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... j.±o, D.RES1.6 (A,p.)-rA força aerea'dos E. Unidosccrn bases na Inglaterra,'ÔJstP1Quru-hoJ8 um comunicado em que aviões pesados, de bombardeio;atacaram objetivos na Noruega nás primeiras horas da manhã de hoje.'__-�--�---- "'"
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" o Salario
·

imo em Santa' Gattarina
Londres, HJ (Assocíated Press] vemo" cuja finalidade é expul� ®��••--::�.-�'+-'-�B,t(.�.--:.�•••So'&H�If::€"\n:.��.��-��.-.��-�+®____:_ Despachos autorizados anun- sal' a ,Wehrn1acht da Rússia e Sclarlo adiclot"lal �ara acíam, tal t01TIO no mio' passado, .

c-onquistar a Polonia aos nazis" Ji'!'i"
que no 'dia 19 .de Novembro, -. tas,

.

IndustrIaserá iniciada ·fl.· ".of�hsiva de- .In- e,•.•�.:.:.f:_-+-+_+�-t._.��+.:_���+.:_.��§.••e Rio, (A. N.) � O' 'presidente transporte ou comunícacão, ín-. -��-- Fechada a fronteira da Republíca assinou o decreto- rlusíve as de carater urbano,
c

ViUmiis dos almnªcs em Doubas
h h lei nr. 5,978 aprovando novas D ti 't t

, Moscou, 16 (Assoclated Press)
.

tronco- espan. ola ,;e acor ao COl1l1 {-'EUl nova. ,i.1Ytabelas de salarín adicional jlaI'a b ela n_ salário nara us que no. ,_Qr_�
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� Cifras autenticas demons- ,
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Londres, 16 (Associated Press] a indústria que vigorarão du- oebem salário mínimo passa. 0,
tram segundo telegrama da fren- _: Noticias de Madrid revelam rante tres unos, a partir 'de Iode ser ° seguinte para Santa Cata.te de _batalha, . qu� dl�rante·�, que os alemães fecharam a íron- Dezembro próximo. O salada rina,oc�paçao rl?_ dls�nt�:_ ue pOU,�' teíra franco-espanhola, do lado adicional é extensivo a todo em-. Florianopolis e adjacenci,ts,b,a,":, os ah�l1J�es mataram lJU mu

I do Medíterraneo e que grande pregado adulto, sem distineão de :310 cruzeiros; 111Ll!1l0PWS VISl��1\'IS, por :,u:Ii�men�o, tortur.as e
numero de operados nazistas, le- sexo que, sob qualquer 'forma nhos, 260 cruzeiros: (temais lo- São Paulo, 16 (A. N,) :-- Infüro da, aérea, o Vice Almirante '_A__J11E'''

tome. Outras 1_5 mil pessoas Io-
vantam fortificações na !l1eSI11a, I de remuneração, tl'a.ba!l�e em' calidades e distritos, di) E5'", ma um telegrama de Recife, que rico V. de Melo, chefe do Esta-

ram levadas- pelos alemães, pa- 1-
,

-
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-,

,

( Ia' e norte. empresa ou orgaruzaçao ue . tado, .,,5( cruzeiros. chegou hoje B'_HIEll capital por cID maior da armada;
'

ra trabalhar como e�çra\'os 0(1' ,. A.__ ... -
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��t�'V-.-+-�.--".-+-,,.----'.-.,,.-.�.-.--+--.+...

��.-.-,.-.-.-.-.-+-<$>-'*"-+--+-�-�"��_._��._._-":_�",,,"�-�_ _"_�._+_,�_�=�>I>:�=+'-Q-.-�--';f-
•• lR:�::��:i� 'o�;ovimeD�ri.:\;s�c� Os alemães protestam junto ao I DesemiJar e aliado em RMepresf�n!ante.!ed "'.:I

T
. MOSCO��s i�o��sr���:ci P:re�s) .. governo bulgaro.

. I SalDOS - USSOiun em ma nu.

� Noticias da frente de batalha ,StambuI, 16 (Assocíated Press) o bombardeio 'sofrido por esta I � N'Ü�'a, York', 16' (A. N,) �-- do uma Irradiação do Cairo, €S� Lisbóa, 16 (5, :E,) - Acaba d<õidizem que, as- forças nis'sus eSQ - A!�uncid.se que os alemães cidade no domingo ultímo, em ForÇo5 nntal1lcas de pa!'aqued!s� ses conting-entes reforçaram as 'chegar a Madrid o t-epresentantBtão.. ultimanúo o formidavel mo enviaram um rigoroso protesto que foram' 'atacadas as comur)li� tas e outras, trBllspúrtad,-ls pelo gu-arniçcr8s hrHanicas daquela oficial de MusslJlini, Conde de'dmento de cerco que se recha ao governo_ bulg�ro por moti�;ü (ações ferrovíarias da Bulf;raa mar, desembarcaram na ílha de ii ilhil.. R,Jg,oHi Delefíni. dr: Víllanova.numa extensão de 100 quilome- da pouca 'IntenSidade da defea ria. 'Samos, 110 Dotleca:n,'�(), Segun·' B������a-::�.:'-::,$§*-����€"'-:.·.�® G)._�••�,••��.�,.���_.';> ..+,.1H� ()���S'a��!�� °Ol���;ff�d�e ��1�iS��I� eé�.��!�e:_!�:�(;B••S�!i:.,���a�1:; e�p;��;�·�-·�����:i�;0;-·;r;�=·ã��·-�;·® I

Um Cf uzador niponico ati ngidono da cidade. de Korepau. Berlim e Bremen '

.. ".,

� ç. -

Q. G. Aliado no Sudoeste do realízado8 contra um cmnboio ia
------

bombardeadas, Mdau P.l��ico, 16 (Assod3t�d Pre8�) - pont'z a_norDeste deRal}_auL ,

r OperaÇaes russas�m CherVanSiUJ-.
AVLOf'S de bombardeIOS I!orh> 0�"t+ ••��+.+�._�+-��(j>,.,<t>,..�e

-

LÓ,udr_'es: 1_6,_ -(",A,_S,80.ciated Pres_-s'-J L-,'o')clr""', 16 (A', N,) _ \\'1'11 Zurich, If; (Associated Press)

I
autoridal1€-l; germani_G-l�i prend",;� "
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americanos, consegUIram: a\m!Hl' ..

a ao e �I u o n'B
.

AI UI1CI"- -n qu" 100000 ho '

-- Infol'!11d,-se de fonte autorisa� autoridades g-erm8.nic,as IJrendf> �
- 5U1j11S!f � . 'Ir

_

� fi 1, ,(.-:s� "v "
-

aviões «Mosquitos:) voltaram a
dil'f�hunellte, um crtlzrJdor ligoei- SUUHi, tl<, � .�

mcns dopas russas C'OllS$- (

bombard:ear Berlím e Bn�men na
da qUJ!'. é 'muito séria a situação rum cerca ele mil refení',

ro e um navio !11C:l'cante de 10 'dfv,'d'.i' nnLII' tii�guíram
" 'o:

ssa'l' alguns, pon- noite de hontem para hoje. 0:ft+:._�:.�.,.::ct.-._.�:.�•."�.,I'!>.e 9.,••_••.• ,.::.ti:.*,....,.�.,... ,••�!e O
mil tonelotl<ls, eUl dois ataques I � !!l�lj �n

tos debaIXO d� deva�tad�l fogo ®+._�.+:.::.�.:..•.••••:�'u._.:.0 I'�rn1i1!lelros em�on�.&rlíJl,-Ç�A ••_.:�.�.�.,�t>.��."��.�,•. i_$:�
de. barragem da artIlhana ale�

M -d . 'lJu 9" '" &��I � uu
A �

� São Paulo, 16 (A. N.}:-- R�ali�mã, ;efetuando .óperações lo",' antI as as pOSI�
nos eQ��lel""rns do I

....

R � sltuaçao na ZOU"5€ ont,em em Curitiba, em
caes na aréa doe Chervahsny. t çóes, ,ant�ri_ores. �.Iu V V, cerimonia simbolica a inCÍnel'B;'"

-'-"--

.' dha de Leros cão du titulo de divida publica
Cortada ii retirada de GomeI a Q. G, Aliado n:n Norte da Afn�

RI'O, 16' _ Esta\i'a- 111arcad" !)d,d 1 cIos' I I f
-'

"<

do Estado, l.�lldo o ato sido _pre�
Piusk ca: 16 (Associatecl Press) _ 'In,;. U (' gral1C es Cí1l1H1rnl'i fig!)·,

ra o dia 10. a solenidade do b,aa rificas, executadas com m.ate-l Cairo_ li� (As::.ocíated Pres5) sidido pelo StH'. Secretario d,,�
Sãoi- Pa"uÍQ, 16 .(A. N.) ,- Anun· forn-ra,-se que -em virl,'Ude do

'ri

-

.

M I timento da. qu. ilha cl.o, {l,ri,n_l€l.l'O I rial brasileiro e os ll11.lWres ·tl\m� 1- 1-\ l'Mlio de Elúpto inlmmô, Fazenda e por outras a,UiÜrLil"
da a emissora de DSC'O-U, que mau tempo reinante não 1011ve

�as tropas -russas acabam ide cor� nota de vulto na frente do 50 e grande naviO de uma .sene -en- b�ll1 !eitos nas ofiónas da 'Org{:l� q.up u:,'(Lorott, pdl'a os aliados i_1_ eles., .,
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.. '
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- , -, - , ' __

•

k ,(om'endados peI_\)' Ministério da< I1lzaça,o ,Lage, com f�rro óe

nos-, SltUdçuo nag 1Ih33 (le Ler_os, Ol1� ®••�.�<O>4>" ��4>-$>".$_.�_.$.�,��®
iar a estrada de <?ol11�1 .a Pins , I 8° Exiercitos: ,_os quais. mantive.

�

AI �
numa arrancada ll'l",:slsHvel, rum as Poslço'es anterIOres. ViaçãAo palra ,°ta-d,(LOi,cle BdraSil�i. sas ]:�lodas'haEsSaf'S _ POlIB('J OS?!S

I
d.el.:" al:m(1b'� V'2!l1 sofrl3l1c!(: i�on"1 ' Unb00 () aSS08<2'®iL�••• '*.,.�._.����.,.�._.�@.O®it�f.Í\t'�+.:_.X._�.��.�••1I!+••'0 rOi. so {'lHC '0 que ev�rla cargudr s c m r�tie-Go ,( ra5I', SIC ,,!'aniS aDias, com V!t:lVC_

.

-A Ofon.siva -ae- rea contr'a-
-

os B�lcans contar com. o chefe :dogovernD, "BraSilI I\P)' 'Brasil rH) e enfraquecímentü dt' SllO l'csi:s:o lho da escola
w ii �d efetuar-se�ia nos .estaleiros da <:Brasi . -'.i,' tenda. o - - =

-com· o bomharcle:o em: Sofia, es� Organização Lage. Todavia, de- t e�{!O .. ,u��_._:_.�.-=-.-::�_<O::..=�_--t:.__:_t:�.__:_�Ge•• ,+:.9:.:.--:�!f:�'U�-:_.�+:".�+-.-.��® o Nova. YOl'k, 16G (So K) :- Atá causando serio alanllB na Bul vida a programação das COlne:� O� I:'S4-�dOS Un;eI.tl� lermJ:ãm I Radio de Par!z. informtt, jQ11e I}
.

garia e Rurnanía. moraçõ'es do 60 aniversario do ;;:;:p L, luUi' .!!!..II!aU'U� J. mu I assoalho de -umél, €scula ,ria cÍ_,.,0_.+•••••_._�+._�.�-.._•••�+:.® Estado No\'iO, s. exa. não -poude nro4-��1t-- dR dade de Salntmall), ahmdou,Faleceu Ui" mhlis� estar presente a solenidade, ra� .I' ,.I%:i�IÜUu acr-escentando &0,' elevado (I '!!U�'zão pela qual foi ela -'-transfel'i- .Wasbington, l(i (Associated ticia de que os Estados Unidos l-nero de vitimas. CenlG 'e vinisiro portugues da para data que será oportund- Prcss) - O Sr, CordelJ -HllH terÍ,ll1l envlildo lima nota de pro:� Cl"€ança5 encontravan·:;e na SÜ'Zurich, 16 (A. N.) -, Divul.. mênte Hxada'. Esses Cal'glH'�ros, C-lll entrevista com os jorna!isr testo ao governo lrancez. Ia quando teve lugar I) acid13nj_�,Dr. Afonso BaIsÍui ga uma :emissora que faleceu o até agora os miaiiO,l'es a 'serem tas declarou que os Estados Uni� 0++••••• :+.•••••••••++'••0 e••�.�••�.jio,4>5!i�4'�.·*�"._._.+®1}As naririas· das cÍ'Íancas pe� nlÍnÍstro das Obras Publicas de construidos em 'nosso pais. re· d,?s estão olhando com atenção E�.�.'I!!>I.Q.m pl�n
® -nfin"l&'ln .fi'IIRi�ucnin<Js são séde ou reflexo de Portugal, 5n1'. Duarte ,Pacheco, presentarào uma. grande vitóriú I o incidente surgido _entre os, ar�- Gl!Ulll. U -... US.m.dMOtiP' I. '"",.iI.��!'Í.;numeras flérturbações'. da sau;-l vitima de

un.l acidente de

au.
to- da

�ossa. capaCi(!�de de

c�.ns'"
bes e fra�:ezes. Na(:. de.s�l�nt�." Estocolmo,' 16 (Associated' I para

n 'Japi'í.{). ' �ll1'

..

um

BUb.m3_rinO)
�\ de. E' comuil1; o corrimento na- \ ,moveI. .

.

'

,

.

truçao naval. Serao eles düta� nem confumou, pOlem, <l n: Press) - Hitler e outros Iiri,eres caso a Aicn:wnha seja d�nota�sal, mucoso ou purulento, CG.� +---'-_.-+-_+;-.'-'''-i+=-.�.-.-+-.-!---��_*).t.,-'!-.-+-+-+-.--<e>-:-+-;+-_�-:t:-.-,t'.� nazistas estão planejando fugir, di!"
.

�': -:":; -
'mo �i.nar :d:e. i:rl'eç.ãu elo a

..
põ.rdho Previ stas gora ndes Inversoes dp cap Itals norte"" '�H�+:��,�+_<I>.•_+-�.+••• :�++++�0 {'! 0§,��'��9.4>_��,�_��:4i,\[i)i_<t,*,.,?�_:'H'®-resplratono,. do qual o ,nanzre-·

. .....,.

B bt':!\ �d d � I@ 1 O .â �"7l"'il� lpresenta fi \via roais 'su�ri-or, ' ...•.. A'
.

L t" om �I ea a a A,it-Inan la -C�ú�u��hrPauco s0 �.-.abe.,,:.entl"'.e5allt.o,sobre .. americanos na menca a ,na
LQUdf'.es, 16 (A, N.) - Inf.J!.'"'\

a Alf::manli.!l .oCidell.t61, t�n"
a difteria nasal, pouco fl'equend

WCl.shi:ngtol1, 9 ,(U. P,) _' O que- se disponham de materiais, tos de transporte e mercadmi -e md�se que, uma esquadrilha de di) deixado de regress.?I' da ln·te, aliás, em nOsso mieio" e
..
da'

Departalllento de Com�rci() anun quer seja sob a dir,eção de com,.. njudá"los a cwnpril' suas funções aVllJCS Mosquitos, . b)l!JbardeOu cursí'io dois ,ap--are1hm'i.qual· deve suspeitar�se, serllprê cia- a criaçãó _ de;_ unt, "btucau" panhí.as matrizes dos Estados da maneira mais eficiente. eéo�.�,*,���._�.��·>t;�_.$.,,_'_�eo ®�+_��._.�.-+.�{i:"_���_.:�.+�.I1)qu�� o cOn'jme�rt? fOl; muc��san· 'de ínformaçõ.:es de inversão no Unidos· ou em cooperação com _\1í!ythe afirma que (I ·,bureau\) Governador Geral da Australia :r./laDifest�ções populare§_
.

gmnolento, ex.t%UJd,0. se�Jle,3��r .

exterior, que atuará de -m'Odo se- empresas locais. espera poekr oferecer um qUfl;-
.

na Bulgaria;'f:J-:ttsI'. exame de laborat5)rl{}. !:,_:,na:l'. m;çlhante ao ;;clearing;) no 1<11" Acr-escenta que ainda que mui- dro complt'jo dos complexos as'" Londres, 16 (A. N,) - Foi Londres, 16 (A. N,) - nef!is�
J'

• ',:l:J�Ptdo')i}en� tmf,bem; s::;:t'f menta da,s inv,ersões
.

de- CUPL� tos organismos governamentais suntos vinGUI�dos. com '<os im\- _oficialmente. auunciado _que o i lraram�Ee em di\'Ert:�s ponto_j� dO1�l.Ílca��3 �spe�l�l..�endo,(��t �fi)� tal norte-americano em empre- já estab-eIecidos, participemmais postos, requiSitos fiscais, leí�- de
..

Duque, de CJlouc�stet _IrH nome� t�rrit(jri? buJ;garo, \lOleot<i: .ma-
I Suspell<a{), ).1e; slfIhs qu�m. "as- industriais e' comerciais de diretamente na obtençiio .de pno:� trabalho e gastos do conSUlnIdol' do G,)\'ernac!ür (lenel aI da ALI::;· r,lfesta(;oes poplll�r;>_s 'eê,lgmdoobs�rva,da:. eJ;lJ>���Ialque� r::c�1.' gr.and(., '�nv>crgadura em tl)(Ja a ridaüe para maquinaria ctestil1él-110C8L

.

. .
.

.

I tndia,... ..
. , .. qlH! o govcrno� entn� em enten-naCldo.: Outra

..

-

.8-.: �.'_f:es rePhl,Stln� . Al,l1.eJ'.ic.a doo SuL :
da â cria"ão ele industrias na ®+._"-�:O_••�4>+•••��.:4>:,f+••@ 0i$i._',�_.�,�Ot+�.�..-+-t_-t.++�__:_�__:_+_.�O dimentos COU}_. f'S I1dçóe::; uDi�

t·· rrta lj€'rturlfurao alam u ar
. .. .

.

.

"'"

�: .

a ti]_( ... -.,_
'-

•._.;'1.5• .-.- ""_
"

-

-O· :_',b-lh.,.iaU,'.' _fllllCl·onaJ'.,!" aQO-l'_" America Latina, 0-·110V,) .-<bu- A Lf!!il�� �Im� ��A�IiY"" �1li'I ..Z�Aa da!'.(1"'" (PVe sem:pr-eC'_'�ler· ··pesq-Ulzíà- �l;:; u 'v _,u
, -. I �Qó� ilI�� 11lI��w� �\li>M�!!!liJ!� ------------ .

....'- _---- .. -- -,.-,,-�,-- .'--- -0--

n,au-,) poderafornecer-lhes mfor� .

'.
-1 sobre a supervisão de G€org,e .

lIA' I' d d b 20 Plwmüp"h � -.fr-n b' m"";:'! .

ca.
_

_ _
, '"

c'
-

,:--,--.;.
-

,':, .

_

,_O> .\:.XI'uthe, .• chefe. da sessão 'elas re- mações sob:� o capital dispóní� ,9. G. Aliado. 1,10 Sud(jestc� do
_ .,"' a�I�_(,;ãO a:<1 a :rru ou

.. '
_J .,,�, "c .. t��, V1...,,;;_.1°

O
.

e",pecIald� _dt:, ll�U� de\ '" J
.

vteJ, ilS, materws pnmas, elemen� ClfICO, 16 (AssocJatcd Prc:Mij - d.v!.oes laponezes, no vale,�e ,��. dew naZ1Sta
sempre ser CO�l�u�t��O;.;}lP�p-dO publicas' americanas do comer.-

�.�--::.__:_.�,*,.�_Ik.,�_4t.�.��._.�••+E)o®._•••,.,•• :t_+._••_4',*,••+:t.�if:0 I lnU, �a ilha d� Nova �(mme: Zurich 16 (A, N:) _ A 8,oE'n"
�se notar que a,lesP.lljaç(l.Q l1(isal

.

cio exterior e nacionaL
..

, . Q'
.

.

'.'

.

I Os alIados contmlmVJ eX€l'cendp . .,�:.�.' "'-" ",' • _

�--ll'''' "'(-, 3-
',da crian!�!t nãp. se faz ll_ol'l_P.al.. Refe�'indo.;s'e ao aSs�Ult{}, _\Vy-

_'_- "P.
r7

.. E_. f\_•.__ J,.. '._- ..E·_ -_'o' .�

•.

_. _'_ '. Prefu'sm a ,��
. " -:-

"
,

.

"
'

:. I
Cla .UOllLlO:à al;::.1�1, l�l:I::l_·�_,},�L�m{;'

.. 11.te... Ev.·.i.tar�. s.e... -.;;a.·... ;. com.'. __

'

.. ,Í._.s.&.p,.. •.

the

:ahrm.o.=.l_. Q._u.e.
.'

«:.'ar.las. fl,rt.ua.
__ .s .

n U I...!

riift. ti.. a, fabf,ica� I. f. �.
rLe

P_H!SSdO. ,�ara.
o

...
n? ,�

..�-e.".�.. tra�.,.\
a

.. Cld.ad.. :.' s.ltu:n�« �.:a. .«l:'�.>�.o'. ,�i �", � K

•

.

uitas.", futuras 't;ÍQenÇlis;:. àtgü� . e pe�soas Ja plan-e)amenglr ou d ...
.

.

'

.. \,\'essaJ:do .ú \ale em du.eçü!) a Ot'stB dd Il1g1-_"tcr.lu,_queo�l,�' �ta,�:as·· ir.hlpa.ra.�el.·s.;(it.t�.afid_.O.• c_._-_' :':.hãOJI:'.-. c..- ..Oh.l.p._.le.far· .. fabrí.C.,a.. ,5, man._uf.att.l1'as. .. .

..

ri
/ \ ��;��}�_I��il('Za na ((I:��a_ 'd��T�;,f�� . cad,,! ,J,�I!1: . ny1{l,can l!,:),U '-'são 'c9.d·igidâ:s:·d�s(Jé::9i,nicio.. ,:eMsin�� n.a.AmencaLat1113, �ogoq! ... �Oi��O lOU'iV_iL .

" ,.--' .' ,"
. ':.', ",·,,1 ';.._--�_.: _ ... -_;... ,.�; ...�._..;., .... �.,�"._._-"" .. --.,

Rio, (A. N,) - O presidente da. mensal em Santa CaÍarün será!
República assinou u decreto DL o seguinte:5,99"{, aumentando 'ii partir de Floríanopolis e adjaoencías,1-" de Dezembro do corrente 270 cruzeiros: localídades vizí
ano, I) salario mínimo em (1Jdo nhas, 245 cruzeiros; demais lo",
o paíz. Pelas novas tabelas calidades de Santa Catarina, 235
aprovadas, o salarlo U1!lH!1l<:l1 cruzeiros,
0��.�+•.�<@>.+:�.,��+-<t+�".+�® ®�.�._._�§'<i>�•.�_�_�I�.•_:_••�"_+_.@OMais um caça-minas para o Brasil

Nova York, 16 (A, N.) -I dGS acabam. de entregar ao Bra_,
Anuncia-se que 05 Estados Uni- sH mais um caca submarino,e�.-��,'__>()-.*'.$���.":��*lf".$® I) ® •.+§._._�"_<l_�+$._.__:_�$�._+_._�_<i)'§_�®
Em Recife o Chefe do E. rw1. da

Armada

_Q� G, DQ- Norte ida Africa, 16
iAssoriatied:,Press) �. A projeta
da ofensjva _alerea aliada (on;"
Ira DS Balcans que se· iniciou
®••+'t"••�._••••••� 6

Pela Nossa InfanGÍa

,
,-
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.

I�m A). a e ..(. .!..1,.� ���ll.n.it.<..:i� A e� -..; g:t\.j(� �-�. .

�l A::l'r.;ªsf,e�,i;) de;;!; �r'.·:'J'f. Dat"i.,ll S@l:";son
.

� El'pccí:d['i\:t em doenças 11m; 01.\1:.1:;, ouvidos, nariz
-

<:�arj�;IlJl.a- i!:-
; Consultorio modernamente in>f:tlado cm caracter pél;nlanente li

.

iíJ. nesta eidudc fi �
� Ht;a 15 ,1€ N(lViíHllÍ,rQ. 1::W3 - 'defronte ao Hote! Cruz.. iro: I"'t1l.'

-

� ('J;;€raçúj�R; n�� tlo�p.itq:'S2 �

�����-<: lU]Z::-��.·rl������"':"·io!t:;y;_..��""W���6�S!1.1�':So<!f"';}, �oo1!�'2!"·:��;Zys;.3cl'!WW:!L%tfl.•7-::::.5i'3
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Bano.uata a ser oferecido ao Sr. Interventor Fedsral
!

E7 d® .Iá está á dispcslçãc do Ira Municipal, a lista de Carlo8 Gomes,
.

ao �

Xl:),),
Novembf'@ Lodos, em poder do 81', Bru- adesão ao grande banqt10�e S�" ,Dl" Nel'erl R�mOB, dJp'_� 'w,

I "

no Híldebrand, operoso Se-I que será oferecido dia 2D; nisenno Interventor Fene"de 1943

I cretario Geral da Preíoitu-] ti noite, ás �,;]O, no teatro rat no Estado.
�!t<.l__ ®�:.4f.��.���-t�.-t.'t_'O,._���H·t�,®Ó 0:f�:t-$>�._"'_1_'I>_�_�,�_+..t.��+_t�_�_+®o 0.<t:.,�:':':•.3:+:�,�.'i-_••::_fi§��'lfl®

�:�:!��:�:a dos beneficios espirituais e tem Brilhante sessão civica em comamoracüo ao 3,0 ConnreSSD �e 8rasilidad9poraes que .da pratica da conflssão advêm para os inoividuos e
= Y

tambem para a sociedade.
. P�rante uma graildiosa assistencia, que enchia completa, O Brasil de hoje li: o Brasil de ontem. como será (I Era:Além do perdão das nossas faltas e.a comsequente recon�l- mente .as amplas acomodações da sala teatral do Carlos Gomes, sil 'de amanhã, se gerações contemporaneas e a,s "vil�d0!1ras ,Per"'Wição das nossas almas com Deus p�la .?raça 9? Sacramento, realizou-se segunda feira, dia 15 de Novembro, mais uma sole- severarem na íntemerata resístencia á todas as Influencias dissona ainda a lfl?preciavel v�nta_gem da �Ireçao esp�ltual, �,qll�m I nidade comemorativa do Terceiro Congresso de Brasilidade,' dadoras da sua coesão, com o mesmo espirita de unidade in,poderá di�pe�s3:r essa direção, através das múltiplas dlftCU!da"j " "

Na mesa que presidiu 1:\0 ato cívico, consm�ida peras 3U. quebrantavel, para a gloria. do lodo mdissoluveí, num mundodes da vida '1 .', _'. toridades representantes das classes SOCiaiS e da imprensa local, sem gloria em que as pequenas nações, sem unidade e sem for-O Confessor, digam o que, qurzerem os maldizentes, e destacavam se os exmos. snrs: Teri-Cel, Adhemar Vilela dos San- (�a, são tragadas pela maré da conquista armada, não= lhe. 'H"um amigo verdadeiro quanto desiateresado, capaz, �e nos excla- tos, ilustre Cmt. do 32' B, C, e dr. Afonso Rabe. dignissírno lendo de escudo protetor contra os póvos agressores tão 50 orecer nas duvidas que envolvem o� nossos espiritos, de �os Prefeito Municipal, valor maral da sua soberania'fortalecer contra os �e.rigos a -que v!veli!0s expostos, d� ernnm,
,

foi fi sessão iniciada COm numeres de recitação e canto, Este estado de conciencia nacional traduzindo um idealrestituir-nos a tranqUilidade de conmenc,ls, que e o maior fator todos com magnifico sentido patriotico, executados pelas renre- perfeito de fraternidade, pode servir de espelho para toda a I!<:da. felicidade do homem neste !llUndo. senlações dos grupos escolares Luiz Delíino, Santos Dumont meríca, sobretudo agara, quando a imensidade dos mares �aOs confessores; dizem multo bem Bour,daloue e outros, são e Instituto Sagrada Familia, não é impecilho para as aventuras ferozes dos ferozes cavalel-medicas, guias, pastores e. doutores; n:edlCos" traçam a cada A seguir foi dada a palavra ao Snr. Cap. medico Dr. lHoa· fOS andantes da guerra moderna.
. . ,qual o regimen de uma Vida Irrepreensível: guias, mostram o dr de Azambuja, que proferiu as etouucntcs e magnificas pala' A unidade americana se revela, aSSlI'l1, um imperativo decaminho a seguir; pastores, e doutores, reanírnan os desfaleci- vras que se seguem:

- ,

dever continental,
.

dos.'
.

Dignisslmo Snr. 'l'en. CeL Adernar Vilela dos Santos, Cornt. I Já em 1935, o Presidente Getulio Vargas dizia: "O !IOS$OOra, si os individuas tania aproveitam com a confissão. é do 32' B. C. Continente. nesta Haia atormentada do mundo, deve concentrarclaro que todos esses proveitos rellectír-se-ão dos índlviduos, llustrissimo-Sr. Dr, Afonso Rabe, Prefeito do Municinio: I todas as energias para uma obra de cooperação americana. E�"para as comunidades, as familías e a sociedade. Itustres autoridades civis é militares: -! se esforço compendiaria uma tcndencia, a marcha para um ideal ,;j"
.

'Deixemos, pois, de parte o que' se diz contra essa fonte Senhoras e Senhores, I que seria a unidade espiritual, sem o desaparecimento das pa-perene de perdão e de rehabilitação e vamos confiados receber Com este Congresso de Brasilidade, que, hoje prOSSCí.!Ul', frias que, apenas, formariam um bloco para a defesa dos seustão um e necessario Sacramento. as almas verdadeiramente brasileiras desta terra deixam bem interesses politicas, morais e oconomlcos, abrangendo Iodas H�,F R E I J O Ã O claro e estabelecido o seu propósito sincero de conservarem soberanias nacionais numa norma comum de direito,"®rli:<f:+IQ::-��_�_J�+::-.-�00@"O.-'=*••:+'+'.':.+9.�++�".�0 despertas as suas boas vontades para o scrvico da Patria. I Ainda em H-W8, o Presidente Getulio Vargas repelia:
Iii C'

íi2 I Desta maneira, senhores, acudindo ti necessidade império- "Quando os postulados do direito internacional são obiéío der. o I I sa e á urgente obrigação de cerrar fileiras derredor de um ideal I controvêrsia e uma rajada de ceticismo ameaça subverter 05 (;:11", de justiça, pelo,+�_,ua! as forças vivas da naçao eslã'.:J combateu- sínarnentos d,a so.lídar,ieda(!e_(,li_��!,[l, ,a, ..,Amer.icí:l •. a!-."f,lomeradu..

d�'A
s.. '.

- a srta, Erica Pji I'{'cr e !J SJ' -
",�

<

,

'-
-- t d d ....

.

nnferSanOs I, do, vos que SOIS ,'ExerU!to, vos que SOIS a sociedade, o co- Povos com identica formação tnstoi ica C con IIlm a e geUf!td-Alfl:edo Wippel; - .

d'
"

f" b t'
, ,

'I' J

_ ,,� .' O P' I'" _ mer�lO, a ll1 usina, as prohssões" _o trabalho. o ,es;udo, vós ica,. que �ditica so re. ma.cnalS novos tuna nov� �IVI1�:ÇRO)Fizernm oos ontem
,

a s� L(t� ��,��:t b_l,q e 7 �J
• .J estats dando uma prova real de CIVIsmo e de palrlOtismo, por- precIsa mur' se, para Gal' ao mlll:d? exemplo (�,e cOí1v!venc:ê! [-Ia);:""',0 81', Julio Beims} campet�nt[J ta�a81� 111o� ;�w', .. .., ". '" ' que, com a vossa afe!1Ç:ao e Dom U VOS.50 inieresse pelos pro- cHica e leal colaboração 110 �omm!o da� rda�o�s �c.on?mlcal:>"chefe da8 ofiCinas da Emprc,".::u -lt 8},��' Ea8:t6ct[I�� l: �Ic{'.,��holt blemas c?rn ,que a Pa!ría se de!ro�nta na .hora �n.gl.!stiosa da 1.11- A JdClâ, portanto, de Ul:��ade am�TlCaIU,_ :la,o � IdeIa �!)l'���'.:Auto Viacão, e o ° SI, Bel1Ja:nd� 313nt.�f", ta pela vItOria de uma causa cnsla e SOCial, esum; sendo os ta- sarJa, nao nasceu com as Ulf!culdadet> da mual guerra, "e!1arJ:._O 81'. 'Al/i'edo Blacse, I,:--rt 8rla.'"Wroll(�e� elos 8:mto8 e tores e os esforcas para a mais completa mobilisicao 8spirifua! que e:3tas tornaram dara a sua utilidade, para a srlvaguarda da.

-� l'

lOS}"
EZlaW A{jJ'llllJW AA1'tww. da" Patrl'a bra"-!'}el'r"a, ' -

llibc·rd·,ue do 'f"f't11cm amer!cano.b azem. anos HOJe: ..,
" 'w

OS, 'r p. l· Fl"'iIie(·"lme,.""ntoe Diante das terriveis e espetaculares transformações sociais I Para que esta liberdade 5cja conservada, para que PU�;S21"-'" S1,',:11neu Aaml1 ��!a. f ,'d7
'I..i. '=' ,,",;;;;;J

que está sofrendo o mundo dos nossos dias; em face dos

5a'l
mos viver a nossa vida. para que tl nossa vida não sJia con�"-Ii la , llCt 'luargaJl,u I (J ')f' l ',/ l f!.l 'f" l ,I d 'd "f I

•

d I ',I' I' I I. "I'á,..li Joe. I'>
, " l c'.. "j,t .... lH • ·'·d! --,om - J anos f e l(an e ,a ecen Cri ICIOS tremenúos e Ví" as e recursos que as ttaçocs vem ,a- ,amma.(1 pc o 0(110, pi:: o egoismo e pe a uruta! alie ( .:> )0·eSp06(b (,,0 Ql. l\et;,o, ll'.l.OJ{fU!1 .!�. f'_' •

• , , - ,., .�

h f I' ,. �
-

.

b ""1'
'.

I onte'n, a H!'{t. dnazl' - l'tessen zendo, lia defesa dos seus lesour�s moraIs e materIaiS, amea-I vos de ClV1�lsaçau ex JUS"l e ave nuntaCH! e que nos, ra,,>I.EI"Nascirnentos CaJ'll!3l1'v. çados por uma onda de ferror e ue descrença que se estende ras e _amencanos, estamos e�1 guerra"
j.'

. -Com apenas () dias de oida e repercu�e'por todos os recantos da lerra, ainda nos menores I E.stamos. em guerra 1" Esle brado, de (jefes� e Cle retJeldJ�'lincOlitrU1'IHfe em Ih·;tas (j/5 lie· lalecen 110 dia 13 do Cl)i'�'ente o e nos mais a salvo de comoções; e tendo em vista que nom os

I
santa, de amor pelo que e nosso c pí-:lO que e amer!cano, egllintes la1:€8:

, menino AdltJ' Rcir:h. (lUw d{� sm, governos nem os povos, desde jã e com seguunçél, podem a- passive! .qu� possa, não ter ainda l� snetraIH!? a cuuraça de cer-do Sr, ·GWjtaco lUae,..; r:om o Amanda Reir:h. pontar O caminho certo para os seus destinos, nem garaníir so llas almas empedernidas, nem §acud-!(;� e b1i111do no portal cI�,l1ftsciinenio de lun menino, ocorri- bre que bases se aHcerçarão, na paz do fuhll'oJ essa mesma j realidade o fapeie cheio do pó de algumas lndifereilr;as rm::gt,;,."..:.d� no dia 14 do corrente; Viajantes paz, as relações internacionais, G trabalho de todas as muld.dões! (;'JSilS. Mas a sanguinolenta Vi':l dacic das bala!ha5 que ferem no-do Sr, Pedro 1I1ayel' e de D; I Rolaml Renáux _.. Encontra se de todos os palzes, a tranquilidade de nossa vida e a vida dos! velho mundo, <!3 !ula:1 sJ!1[�ren[as Que se havanl na distanteMm':tl lY1adalelUt lIIayc:' com o entre nOIi o Si', Roland Renau.T; nossos filhos, compéfe a lodos nós, ainda que !'iél m,,!;; modes· j Agia 03 crimes barbaras que se cümétem contra Os nOS30;l1�seunent? de uma memna, 01.:0['- }ocem e prestigioso indusfri(!l TC. ta atividade 'e no mais simples grangeio do pão de cada dia,! navios, nossos nu.rujos, nossas mulheres e 110"S3.5 crianças, >l'ruh no dla 1G do corl'ente' sidente em Rio do Sul, o dever e a responsabilidade de encarar com seríedade as q'Jes" I e3ses ai estão, é aíé os cegos vcem, e a!é os surdos ouvem o"D�, Acames 13018101 e Exmcr, Sra. Dr, julio TietzmaUIl -- Proce- iões de que depende a sorte da nacionalidade, os assuntos fine
I
seus lameelos, os Sei.1S gritos de protesto, as suas impr�çaçoEsdente de B'rttS(iUe, ollde e:)_�el'ce se prendem à pro�peridade e a felicidade da Patri<l, de dor, os seus pedidos de socorro e de justiça,EncoJ2th(·se em je8tas o lar do 1.

F t
c

f' '1

I B h . i t I �-!Sr, Dr, _Achilles Balsini e des!t!t com [aTgo ti1'ocinio sua profissão, "

�S a e" e não outra., LI inaltdade deste t':f;mgresso (C ra- Estamos cm guerra, sen.,ores, jUs!amen e PéHa ,2d2flu€í a
t'xma, Sra. D, 1i1i:.áia do Carmo ellt:()ntrl�-se ,em 1l088a cidade o 81': I s!ltdade, ab:!lh!lnta,do hOJe �ela pres;m.,:.a de ,v:)�. tod�;�. ;. e�.s,as \��ZeB geme�ora,s; ,,' que �:Tm{'m pelo Bra3i!,dr, JulIO Ttetlatmn, advogado alt t, Todos nos, (IUe dentru do Brasll mO,Ue]eH110S nas ma,� pd.l Amenca e pelo mundo !lhelro,Costa Bahiini, com o 1la8âmento,

1'esidente I diversas ccupações e nos mais variados misfrrés, il;[\) somos Esfamos em �Juerr2, e na guerra estando, precisamos co"
oC01'rido segunda leira, de uma'

I' 'd d
'

! b
-

I'
,

t " . t,'< Dr, Siegfrid Carlos Wahle -- 1)0 n:_ars que um ,a es s!mpl�s de trab�lho e, de penr;am�llto, de a' a orar nu esiorço que e a eXIg':_::, "
,

,

zn ele8saIJI.� n�e�M�tj ) ... " Rio de Janeil'O, onde exerce .�IWS çao e de sentimento, ,aneis da, c�dela raCial que, D�I_os seculo,s. Quar.d,o os tmcos. em ,14Vl, sltlavaJll a CidadE de COl!Slall"D,AOt /wsso_ pJeiu.LO 13 st{tiJ!U?tO aliviaade� acna'lJp: entre nos em fora, vem construmdo e fonando a grande unIdade brasl- Imopla, os II'lvsores consegUIram vencer os defensores. porque
U'P ar e a S/la e7'1na eJ1/WJ'{t - "

,

I
.

, .

J' I b d IL'
••�- J

"J,;"' 'acompanhado de sua espOlia, o eira,
., acharam, mexp lcave mente.a erla muna as mura lias ll1!en�a�,��'}t:wl,�mo� .�odo:� o:� "(��ljt�� t�tha, I

Sj'. 1)1', Siegt'l'icl Cm'los Wahle, ,Os nossos avos, de quem herdamos o ,sangue e as t�n- lIl?-lél pequena porta esqueCida ,no tumulto dos c�::llnba�es, O Im�lli :YUll!> e(d6was .tell�t,t�I��e8., al� dilStin{o engenheiro do Laboi'alo' denc,��, os �?sto� e as enerIfias, foram os, pmneiros ?peranos ! l-rylga �enetrou pc:r ela, e dommau ,Iodas !IS reslstencws, e as·1n:Ja1U�o .r: 8l:a_,��i tn;;ll (, Mhluh(� J'io de Produção .I.}lineral do M.i· da u�J1dade mstonca e da l!mdade geograflca da patna. Para sIm Call! o Impç'�'1O Ror:nano dI? Oncnte.:_
_

a�� mel.101 es {eltczcl{u,vs.
nisterio dct Agricultura, perfeita compreemão d�sta verdad.e, que e' um milagre hom,�'! �(:;; brasileIros, nos am�ncanos, na? pod,el11os e mil) deve"Casamentos Anselmo Meeyer - Está nesta 50, atentel1!0,s n� Amenca hespanhola: i1l!e abarcava um C?tW- mos-úelx�r aberta, por d�sctlfdo ou neglIgenCia, nenhw1'!a, I?0.r·cidade pJ'ocedente de Brusque, ° nente qUilSI mtelro, e que, em pouco maiS de cem anos, frag- ta esqueCIda em nossa retaguarda moral} por onde o Il1lmlgo,.�1', A�8r?lmo Meeyel', prestig1oso mentouose toda em feinos e republicas, cruel e traiçoiro, astuto e precavido, possa Surpl ccnder as 1105-

e o presidente do PaY8andl(, S. G. O�hemos a AtQ�rica portu�ueza, da qual S�Jn10S os su?:s sas defesas, �âql!ear as nossas
.. esper�nças, �or!omper o 1105S08}', Bento ,fOliê dct Sih'iLj daquela cidade, sares dm:fos e os d!re1os con!muadores, e admIremos o menta trabalho, a mqUl!ar a nossa lc na lei e no drrel!o e fechar-no::;,�g!il\l1i!!�m!!!i�Rll�iim_'ll!a���Ii!l!lI/i!Im!iIi�!ilIiI!IIIiI!I!IlM1!!lai!l!a�I"'Ii!l!!;;ii!!i!g!!l1il!!!!llIi$li!im!!4!�� daqueles que contribuiram e lutarem e morreram para que ela completamente, as portas doiradas da Liberdade.perdurasse intá.ta e individida, mesmo depois que se agHou pe- A sessão foi, em seguida, encerrada com o canja do rEnola sua indepen::!encia e conquistou a sua liberdade, . Nacional exeeulado por todos os presentes,

0+=�+�"+:++.�••+++�.�.+.·++�0 O�'i>':�4'&+:.:+:t���{;>:fi:��-.�+-4i��:�-+�o@�+�"�:+:+:+�;H':if"��+:�+!4[.w.0o@:€���-€'<t>:�.:+·.�.�oif��4':��'f�®
Dbrigatoriedad.e da pagamento de Gontribuições de previdenôia : Pereceu afogadoRIO, 8-- o sr. Mai'condes I tuição as contrihuições de, �ação de púgar 'as contribui" no ribeirão daFilho, dá a -g'B�uinte respos·! preY!1�_;;:;�� �e Sé'iIs' �uncio-l ÇDeS dE') pl'evidencig frente

ta.8.. ,ullia consulta qu� lh� 1 nàrlos, Nos termos do pare- áq_nele preceito:

i Velhafot feIta: I cer (10 con"';'�['I'\" l'eC!púnd'a'j • . .
.

-

" ,
�

•

� ... ,,1 - '"

l,-,-que o emuregaao llHJ3

I
O InstItuto de APosenta-', se ao I!1st�tuto do ApoRen- s'do ;;(mt�o['B.cio -lIjl!"'l! o <l°r·

i
.

. .-l... i "lidoria e Pensôes dos Comer. tadoria e PBn136et:l tiaS 060 .. :'. 'J
, "� •

._, -. �. I, "..:>v Dommgo )Jassau01 dS .3",,:,,chuios, péde que f'ste Minls.' merciarios. que bastam dua.:::! VlÇO mIlhar ObrJg&lOl'lO, quando t:e .tlanhavan no rIl.!e;�! têrio decida 1]8 obrigatorie'l condições 'para que o em-I 2'-que o empregador nãül r�o dr: Velha, -l�os Il:m�G§ �'I dadB li;;') pagar aquela IasU- pregador fique sujeito ii obri·j o remunere. [hopnedade '\. wtDf �,OD,�:r,!I�=-'
. -,-'�---' pareceu afogado WaH�.r 1 A c-

, d·_ -

=. bert com 2! unos de iàar1�)

II rf:::, �rn rt1 �;·;·iR!;M_r.,�e��';�'1 e e�pregado de Curt Lí@chke.�t!;:: lO:;e-li:::f"'" �>}� !:�;. �
,,) .;>,,-,,

", A vitima, que não- §ahla! I') �}� l::� etl[lE�!fi nos en-I I na�ô.l', ,fór� a,vi,sad? .p�:: u�t:)I :ª: I <>� 1'> � � Il'! íl'" • il�M!'I� garotos que ali. fie CDLontra-1'1 !k'$ ik;,Jl �!I,",!f� �, !.!�"..M'''i vam, que havia um poço f!'"�I !mI'
li· hfUCOES no. I'!m�itl! prormH]i�adc. Por dt:�,Mi �) L . _, ,_, � CUIdo deste aVISO encontrOl!,1)( �!i' � dW�:1 CtIRfi_!Wa � u o local a !li orte P?UC06 m,�:'�: [:;::.: � li I montas .apus, sem lho ter til'i':f:! I.::; f!, __ ,:l I' do possIveI prestar cou! ex1"�$ t,_ ""'''"''''''',='''-''''-'''0'''''-'''<.''

'to qualquer auxilio.
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Hoje contraem nu/peias:
.fi ,'Jl'ta. 1I1erceqes Clai'índa

DR .. AFFONSO BALSINI

CIMENTO
Ejn ia de novembro de UM':], Deus o Senha/'

recolheu. pa1Yt si e·l17. se''U, '1'i3íno celestial, após pe1'
..,;tinazes dÔl'es, 'iíWlfJ quwrido esposo) na idade de .j/)
''''an(01s,

Donario Candido Lopes
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