SOR'l'IMENTO D« V.A.LVULAS ,A1lERlCA·
NAS E EUROPFAS.
_ PEÇAS E ACESSORIÓS. BADIOS,NOVOS -

�_" SERVIÇO RAPU}(J PUft PREQO Mt)JDUJO "-"
&ltll , de Setelllbro. , .. ,

BLU1\1ENAu � JOIINVILE
Viagens rápidas e seguras

só no

EXPRESSO ANDORINM

.' , .

BU:SCH

8() ouà:rtos. todos com
àiwâ corrente cuênte e
fiia e telefone, +. üm aots.
com banheiro parttcular)
Elevador' - Espaçosos'Sa
lões de' Restaurante· Fes
tas, Banquetes, etc.

,

Amertcan Bar

- Diner

-

:::

conce�� �
::;

Lavandería- propría a va- -

...
-

-

, I
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2.(} PA'REO
�,a) Substituir o J.o tezoureíro em j Ipiranga
fllltas everrtuals:

!" O, encedoe)
,.b) Auxiliá-lo sempre que pa ra l�STREANTES

iJÍ!;o for sotícltarío. - 14,30 horas -
f CA1'ITt:'I.O xr Yole a 4 remos --,- Dis-

Das El!,içõcs , ' _ , tancia 1 (100 metros
::l5.o - Nas clej<;ões p"c- Dedicado ao sr. VITORINO

valeeeri. o voto secreto. BRAGA
'Artigo 26.0 - O presidente no-

I C.N. América
ctcurá um scc-ctarto e os apura-, Patrão: Gucnthcr ,\Vecs
�res l)ece�sár,ios, e termínauô }'1"- tehoff; Voga: Har'ry Weisen
Clamara os eleitos dando-lhes pos- berg: S\Voga: Pedro Curtia-

, ,

ni: SiPrôa: Curt Schlínwcín:
Parágrafo U'nico - E' permttíc'o CAPITULO XIl Prôa:' Orlando da Silva.

.

a reeleição totat ou parcial do Disposicões Gerais I S '�" E. �piranga .Conselho Fiscal. ,Artigo 27.0 _ A Sociedade so-, Ivo "\il/lllerdmg; Reinaldo
CAPITULO X mente Se dissolverá pelos aos de Starosta: Manfredo Augens-

Artigo 22.0 - A Diretoria será 2;3 (dois terços) dos sócios quites teín: João Brockwell, Lindol
composta de um presidente, um 011 quando não restarem mais de fa Ehrhard,
vice-Presidente. um 1.0 secretário, 2Q: (\'lntc) sodas quites, naquele
Wl)' 2.0 secretário, um 1.0 tezoureí- caso paru fins que forem� dectdí- 3'0' PA'REO
ro e um 2.0 tezom:eiro. das. e neste caso, para entrar em América
Artigo 23.0 - A Diretoria 1n- li,!uidacão sob a direção do prosí- (Vencedor) ,

'

cumbc:
,

I dente afim. de: NOVISSIMOS
a) Reunir-se com pontuali�" II 'aI Pagar todas as dividas; - 15 horas -

ordinária c cxtraordínártamente. ;b) E!1lre,gar o put.rImóruo res- Out-Rigger a 4 remos -

_b) Tomar iniciativas no ínteres,c
.
tanto 1! urna sociedade com II mes- J l?istall.cia l.OOO metros

e administração da Sociedade; ,

.

m.l1 finalidade, c de prefcréllci.l , Dedicado ao, sr. OTTO ABRY
, A C NA'

.

= 1 c) Tomar providencias sobre in- :, desta Iocafiduclc. � _.. merrea
:: lfraçao em que inco�rem. os assov : Artigo 28.0 - Os sócios da So- i. Patrão: Fxeymundo. Germe!"
= ciados; I cíedade não respondem pelas obrt- Jor; Voga: Edgar Annuseck:-_-'
_ d) Apresentar anualmente rel".!ga;ções da Sociedade. ISiVo,?a: Waldemar Annuse<;:k;
=: tório circunstanciado dos trabalhos 1 .Artigo 29,0 - /\5 reuniões, hat- ,S.:Proa: Edgar Germer; Proa:
= da administração; l Ies, festejos etc .• hem como a fcs-l'Guenthev Woestehofi.,

.

ª e) Autorizar as despesas neces-
I

ta principal anual reauzar-se-so S .:a: E. I�)iranga ,

=: "árias para a manutenção da So- nq Salão de propriedade <ia 8nr., Ivo Wl1lerdmg, Haroldo
= Idedade. 'Max Krueger sito à Rua Itoupava IWaage, Gerd Sçhoenau, Har=: Artigo 24.0 - Ao Presidente ea- i N'Ol"te sem número ! ry Kreuzfeld, Wiegancl 'I'heiss
ª be:, !

.

CAPITULO XIII

:: fi) Representar a Sociedade cm

I
.. - Disposições 'I'rnnsrtórtas .... 4.0 PA'REO

:: todos os atos juridicos e socíaís: Artigo 30.a - Aprovados os pl(:�, Aínérica
.: ' b) Convocar e pres!eUr reun!ões !scnles estatutos ('TIl assembléia (,"- (Vcnc.edor)
:: ej" diretoria e nssembléia gerai�; i ral ser;, aclamada a prímeim ti.. EXTRA-JUVENIS
:: c) Assinar a eorrespondenda. o!,,· ;1"etor1a c <) primeiro conseUlo fiB- - não �ontando ponto�s......c.._�-,-�!',;_"'_;_.,,-.:...:JI;..;.._"'_._E�_'�çw�..,.....�_..-.. �_,;_, .,._,_..,-�__== .J:el"lS do dia. ,etc... : r.:ol;.
;; ParágrafO 2.0 Ao Vi.ce-Pre,,\-; Arllgo 31.0 - 05 l'r<ésenles E�-

dente compete: ; Vltutus serao assinado� p"la dire-
a) substituir o presidente nas � Lorla que fará constar pm are:<os

=_!.:::�.
faltas -evenLuais; f (JS Il()inC5 dos s6cio!:� fundadores.

- b) l"olaborar com o presidente i Artigo :12.0 -_., A diretoria pro
pal'a o completo êxito da aclmillic- • vidcncíará 110 sentido ri;:, 5('l' ...L:- l�OVAMENTE
rtação. lumlo o registro dos cs!:.ltlltos dl'
Parágrafo 3.0 _- Ao 1.0 Sccre. ncordo COlIl .1 legislação em vigor.

Hlulllenau. 24. de Agosto de 1952.

Da.

taís ou �visosl com �_ arrteccdcn
da mínima de 8 (oito) dias.

C;\:PITUJ.O e;

Do Conselho Fisc,ü

Artigo 20.0 - Anualmente.
ocasião da assembléia geral ordí
náría será eleito um conselho fis
cal. composto de 3 (três) membros
efetivos", 3 (três) suplentes, cabcn-:

:�o mnis idoso:

Fpoli, 13 (A. Mercurial
Perante uma a5l>istel1Cia
dlminutíssima, mediram,
Jon:as, ôntem, no ca,mpC:
Liga. as equipes d�), Guara:.
ní e doO Bocaíuva, em mais
um jogo do campeonato,
citadino de futeból.
Os quadros estavam. as-

Noticiario·'
-

-

-

_ ô.} L�vrilr e &ss!uar' eotn o p-rcs.i.
= tientf� U:>i atas da Soci�d�dC' e cxpc
== d�r a cOfrcspondcncia;

ª_ ;"'l substituir o \'ic�-presírlcJltt,
== Jo�rj�ll Ha�rl.<:1

nos hnpedhncntm.:; eventuais deste.
l::'rns{, Jcllle::: Parágnü(1 4.0 -- Ao 2.0 Secrc-
Reconheço vcrlla,lc;ras as assina-S

... !( Lário: tutllS retro de A lfons Pfucul'urci-
ÉS i fi) Substituir O 1.0 secretário nu« ter. lIermallll. Walz, Max Kriegcr,
:: :

faltas eventuais; Julio Pau]ütz, Erich Ha"rte! e Er
:: j b) auxiliá-lo no C<lSO em que fo,' nst Jehle, do flue úou fé. Em tes-
E I solicitado.

' t�munhi) d� Y"rl1�dc N. L. :1-1.

:: Parágrnfo 5.0 - Ao Lo Tczot:- Blulncnau. 14 de ooutubro de 1952
=: reiro: Nelson Lo Ta

� I
a) Reeebel' as coontribuíc;ões C toda

� 8o�oyiário Expresso Brus�uense
ª _ ... HORARIOS ....

�__ Unha Ifajaí-Joinvile: --
SAlDA DE ITAJAI - DE 2a.s a sábado as 7 e 15,15 horas

= SAlDA DE JOINVILE - DF: 2a.s a sábado as 7,3 e lã,(lO hrs.

= Linhas ti.. Tre�to·Fpolis.' ...
.__ SAlDA DE N. TREJ.""lTO - 2a.s 4a..s.e 6a.s as 7 lloras

i SAlDA DE F�OLIS· - 2a.s 4a.s e 6a.s feiras as 16 hrs.

a

I
ª
-

;:;

!iS

�

Alfous PfU{LtzfHlrcitrt'
lIermaun W"lz

1\1;, � Krucg'r-l"
.Julio Paullil",

, J:.nformações cI�egadas da

ci-I
Santos já milita um crack

dac;le de Joinvile ãdiantam q�e barriga-verde, muito conheci
o grande 'insider pertencente do nosso: Nicácio. Euclides,
aO' América Futebol Clube, um dos maiores azes do pebol
Euclides, recebeu um convite I estadual, já de certa feita es

do Santos Futeból Clube, da i teve :')or ingresar na Portu
cidade do mesmo nome, em t guesa de Desportos, mas depois
São Paulo. para �cupar o' pos- i desistiu de sua :,hgem, c�mti

_
to dI' Antoninho, que se encon- � nU!1ndo a defeuncr a cam!S-i!h

:: I tra fora de forma'
:i

ME'lnc A PERMANENTE A CARGO DE ESPECU.LIS'l'AS
Al?lnt'I'A A_QS lUE'DWOS EX'r!�RNO!:l

-

Woestehof!;

(i.o PA'REO
Aruérlea
(V4lncedorl

. - 111.31.1 horas __

Out-Riggcr a 4. remos v-«

Distancia 1.000 metr<>:>
Dedicado ao sr. Dr. LUIZ DE
FREITAS MELRO

C.N. América·
Patrão: Freyrrnmdo Ocrrner

COGNDC DE
alCATRÃO
xaVIER

Ô P1tlO'<��-:u;;. d.eJ;oU tard..�.
..... chegou bra<ro I Pre-,ina se

ccntnl c;le.pol$"tQttlandooCf'I:'ll'C
III" A1catrio ,ca..ner. ,A, base do

alc:at:rào. bab"mD de telú, aJC2çw:
• C'U"J<» medicamentO! de Il,ran·

.. ""l<:r<, o. Cc;;nac de Alcatrão

x...ner cê o nu>.i. aei"..l1'O p",,,en.
tiI'n GOlltta a! mctestàas pü!m.o
__.",. Seja previdente : t,nha em

casa um frUCO· dg COgJlJlc �

,\katrio Xa'i'ler,

,

l-'
'

.

-_
....

�f>It)<H! ,<I; coMO "'" ","o. '

fl"t.'S 10MI o

<(lGnA< I>! .....u.1l}.O v......

amargar 1011<1

um contra 3.
O quadre do Dangú reg,.

tejclt çom entusiasmo. a

sua vitoria. Não houve
qmlJquer incidente duran
te o jc.go, o que muito re

comenda as entidades _€5-

do juiz pertivas da varzca.

EXPRESSIVA VITORIA.
DO FLAMENGO DE

COPOE�AS

Segundo haviam acor

dade, 0, Flamengo E.C., de

Cap,:eiras, e ° Florianópcl.
tis F. C· do

. Estreit10, dis
putaral11, ôntem uma par
tida na cancha do 14 BC,
movimentada partida amis
tosa.

O FlamellgL: ioi ao can�

po bastante desesperanço-
7 50, pois á ultima hora fá,l:

teu-lhe ,o, concm-so, par'
motivo de força maior, de{
6 elementos do primei.l.'D)
quadro, os claros tiveram.

que ser preenchidos com

r:apazes do segundo, ist{/·
mera não.' deixar de crun

pru- com a palavra empe-
nhada.

-

O Florianópolis, ao Cml:'
trál'io, poudc apl�es,enfar
se em campo sob 'os ni�
lhores al�spicio& pois

�

OO%,-:'
fava em suas filen-as ru
verSl:S e otímos ,jogadotre_s
do, Atlético.

.
, ,

A'i5 plyb.abilidaô,es da
vitoria, por' isso, 'estavàm
c'�m 1)01' cento a seít favor.

-

Mas _ eis que vem OI jÍn;.
')ossivel que sempre acíon
tece em futeból. . Os "era ..

qm;\S" ·do Firuneng9, talveZ
influenciados pela bca es;'
trela que está condUzindo
,á gloria a equipe homq1u.
ma, carioca, entraram, uà
pístá com c' pe direito �
l1ã,o deixara.lll· intími_dái
uela. agucrndd adversári:o:.
O jogo desenrolou-se nu:"

ma sucessão de lances hl�
teressantes! e terminou com
bilhal{te vitoria dos C<lpooí
renses pela contagem (lle'
4 a 3.

de

�6�teú�
-

pela manhã, o

Colegial manteve a lide
ranca. derrotando o FIa

m('i�go (da sede') por um

tEmto a zero.

l\ contagem seria lnuito
m.aior a favor do Colegial,
não 'fosse o facíosismo do
�uiz e dos proprios bandei
t<ntas. que atuaram na(.'a

n1;eno..;· '. t· 4 gc-als....

O PC'stal 'Í'elegrvIicu ga-

dos maior�SJ
pode �

seus anais, _o
emn
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.DA !MPR ENS!
De ·acõrd·) com :1 "Rdnç':io da Imprensa

ASP e "miada grátls a 1 cruzeiro à

l615, Rio, há 110 Brasít atualmente c{\.:"ca de 320 ptlblicaçõ"" católicas

das quáis 186 jotnais (diários, semanais e qutzenatsr, no revtstas' t qUi":
zenaís, mensais e trlme3trais), assim como li almanaques e anuários. -

Dentnl estas várias dezenas de publicações, há muttas ótimas, come por

ex. <J jc.rnal "O DIA'RIO', de ,E. Horizonte; o almanaque "E'Coo MA

RIANOS", de Apffi't'cid:l; o. se:dmnário "A l.1viPREN'SA", de S. Paulo; o

jornal infantil wBP..1rlBA". do Rio; (} quínzenárto bahiàno "MENSAGEI
ll.0 DA FE''': o diário "NORDESTE", de Fortalezs: B revista i!ustraua
"A LARElP_"-", do S..Palllo; o sernrmárro "A NAÇÃO� e o quotidiano
"O DIA". em POrlO Alegre, " as revistas da Editora Vozes, de Petrooo
liso - Se ,fÕí'ffiQS, todavia uveríguar a tlragem dastas :publicações, :fi�il
�ianlos decepcíconudos C01�'l o pcuco amor dos católico:; do Br;l�ll pela
sua Imprensa, COlIJO, <'m Ijeral, o motívo dest."\ falta do int,'rc;;sc l)elo
que ê nosso proovêln dó desconj".lecim'-!'nto originado pela falta de' propa-,
ganda, fi preciso, para "obtenção de mais leitores c consequenW roorma
ção da consciência católica nacional, qUe se institua quanto ante" em
cada cidade do Pds o nosso Mm> DA{Il\1PltENSA CATO·UC,'\., que po
deria ser eml abril de ç;,-,da ano. -,

.

. Para este trabalho serram convidados os ALUNOS DOS EDUCA;Il
DA'RIOS CATO'LICOS, que organizariam exposições, festas da Ilnpr{!n
$a Católica. ete., e percorreriam as ruas oferecendo em tôdas as resídên
cías assinaturas das nossas melhores: revtstas infantis t' t:unHiares .... 11.5

Importantes bOnl
bardeios com napalm. e fogUHes
e alloiaõas por pavorosa barragem
<Ie artilharia. as fo,ças aliadas hn-'

viam desfechado, hoje ao al,-o:rccer,

I uma graDele ofensiva. conrra àquc -

i Ias du,�s po�içõ"s c loram recebl-

daSc .por um mortrr-ro fogo de mor

t("ll'OS t".hin�st"� C' sranarli\s, :10 latJo
de enormes l1kr"s II" pedras.
I nedaTou um porta-,-ós do Oitavo

"'xerclto (lUC as forças aliadas ha

viam atin�ldo o citme da colina

"'J"riângulo" rugl1JDaS horas depois
casas comerciais seriam nerccrríuas por comíssões de mocas e rapazes, do jrucio do ataque, mas fOl'ttm 0-

,

estudantes se possível. 11ara obt('nção de asaíriaturas de jornais diários ca- brigadl}� a recuar em consequência
"tóticos, ouo semaná rios, ou Te'vi.stas de cuirura. ... Seriam l;;ualmente' orna- da gi;antesca barragem de ;u:tilha
nfzadas CONFER&"l'CIAS SEMANA1S. dur?n!.e todo o Mí1:S da IMPREN- ri!'.. até meta altura da montanha,
SA C'\'I'O'LICA, e nesta ocasíão sorteadas asaínaturas grátis das pubfí- No começo da tarde e, segundo
.cações católicas. � Tais palestras podertam ser feitas por conreréncístas ,informações chegadas da linha de

.

eatólicos �e �enome nacíonal, pois!' ASP (ex. 5415, Rio) rornece grátis fr'!nte, tropas aliadas, ao preço de

.�a relaçao «os melhores ccnterencístas catóücos do Rio e S. Paulo, com "sel..-agens" combates, avançam
a indicação dos ;;ssu�ntos em que são especialistas. - A Comissão do 1'i!ftS í patmo à ll!tbno na colina do Triân
DA I!'4PRENSA C!'-,'l'O·Llr;A em cada Cidade ou Diocese poderia, ao rm- í pilo, enquanto outras tropas das
dar o mês de propaganda, conceder prêmios aos melhores jornais ou re- I Nações Unidas prosseguiam na as

vistas de ontentacão católica. Crier-se-ia assim uma 'ernutàeão muito strn- : cençãe da colina DunranS', sob vi0-

pátíca, e os heróis que labutam na esquecida IMPRENSA CATO'LICA lénte fogo de artilharia eomunts
DO BRASIL teriam maio= estimulo e ânimo' para continuar sua luta díá- ta.
ria en; �efesa d_us nossas trudições_e 'da cultura católica. - I Esta l)Jl.rt� do front, onde se tra-

Dívulgação AS? - ex, 541". RIO· - Roberto de Sá Brito vam fe:rozes combates, constitui a

Golea�a na rodada;ioicial do Ge�ame���B -Juvenis
,'lIal enconlrou o Olímpico adversário' à altura

Num embate pouco movi- ram à
mentado e que perdeu todo cU�iOS05 por
seu interesse pelo fato de uma

a ponte «Waldem ar
nIO DO SUL. 14 (Dr) Cm',-'1o"- ,nham:cn. resolveu eU\'Ctmlnnar ;�

po�d ·nl.· CYZAMAI T-�y" ! L g.lslattvo. o Já conhecído ;:'1'0-
nHI. o+: .rep'-'n'11;;�ão pp!.,"_"_��t'f1!. «l J�to \\J'aJt1�·rll;U� Bot"rlhau�·��n.

---------======,,1 nota pÓll" no- p:J)f:i;I"Jt!�! !. �u Hl� I }'Lr11u" S ewertlt, AtluIfo 11�risch-
N�,;'i::>" di" ." ti ,. I ht x j H' p , .

..

�

c

--:_( H' _, �_ •

.l._ n (1, UH.. sor). I" .;necu. ..'-li' Ur �rln�, OllC.:! rpo () 11l!:;Jll1U p'Jl.>.tia,tl1t:!1'(O ..:::e alJOs
tItUlO \ It!lr n 11'1er�f'·d:_i.,

f.onrIHl::.,
D'?:pinê. I.,4JOpoJdo SehOi\n·n�f.,'r _I �OU d03 d'':rfl,uJs "n::rcQd')res tlUe

tada. l'",Ju 1:<110,;0:-;0 !J{"'O do r_;',ir Augu·,to Bid"·!,, ! l'DNl. (Ir. '}'·I11{l. hOl·ft da, ""0\"<;&0 n�ceI.H';'am
ro de Canoas". huv!-o I:.!�rtoli.. Il:.:uHno J(Ú�P n -

Yerr1:1dcfr-;J. (.'!onQ�H.;raf};10 popul�n
TSJ.n:to a.s:;in:. que ,1 tntl,) ,- sar, Car",'ido Sa.l ....ador Ro·lr':r1.·"- Ul�la .-ez 'lU" a (I�"diHtcncia pr'lI'-

tnotnento �Otn0s J,roeUrlÚO.5- pOI c ...\1':'1.0 Sif,\ycrdt (PSD) ,I .\1-'","1< l.:..nipen pnl estr·on(\o�B. '-;"Jya, di
�Icnl(,I".:U� rl::. local JlI'oje<;ão nt.\ n(�l lU )-L S3nto�. T,ujj� B alH':. .I] t.'

�

-� _ __".,._,. indú::;iriu. no coulé'rcio, 11ft ugr�- Pf:.ulo S�O"'.\·h5Ch tPTB,

A R A O R E B E L O I
eultur_'l " na !:'ociedarle de Rio ,')s vm'cadol'es que

, do Sul, que tr':LZ"'ll exponta',,':!- por unaninüuadé', 'lo lml'di! t:1.

Advogado 'ne,,) c _o :deu ;:opoio, no sentido rle construção da Ponte Canôas.

I d'-nom-narmos "Por,te ""alde- EH men�orãvel e íneGqu,'ei"el
I mar_Bornltl'us,;n", <! r:13ior aSPi-1

sE'goõão extraordinária. OUVi1110�'

I
racao do ]3mrro Ca,noa�.

.

Adolfo I<'rL<:nJ:l:.k"lll. AlgelleJ"o
_

Procurando pOl' todos os melOS M. Santos. dr, Orlando Bertoli,

I ao F{'U alcance I'.Jnlízar um.ffi otra Raulino .10:<0 Rosal', Candido

I
de tão gralldq enYcrgadura, o di- f Salvadot' Rodrignct< e Luiz Bílln
nàmico prefeito \Valdemar BOI" chi. irmanados num mesmo idea,!,

Edificio "lNCO"

��ende em quaisquer' CO�
marcas do Estado
- BLUMENAU

cerveja preferida peloscatarinense
Malte, topulo E Fermento leleeiDna�os,

Cervojaria,·Ca141!inense .$.1f.
loinv;/{e
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