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Stocolmo, 29 (Associated Press) -� Estão eir-I chill {j Roosevelt, ausentaa-am-se de seus paizes,

culando insistentes rumoros na Sueoia de que os das, eucontram-so em gl)uferenuia, possivelmente ao ruesmo tempo que destaam que nenhum
Snrs, Roosevelt, .Ohurchill, Stalin e Ohiaug-Kai- no norte da Afrloa,

'

dos quatros dirigentes referidos; apareceu,
Chek, os quatro grundos dirigentes das nações uni- Informações de Berna Insistem em que Chur- durante estes dias, em algum ato' publico.
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IEm PPim�iitrQ lugar. fi Or'de.m!i porqueftC!! desordem fU;!!da !Sê c;:on$troi!
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A incorporação á Armada de 3 con"'I

esss��""""·'�·=,·==��"""""'''=''"',-,.",. ,'"

.. e eSlu ar coo I- tra ..tcrpedelrosccnatruidos no Patz tacando objetivos
.ções de Paz Rio, 29 (A. No) -,Em cerlmo- submarinos «Hio Pardo», lodos oj61Lnia realizada no. Arsenal da Mar construídos naquele estabeleci- � �U

Londres, 29, (S. E.) - Varias Segundo parece, esse fato. seria rinha da ilha das Cobras'. foram
id d' 1

-

d d
mente industrial da 110.,sa Ma:"

Cl a es a emas,
.

e ten encía con a consequencía direta dos bom- incorporados" hoje á Armada .".os
. rínha de Guerra. A'Ü ato estive ..

traria ao regímem nazista, rea- bardeíos aliados contra Berlim, novos contra-terpedeíros «Ma:r-
}

. e tarnbem, devido a diílcil situa- cílio Dias», «Greenhalgde e.
ram presentes o presidente da

izaram uma reunião para tra ção em que se encontra o Reích, «Mariz e Barros», e lançados ao Pepublica, o Ministro da Ma-
-

tal' das possibllidades de paz da em virtude do novo inferno que m.ar. os contrc(..torped.eíros «Ara-Il'inha. outros titulares, autorida-
Alemanha com as nações unidas, se aproxima. gUaIW' e «Amazonas» e o caça- des e convidados.

--�����----�----��----------��--�--�--

Â no

Londres. 2!J (Associated Press) que dão a l:l:'Jiuinte informação,
- Anuncia-se que poderosas for- o ratd de hontené a noite dsve
mações aereas britanícas atra- ver sido muito violento pois du
vessaram, ontem a noite,' o ��,� í dente h�ras. iieguid:1s, esquadri
nal da Mancha para atacar 01)�

I
lhas brítanlcas atravessarem.

j€.thOS situados em território do \ oando á grande altura, Huno ao

Reich. Segundo observadores territorlo alemão.

o comunicado do Alto
Aliado

Comando Ofensiva acontra elonia Escola para crianças dehels,
dadas e doentes

<e nas proxímidades de Zara,
Grandes formações 'de bombar
deiros e 'de caças atacaram obj'lJ-
tívos ao norte da Italia, .

Tropas britanicas e neozelan
dezas do 8-0 EXercito estão am..

plíando a cabeça de ponte ao

nortt' do rio Sangre. Apesar dos
fortes contral.ataques inimigos as

operaçõ-es se realizam com suf-

.

�: Esrocolmo. 29 (Assbciafed cesso.

,í �ress) - O. jurnal SociaJ De,· �uanto as o.j}erações navais
• ._ ,)crat.en, informa que o julga:- anunciou qu� durante a noite

,m:enw do Cond'e CimID pelos clle- 25 para 26 uma 'fonnação da
Facistas Republicano::;. se ini. (�estroyers britanicos conhoneDu
dará hoje na cídad'e 'de Vené." j Civita \l{ecchia, situada a 20 mi;.

za.
I lhas de Ancona.

Argel, 29 (Associated Press)
- Um' comunicado do Alto Co
mando Aliado anuncia que fD'�
rum realizados pesados bom
bardeíos ao {norte de Tríeste

nerais Vatutln e Rokossovsky,
estão avançando paralelamente São Paulo, 29 (A. N.) - Funt 'fundação até hO}'5 recebetam erí

ao longo de unia frente de 300 ciona junto ao um pavilhão ela sínamentos ali cerca cl3 17ilí)

quilometros, Os russos avan- Santa Casa de Misericordia local, creanças, com resultados prati
çam em forma de leque, cujas uma esc�la. destinada �s cJ'e�nl- COs bastante acentuedos.
extremidades já se encontram ças hosp�tall8adas que e a urnca

I
,���.�••=.==-===

bastante próximas do territorlo na América 'do Sul. Os

VCQuen081 p
-:4

I
. �:ra §8ro r��peJ1"'"

pO onez. I internados, creanças com deÍÍ�
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ci<enc:ia tisica, retardamento men .. Itado O Vatic�no

A sabotàgem na Belgica �:! �;::m��i���l�':���a�tl!�nca�:� ES{OCOl!l1o, 29 (Aswociated
""

aulas da escola os motivos para Press) - O Papa Pio XII. t;n�

Estocolmo. 29 (Associated abaixo do Canal Charletoci na ,amenizar-lhes a estadia hospita- vtau uma nota �aos paizes b;;!id

Press) - Segundo as notícias Eelgira foi pelos ares p'e�a se" 'lar. Identico estabelecimento Sê- ! gerantes pedindo que fOSSB l\,;:i.
chegadas dos circulos belgas gunda \',ez f�m consequência da gundo declaração, d� sua cate,.,' peitada a neutralielade acre,!. do

n�sta capital. o tunel situado ação dos sabotadores. goriu.SÓ IeX.ist<e.em Filadtelfia, nos
I
Vaticano, segundo illÍonna a

-�-------..,..",-�.....��-��_._ Estadi)s Unidos. Desde a sua agencia oficial D. N. B.'

Moscou, 29 (Associated Press)
- Grandes massas de soldados
e tanques russos, iniciaram ho

je uma avassaladora ofensiva
contra a Polonía, Segundo tn
dicam os despachos da frente
de batalha. dois enormes exers

citos russos dirigidos p�los Geí-�p iulga.:m.ento do
Conde eiano

A �lemanha l0 ataque vae mui-
Iftclinadca a to bem

aceitara Paz

na Espetativa de lummllhfio de

�ra�de batalha pes&6as �n'1

�,}. Ü, �ha�o,. 39 (A._N.) �

I$Ubterran�osRema pel'l!lOSlSSIll1i1 tensíio entre
,

. 1 .�.,.. .... ,. •
"<J S ' r'

... � . f.i.� '("l-C! . �l
as linhas de defesa na eS""ecr�. E�toco�m.:;:., ;.,J (A�_O"_<.<l!h.

, p �L Pr"'ss) - .] pl.n"1"am·� Q'O CO·l·f"'·'�
tiva de uma gr3l1(h� batalha na

' "

•

' --,;IJ- - .0,
.. ,

__ '-'5

ft'aião (le CasteI dei SanlIl"O. pünden�ê do. Jorna] Aptontmun�
b '"

g:en em Herlnn: ,:,Lakt.ü!Hi'1� qu�
um milhão de habitante;; fie",:.
ta capital, vivem agora no;; 'ao!";!"
gQS c ceIas 11l1bterra.n�a§, A Ía!�
ta de generos alimentícios 'c i1';:;
combustível, mais se aCBntunu,
apoz 'O ultimo raid ,:liO'!'20 hriQ
tu nico�>.

fi

Grandes atividades
Italia

.

Dt} Charles Winterton - ana\. I cans e dos Balcans para a Rus�' viarias mumgas 110S Balcans. se", russa, dá, por sua "vez. a [�l1tender
lista do :(Daíly TeLegraplp -' sia, através da RUllia:nia. Não melhante ao plano posto em pra- que- Hitler teve d� concordar com

Copyright B. N. S" exclusivol deixa doe ser satisfatório co.ns· tira para perturbar as suas co- a saida da Hungria da guerra.
para «Cidade d'e Blumenaw'. tatar que a classe dirigente dw, municações f2l'l"Oviarias na Ita- Esse navosismo, (fliás. tem sua

Londres, 16 - Os poÍiticos Bulgaria sentiu d:iretamente as lia. A posse de aerodromos na razãú de s'e1'. Apesar dos russos

A 'li "'d· I
.. bulgaros que se prestaram a fa- ,consequencias de haver escolhi� ltalia colocou 'Os bombardeiros ainda não t-el"2m colhido todas

� § OlbraS I. eo O�I.. zer o jogo alemão acabam de, àü o mau caminho lê -acal':=ntado a menos de 500 l11Hhas 'de SuB? as vantagens estrategicas possi

as desaparecerao ter a prime�ra �xP'e'riel?cia de, pruridos conquistador'es. e a ,não muit'u major distancia de veis, a caprufa de Kiev. ãInda

E t . I {I 2� (Assoc'�tled que o podeno ael'eo allado -de, O ataque contra Sofia,. contu· 'Outros entroncamentos ferrovia- pode ter resultados 1aís que re6

P" ,s 0)
co mA''. O· N'" .. B.

. 10.'0'· boje é bem diferente do qw� era do, não s"e inspirou 'no desejo rios de importanda vital. tat (:0* dundariam no compIeto desa:f-
[(S5 -

.". anunGl U ·9·41 H' 1
.

d I t' t"t I I r 'b 1 't-
. "1

�; ; '1 . d'O d B 'r . quo 'Hi" em 1
'.

a (OiS anos passa' os, {.e cas 19O {) es,a mUI o onge te co .A1I aC1. Ire para os exerCI os germa1m..
I

i ��t:. v
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;�C�lrsa�dü
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e

...�..•��.'nte v2
..
000 t él.lgU

..

ns p.equenos �taqucs, co.
nl ser um ataque (telTo:rísta::·. S� O hombarüejo de SoIia con� C(}í) q'ue se -encontram :no sul da I

..:
J

�r." f' '.,' d· ·1 I<i' um numero redUZIdo de apa� há, para o inimigo, q;ualquer correrá, sem duvida, para aumen Rnssia, ficando, consequ�nteme)"l. I-1m'f:'ll" o IClat5, ec arou o �egUln ·'·1 t d 1 ·d d
.

.

1 0-'" .. ,_ I., .

. ..
,
,.. .." re lOS, era u o qUê aque es qup possibi!:r ade e mnto nas cam- tar o neniosismo que já 'esta

t.c.,.
aberto

o. c.amm lí.J p.ara.
'-J.es�

Ii,E'. ,N :stb<l_ .Ju�� sAo umat ldeo�og!:l (:efendiam de,:es!}�radamb1t,:" panhas em qu� se ve :empenhado se espaJhando �ntrc os satelites sa e para os BaJcans, Mas ain�
pode :,U ZISU1 •. 5 ou ras, serao

B ['
.

di' 1 tI' 'b'J'l d 1 "I
.

J" 1 t
.

J' '

'. nos a cans, a 1tl e[}e!l(�ncta (e a ua m>enle, essa pOSSI llc a e se c.a 1'� -emanna. a COI'fCrml1 l'U, (a mesmo SBm COrl ar com uma
d,estrUlcas,'.

seus países podiam esperar que baseia na facilidade de tranfi:- mores anunciandp que o 16'O\"81'nO tão. espztacular vitória russa, o _t_()_. <�� •• _<.

18 n1Íl1ira� por prjsio- foss� levado a efeito contra o portar suas tropas de u.m POi1t? rume!10 est{, Pf?cedendo a e�'�i-: I receio dos satelHes é f_undamen'l. Almoço em homenagem
neiros <.tlialclol) grandé -centro Ícrroviario de Sa- para outro, com a malDi" r�pl.., I �ôçao dOS, habitantes. da regIao ! ta�o, uma vez que mm podem á impl'E'-ll0'.a

�f .. ... .. fia" Nó dia H de Novembro, dez. O ataque COJltra a capital sItuada "alem do Dm,:per. qllC I
deiXaI' de perce!}er a aml'aç,a qlW -

P 1 � (,\ N i Re-
Zurich, 29 (Assüdat'ed Press) porém, uma. poJerosa força d,:� da Bulgari3 pode muito b?m ser S€ntp estar é1l11eacada pelo avan se torna cada n'z mais visivel I

Sul] �u_nt' ",,;:-'. 'j::; -d I
�av

O J·o'"�a·l "NOuo. Guurchel' Z,nj I
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d 1 de' J
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d d' E' l' 't ' !i7011��f' llon ;em' ilv 'SeLv0 c .Ja!!�
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aviões alll2ricanos causou gr3� o 1111C10 e um pano stll1üO a ço sonellco. retIra a c lO{I<]S

I
a oeste. " IC1.0 SUpOl.l-Se, por� .-: t

-

� I H' d ' (.�' G.
tung>, informa hoje que o chei\:�

\'('s danos aquele obj'etiyo, onde pertubar as comunicações ferro- 'as Iwpas hungaras da i'renl", tanto, que o ataque da aviacão
I ��e es (�." ,.�PO !O�U júd ·Ir:.

alemão da provincià italiana d,e
,*, ,PI1cont·j'al11 as imp.o"t"'ntp·< 'f.e]·� -"

'

ai antr SOf" _ "1 n \�a, no l::;hh{) ri) "fa, e 'o

-- � -, '-' -�"
anl'dlC· la c a da S�l'- -

ô" 1
• h01't1<;'1 Nem

C-omo, ofierEceu uma recomvênsE! rovias de Viena para (JS R.af� ll·toreQ Cilnt'lm0togr6.1fi {':l\S !l:[ft"R' i 1�d.(ts indicio .de no\'os e s(;l1fiacioi1ais

I ".lCJ,11�,111)ar.on.�la�OoÇoI:•.�1:.-�11�,.iO··: tO�l'lo-:"'g,,()-�
üe 18 m�llira:s; Wt prisioneiro fl I-P lLU\,.- U a. .. _'O' U.ó'AHh.%' V U LJ � .. , u. __'- u .-=-

. .

f
acomeClmentos. -

I D' �orJa rI} JDe)""!
britanico ou ll°rt�...runenGano.

. A mensagem de na
. rança .- m==-, ���l� J�.�leir�.2t

. � " '"'-

Tremores de terra Natal do Papa ---- Londres, 29 (Associated Press) Manobras milita""
na·

..

Tu· rq·
..

u.ca Londres, 29 (Associated Press) - A radio de Vichy diz que, E�p"""nha.

.

. .... Esi'O.colmo, 29 (Assaciate.d f' res n.a � @l..

"-'-- Segundo um radio de Vichy, além de Rain. oram executados
Ancara, 29 (Associat,ed Press) Pf'ess) �- A D. N., K, ag"encia teria sido fusiIado por sciltBn- por ilegaulistas do movjmento Gen'cbra, '2B (Asso:::iated Press)
-' Manifesta�S:e sem confirma� alemã, citando um d.::;spacho dá

ça de 'Um trihunal secreto degau� clandestino trances. mais dois - A radio de Vichy infol111a que

ÇÕ(!S nes.ta capita
.. l,. que os trelno�

...

cidade do Vat.ic.an.o ir.Iformaq.Íte l' F f' I
.

t f· T' foram realizadas manobras mi·
.

P d'
" ..

. lsta na
.

< rança, o amoso astm atores cmema ogru lCOS: }.OO

Ires de terta J:iegi�trada h0i1tem .
{} apa ll'lg!ra est,e ano ao munI-

dnématografi.co Ra:in.·· . i,jiOSSO e Arletty. litar�s combinadas na provincia
ers de i'err� I1egI�tnidos .hontem !ldO sua tradicion�l mensage.In do' da Catalunha. Os ex.ercicios fo\:,

,�;:noite na lmqtna, oC�SlOnal'am Natal, p'ela racho do Vatlcano Està na Italia a 30. 191 localidades ram contro.lados pelo Gêneral

OO�� ��•.1;��••��f:.::.-:7.'":''f}����r;-:��!!:.:.� Divisão recapturadas
Nloscardo.

,VE.NDE..SE Um Hotel, situado no centro des· 'Q. G. Aliado. Arg·el. 29 (As� ,M03COU, 2'9 (Associated Pr,ess)

ta cidade� com 20 q1iarto� mobiliados, modico preço
- sociaterl Press) - Foi revelado - Segundo dados fomecid,os

do aluguél; Informações com o .sr. QUo WiHe, Caixa hoje;qu� está atuando na frente -pelo comunicado da frente de

Postal, 98 ou com o SDr. Siegfried Carlos Wahle. Rua meridional da ltalia, '[1 38.. Di:- batalha foram recapturadas hon;..

15 de Hovêm-bro; 992, nesta,
visão norter-americana de 1l1fan�

"tem,
nus diversos setQJ"es da

t,.ãria, .

que tom.ou parte na cmll'�
.

fr,ellte, 197 localida.d.es habita�

��'��:;:.��������..���� palJha -da SicHia. ' ," ,das� .: �.,'� __ . _.,_.' : t,

..
Londres, 29 (Associated Press)

'_ C. DanÍf.'ls - Ha gral!-de eSK

pectativa em torno da reunião
<entre os grandes chefes das na·

,çã-es unidas, juIgandoi-se que seu

"'(�bi-ptivo seja tornar "a aUança
angl-Q.am�rical1o�mssa mais forte
'cJu'-que nunca. A of�nsiva russa e

'o bombarrl!eio contra o Helen já
inclinaram a Alemanha a acei.·
tar condições de paz.

Argel, 29 (A. N.) - A nova

ofensiva do General Montgome�
,ry, está progredindo de modo

excelente. Um comuniddo adhn�
ta que I{O ataqu(� 'vai muito bem>,

,

Q. G. Aliado. Arg'el. 29 (As-
sociated Press) - As fOJ'ças ae

l�al aliadas, estão desenvolyen�
40 tremenda atividade na frente

italiana. No SE'tOl" elo 8'0 Exercito
britânico, as forças aereas ani
gld,�nort,e�americana5, realizaram
mais cl'e 500 raids nas ultimas
24 horas.

o m r
tl)

1

SãD PauID, 29 {A. N.} � NOi:i
das de dh:ersos t!1lU1icipitJ� rio�

grande-nsês, inIo.L.Ull"lJT! que tíu.

ill'Rnta cada Vêz rrw.b li Bll1nH'"
tude da epidemia (l.phWza qu':>;
assola o rebanho bovino, (f'iH1dü
avultado o 'ilIJ'l1lN0 de t;aM tf!fJr;'

Seduziu umamenor
São Paulo, 29 (A, N.) _

José
Francisco (le Almeida, de" GIi

anos de idade, sacrigt�o da igIi�.
ia de São Vicente, nBstt EEitado,
foi condenado a 2 unos d�:: pri.
são celular e a ,multa de 50 Cl'U�

eruros, pOI' haver seduzido uma

menor dê 12 am;:; de idad'c.
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Departamento de EncomendaR, recém inaugura
do, encarrega-se de comprar, na Cap!t�i Federal. to
dI} e qualquer ertig() que n?-c�s8H3-r fI�H'a SEU LAR
SEU NEGDCIO . SUA INDllSTRIA - SUA PAZENDA.

Desde fJ sapato ao chapeu, livros, máquinas, a·
grícoh),g, remêdics, objttos {1t} a.íomc, tudo entim que
8eja um uu necessário, mediante a remuneraçãu óe

lOQ!O sobre o valor da compra
Despesas devidamente cornprovsêas.

OAZOOE'NIO A LENHA

I da afamada marca 'IMBERT"

j
vendem-se dois aparelhos quasi
[nõvos, perfeito estado e fundo'

I namento, por preço de ocasião.

I Dirija-se á C. P.53, Blumeuau
I "

-----

j- VENDE SE um camtnhso
Ford-A. para uma e mota to

- nelada, pela ímporteuoía de
Cr $_ 4.000,00. 1nformHçÕeg í
nesta: redação. ovt ]

I

VENDE-S���a(:MITA eRO-!
p� .�l_mmm����BlIl����_�__�!!i MAT10A 3 teclados 60 baixos."

Informação com Julio Puetter
fGarcia 2xl l

"
A· freguezia

Armazém Bom

manda

Retiro cumpre

Ferdinando R. R. Curt Dopheide
BLUMENAU n Rua Floriano Peixoto. 94 � TeL 1 -t48

-"'-

Cargas, passageríos e
R

- • -

,�ep/lço uiano entre

Encomendas

Laguna .,. Tubarão ... fJorianopo�
lis > ltajai> Biumenau.., Jara ..

guá [oinvile Curitiba
Esta empresa, dispõe cl(� confortavaía autos oní

hU5, e pôde oferecer aos srs. passageiroa pleno con

ü:lrto e segurança
AGENCIA EM 'rODOS 08 LUGARES

:MlfNCIONAD08
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Richard Dix
em

Uma prochlQào s�n�C!cional da PcuomO'l.1nt choia de Jcull::as hercleos a aVéllh!i'Ol'l mrojadas I

No m&».mo programa ainda a �"tÍJpênda com<sdia do GORDO e MAGRO "2 n101S 2" � tI ConHnu'.l:cão da S<i1Ifie "Cenlq'lli21adol"es do Oeste"

Entradas: c-s 2,00 e c-s 1,00

I

I�
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]� .INAUGURAÇAO DE UM PREDIO ESCOLAR MUNIC.I�Al
�

I
Novembro IIDlscurso pronun ado pelo orador oficIai
de 1943

Bre José Ribeiro de Carvalho
1 a.; ZdJL:IfI'4í #W1! e ",

NAS� ESCOLAS
'. Acompanhando a projeção e
o desenvolvimento do ensino
no Estado, a Prefeitura Mun!
cípal está dotando as escolas

Instituto, mUl1icip�j� �e prédios .adequa-dos, hlg1emcoS e saudáveis, em

substituição ás antigas locações
inadequadas.
Fbi uma inauguração destas

a realizada, dia 25, ao lado da
casa de Fritz Müller, quando
aqui se encontrava o Snr. In
terventor Federal. Nesta ocasi
ão, o orador oficial, dr. José
Ribeiro de Carvalho, pronunci
ou o seguinte e aplaudido dis
curso;

da união cívica de todos nós, se i dos e o homem é igualmente
sagrou incontestada e lneontes- responsavel pelo que faz e pe�
tavelmente o resumo vivo de' lo que deixe de fazer. Os indi
nossas qualidades, em suma, o íerentes, os timoratos, os nega
próprio símbolo da Terra Bar- tivis Ias os derrotistas. para ês-"'f
riga Verde. ses não há mais lugar. pois'
Nós não vimos apenas com êles são incompatíveis com li íé,

êsse objetivo, suficiente por si o a.rdor e a ação.
,

.

só, para justificar todos os nos. . E.m qualquer parte, que o bra

sos esforços ê compensar todas sllelfo" s� encontre,. �os templos;
as nossas canseiras. Não! Nõs I nas escoras, na oficina

.

ou nO,0
vimos, como obreiros da Pàtria,

I
campos, as suas palavras, .atl

trazer a expressão sincera, poso tudes e exemplos devem ?lze.f
to que singela, do nosso cres- que o Brazil .I?re�lsa d� �!il1�le
cente entusiasmo pelo homem dez nas c0ncl.enc�s, retidão ele

que, numa antevisão realmente caraíer', orgamzaçao_ no trabalho,
proleíica, soube livrar- se de devotamento na açao e entusi-

." . t
.•

fI �.

Ih d asmo na lufa."Exrno. sr. dr. Interventor 1< e- quan as 10 uencras e fI.U eSQ
T'

.

t - '" �
.

mili - sem entravar, de...ntro ati 'ora de aIS
r ensma.men os e exemderal, Autoridades civis e - I t

I "li E t· d d
tares. I sua própria personalidade, ás P os) v. XCl�. nos em a o

• . .

- n.· 1 e pode V. Excia. estar certo de
AqUI esta.mos senhor Inter- preocupaçoes sup�dores pe o

-

d
-'-, -

Ih t d di
-

de que 1130 os eu em vao, pOISventar, autoridades, classes libe- me orarnen o as con rçoes .

t � o'., . . . seus semelhantes e criou den aqUi es amos. agora como e .�.�rais, industriais, comerciantes, .

E
•

d '-N 't futuro reunidos em tomo defuncionarias públicos, operatios, tro dClOd' s!� °d Ovfo9 a CUSda sua p�ssôa
.

para sem discre
para trazer a V, Excia., não so- ?e I,e Alca�ao, •

e es orço e te pância trabalha�mos pelo Brasil.

t - h d id mte 1gencla, esse monurnen ° ' '. '
men e a", ornenagens aVI as

di
,

h' E t d lufarmos pelo Brasil. morrermos
por cidadãos patriotas ao erní- gran 10SO �ue � ole o s a o

I B"I
.

Ch f E,' de Santa Catarma pe o réiSI.llente e.e do
. ��ecutI.vof que '

Terminando, quero agora des-
com. supe.l'lor cnteno o.!:umta os Longe, felizmente, vai a épow incumbir-me da missão quê medestInos 00 E.stado, nao ape- c� .em que. todos recl?mavam foi dada, qual seja a de solid
nas o entusI�smo d.espertaclo dIreitos e nmguem queria d�ve· tar a V. Excia" dar por in2u'
em no�s?s pel:os braSileiros pe� res. 1\ nova ordem, q?e vIve- gUIado êste prédío, destinadolo patncIO mSIgne, que, merco mos, eXige a cooperaçao de to- I

a uma escola municip3I."
01't'+-4-·.'H�.�·OiH�:.!J�.?Jl�-H,eO�U:.�.�.-�:�·<I>�"�+íJ••�.·.w;<t�+eo®"+·.+•••••�·.+.-"'++.�.�®

Colação de grão das Complementartstes do
de Educação Sagrada familta

.. .

Constltuio um magnifico esol
todas vós, a alegria desta mov í a Ele, ·0 quanta de bondade se

. petaculo a colação de grao, menta. Em prlnclpío, todos nós, lhe aíígura, em vos permínndo,
hontem, das primeiras diploma" também como vós, já tlvemos (J felizes e radiantes, a conclusão

.. da.s.... pelo curso com

...
PI.ementar I nosso dia

.. In.egaVelmcnt:e,. me- desejada da primeira etapa- de
do Colégio Sagrada Família. moravel dia que muitas recor- vossa vida,
Aliás o reconhecido bom gos- dações agradaveís nos

.

traz. Sede felizes (>-
to, a dedicação e a importante (},uem por ventura não se recor- A PRIMEIRA TURMA DE COlVl'!'
orientação pedagógica das . díg- dará com saudades de sua tor" PLEMENTARlSTAS
nissimas Irmãs da Divina Pro- matura? Pois bem minhas que- Foram as seguintes as alunas
videncia, não poderiam deixar ridas alunas, 'este é o vosso dia, que concluíram o curso Funda
de registrar com tanta felicida- esta é ia vossa data. Hoje po]- mental no Instituto (Sagrada Fa
de uma data tão cara a todos deis dizer satisfeitas a aqueles milia»: Avellua ml'úrio da Ver�
nós. que. vos são caros, que chegasf ga, Eríka Martins, Ester dos An;.
Tivemos uma bela demons- tes ao fim da [oruada.T'raza aos tos, Tone Borges (lOS Reis. Ma»

tração de teatro, em seguida a oeus, que doravante sej'ais tão ria do Carmo Vargas, Maria'.

entrega dos diplomas ás novas bem sucedidas, quanto até aqui Conceição Dias, Maria da Gló[..

complementarisías, saudação o fostes Aqueles que aqui con- ria Heusl, Maria da Glória Li:',
muito aplaudida do Sr. Tte, for- tinuam vejam em vós Outras berato e Máxima Z·elinclu· Do;'
tunato de Bem, e a despedida um estímulo, Um desejo de chd. mes,
da brilhante complementarista gar ao ténnino da viajada que
AveHI1<1 Hilaria da Veiga, filha para vós !ora se finda, Ide e
do nosso prezado concidadão propalai ao 1TIltndo, o que aqui
Mattinho da Veiga. Estas ora� aprendestes. Procurai elevar bem
ções serão publicados pur eiita alto o nome deste modtesto sim,
folha neste numero e no de pOrém, mui bem organizado Edu Realizam-se hoje, neste estaamanhã. candário. Falai aos quatro ventos beledmento de ensino, as sole-Encerrou'se esta bela festa da abnegação. dedicação e calo nidades da festa de encerramen
com o Hino Nacional, cantado rinho de vossas mestras. Jámais to, comerncracão do 30 o ani
por todos ospresentes. fizemos podeis pecar contra vós m.esmas.

I
versario e colãçãO de grau dos Asrepresentar-nos pelo diretor des· Fostes aluna do Colégio Sagrada complementaristas de 1943.te diario. Familla, ü que 'sem (duvld:a é 'mo� Para estas solenidades foi oro

, PALAVRAS PRONUNCIADAS tiv{)' de orgulho, e com este nles� ganisado o programa seguinte:PELO SNR. TEN, ·F. DE BEM mo orgulho, cultivai, aprlmci:- l.o-Homenagem á Bandei.Usando da ipa1a"':l"a, o Snr. Tando sempre mais as virtud�s e ra Nacional. 2-ComemoraçãoTen. Fortunato de Bem: pronun.. predicad:os sãos, com os quais do 30.0 aniversario do Grupo Os balanceies mensais dodou o S'e.guinte discurso:
.

"

u' io' te 'o a COI CI' "n! E I 3 J:i' t d �.aq I nas· s ..; ss S . 1." f' seo ar. -�n rega os cerd·' Banco do Brasil,' atraem pre-<"{Meus senhores. das. Ide para vossos pais.' Eles ficados de conclusão do Curso selltemente o ínterésse geral} e+++�+_+�+�.:':+.+��t�.,::..�+�..@oe ..�+.•:•.+�.�.�••�:._••.•_._+:.•,�@
Dignissimas senhoras. muito fiz€ram pela felicidarre d� Primaria. IV·-Homenagem aos sobretudo pela ciseunstancia deAbnegadas Irmãs de Caridade. cada umá de vós. Abraçai�os e alunos mais distintos do ano· registrarem acréscimos nas reMinhas queridas alunas. dizt'i com satisf.ação: _. Meus' V -Colação de grau dos com- servas de ouro. Em 1942 as

.

E' C0111 grande satisfação que tons pais -- cumprimos com o

I plementarhtas
de 1943. Vi� compras de ouro no estrangei·ora vos dirij.:: algumas. 1

pala:- nOSSO dever! Com os olhos fito Canto do Hino Nacional pelos ro Jà haviam sido importantes,vras, Grande e sem duvwa para no. ü';eadol', agradecei iamhem presentes� efetuando.se porem, quasi uma0:.:<f.+.··.·....;+:�+�i>·�.·�.·+®oe:!J:'••+•••••�•.•=••.+�••�..·.6) o@.-+:.:+..�.-.�..-.-.�.•:t>-••·;H ...e só vez, em outubro. Sahe-se que a locução latina etcetera se emprega pa-A!primeira casa Visita do Sr .. d rI! Interventor ali��J� ar�do�a�sse m���� ;� l'a e�itar o trabalho de fazer uma enumer�ç3,o completa
.",

b
..

daquilo que queremos desiguaL ou para codar o discnr- .;;;'ancar18 em .Federal ao Grup·o Escolar óua��;:�:t� ��da31vâ! ���,::r� 80, ou deixa-lo suspenso.Pomerode L
.

acusa rlUVO e substancial au- Pat'a não faltar ás leis que na autíglliclade Ímpun.. " u· ,"z De I fi" no'
,

mento das n02sas !'es�rvas me- ham a politica e o respeito] era costume depois de e-ReaÍizou-se ontem ·ã tarde, O d ·t d d d_
•

. Q �
�

talicas. ouro eposl a o p;:�

I
numerar as qualidades publiças .e uma pessoa pu ero�em Pomerode. a instalação de As i I horas do dIa 26 O" cal executou �'!la vaba e p�ra lo governo no Banco do Bra··
A ..... q ent .' tres etcetel'as oura l'0I)arar as omissões. uma Agencia do Banco Popu- Excia. o Snr. Dr. Nereu Ramos, encenar, o oneao cantou o hmo si!. se elevava naquela data a "a, ��reuc ar

.

i
.Iar e Agricoia do Vale do Itajaí. foi rccebid.o na entrada daquele I<Ne�eu Ran:os",.numa demons- 2Úl.087 quilos, conira 198.024!pos81.;:,elmente cometld�, '.. ,.' .�.

�
.Perante seleta assistencia, na Educahdailo, peto :;1'. Inspet0T I !ra\,(lo de SImpatIa e grande eg- no fim de setembro. O valor .liJnt este costume tao ngolosamern:.e obscn ado que,qual Viam-se os Snrs. Intenden' Escolar D,lluzio Cunha. pelo tima ao chefe de Estado. Esteve deste acréscimo representa uma num documento pelo rei da Polonia, J0110 Casimiro, âte dis.trital. coletor estadual e Diretor do Grupo prof. fsaltino ao piano a professora Ava""'i I S-o d

- 1467 a 4384 . 1 d S' l6�·· 1
'

d
.

L i' -;

.."It·....er·"'·.a...s· .. f.j·gur·a·�. do alto. "'omor� S'
.

S t ·1 d
.

Santos.
- . " p�og�es a e _�:

" .' .

rmll ...Ia a • ueu18, em . Oi).:. (epOlS .

., e _Cl,w.r as qua.FIa·I.! v '" � ...." lquelra an os e pe os emals lA, •• •
mllhoes .de crULt:I�OS: • des desta. só acrescentou fInalmente dOIS etceb�1'a8 ,. __do loci;\l, foi feita a instalação profesores. No pateo interno foi �pos esta c,er!mol1la, s. eXCI3· A parÍlr do prinCipiO desle

.

.' :! .

'. .

,'c , ., 1
1 1. y' 'ofiCÍal pelos Srs. Oswaldo Mo' executado o seguinte programa: abriU a exposlçao de trabalhos ano, as reservas em ouro se fato cOns!del ado COIDO_ uma llljUl1a e que ael� l1gal a

eHmanti e Amerko Stamm, res- Hómenagem á Bandeira com manuais do Curso Complemen· elevaram a mais �do dobro. As UllHl gUelTa entre as duas naçiJcl:5 •..... pctivarnente diretor-presIdente e saudação pela aluna Sofia Bus- tar e depois d� �urso PrimarÍ? compras de ouro do Banco do
. diretor-gerente desia acreditada nardo; Hino Nacional e hastea- Os presentes Visitaram fi refen° Brasil são atualmente as mais
casa bancaria. menta do Pavilhão Nacional pe- da exposição mostrando fados irnoodantes de todos os pa- AniversariosCom esta instalação, que vem lo exmo· sr. dr. Nereu Ramos, muito interesse nos bons traba- ize's da America Latina e suasrealçar mais a ;lÍuação ascen-' a .convite do Diretor do Edu· lhos que aquelas crianças vi- reservas são as mais elevadasd?nte do Banco Popular e A- cal1dárÍo; canto do hino "De pé, nham executando desde o inj- depois da Aígen1ina.glÍcola do Vale do ltaja.í, Po� Brasil", pelos alunos; falou em cio do al10 letivo, Acompanhado
meTade possue á sua primeira nome dos escolares o aluno dos srs. Inspetor. Escolar e Di·

e+-.-+·+••·.�9-.���.�....
·

... '50cása de credito. Este fato tem Fridolino Rothf, agradecendo re10r 5, Excia. visitou as depen°
realsignificação, vindo elevar a os melhoramentos que seu Om· dendas novas do modelar es·
sitUação economíca desta· ope· po recebeu do nobre governo tabe!ecimenl0 de ensino, Duas
rosa 10_caHâade. catariüense; um conjunto musi· salas novas para aulas, uma sa·

!!lU & aa . Tillll__ ladPara a Bf iblioteca dos albU!10Se os pro esores e um ga me
te para a direcã.o, fodas as sa·

las muito bem mobiliadas e ze

ladas; uma cozinha dietética, cam'
po e gabinete de educação fisi·
ca muito bem construidos e de
conformidade com as normas da
pedagogia modema, Por ludo Ique foi observado pelo ilustrís'
simo visitante revelava a con- 'Icretização dos nobres ideais do·
governo, em relação à criança,·

I de IJrepara·la para a vida que a

I sociedade contemporanea exige.
E· � t·· b' b i.. I f,' entretanto. de se admirar que. S\,€

'

.. atrt em se �aga por uma I a afluencia do povo não fosse

��c�oR'�h§emri�nmh�i.·��"·o�.�P.U�D�iPg���M�E�D�E�lmR�°ms�_'�=::�:���, Elixir 9"
1�-fwA'R;�C��P�E-Rf=uuA-R�wI2A'-),�A Pabrica do Prodnto� QuimicodnxiliarBs ��no:a:�çõe�

do atual

\ I ���;:�l:�;;;����%��lr�� I �rL���ER ®. c��. :1;.
...

Acumulando agua entre as I
tamento da Sifilis e Reuma-

fi
ft 11l\!....1 � Ib,. 1i1i::�@

"SRA'S'·T···E·····X·· .

·8· A·" \li�����}n;��n��?:�fÓ�! ;te'f��=1 mcxtiBlTlO d'l mesma origêm, j ""ua 'o}JI"í!tle �@v�,unltnro� ..,gQ�
.'pelo D. N. S. p" sob o nr.26, I _ -...!l -'" _, �.....

'

.

. ......•.. "
..
P I quilos. Anon.que-os sisiematiça- de lH16. r1i!�UOíi'" ��p@ShO fIO<Ie � q

I mante. auxiliando a. camtianha:
P f' II contfa a malarici em. Blumãncm" .� � �""'" e r u rn a r I a S

i _.São P.•.a... u.J...o. .. Rua �\arconi 11. 124 - 5? and�r S�.Y.�••",,;"*-6".�-••�.�.-:••�+·<t>:�0 Qe�.�.�+·.��.-<t'�·��-.. .a.-••�+�-�:�0 (Artigos piõH'a pt'esentel'il)
§,:#!UI T;''''I·,op:úll·�1'l,Jl·es r"Ql'IP""'I"lt·.l(··'I'': j)l·{·)fI. ,

.. .,_� ,fJl. '1:."'-' _',
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......--.i:t:&i:i«.tl�� �.h...::, " .lt:!, 'Ll. . ...l\._ -»_ ,n.- M.,(� •..'_(' .,�� __ a.t, .
.., -- .1 "�.c't"-= ..... ' SICÓn;1' escrltói"lo eUJ. lV·.iii _ U a ua 15 de Novem- ..",..". ! Ma®ii*",i!!i§,. '''' lI!llôIB&m ;;�.--� -. '. �

···AL!') "
.. . ..

D ·It.· ., " Tavares Produtos. Ol!illliúos �or()j -xv""' \�itjxa"g98talf. 146: Fone 1309; deseja Entrar 1."'" �1."UUJnJ!.o '
.

il
@U1 rélaç96s çomercíais com. t-odas as fabricas· de pro. Assistente do Prof. David SfIIVllson H O iVr E () P A T I A I
dutosqulmiec... Jg do Estado, fab.ricacão de m:oc1utos ID.a� Especialista em dOBnQHs dos olhos, oU\TicIos. nariz e garganta. N

'J, C01Jsuií.:orio modernamente instalado em caracter perman811fe F O N E
..

20·1 Mnufatnrados): oieos, forneeedQl;.e.S de.matarias. primas ti nei:'ta cidade ii
.

I I III
mi neri'Js, seja como éompradol'; seja como representano R�a IS de Novemnro. liS3 - (defronte 30 Rotel Cruzeiro) Entrega j'apit1n a. domicilio 1-:t

..

T.'\·a
.

Opeta:ç59S; nos Hospi.tClGSte ou a,g·en ,0 para ·OS -011tf?S [1..tst(lI, .. (l§o
�.�;;�1!iBíi§!iJWMf'rrt?@lrQti�H'� 'j5 N}1i!t -_'Í1 J

..

!2UNli j W�Ji!lL�QUalnfJMsia�

Grupo �J8üolHr "Tiniz
Delf'illo"

compras de
ouro efetuadas

pelo B. do Brasil
LU&2t_ *H $GS2

Cronic
ETCETE

Soei
A

.}.,.

JARBAS

914

de idade, o $nJ'. lII',wnei'8 Bertr(lnd.
L(1flhmt. O e;âinlo éra pessõa nzu?

lo bemfJuista em ;nossa cidade, con
ta ndo wn la1'go ci1'eulo de 1'el{ff;;(j�,<;

- O snl'. Gu.il1zerme Pow81o!l'ski, de amizade. Sen falecimenf.o ·veio
do alto come1'cio local; encher de t.ri�teza. uma nu'merOi!(('
- A menina, Edith gentilj'illân- f'amilia, deia:ando consternados
ha do Snr. Osu;aldo l1foellmann: todos 08 que conhetÍmn SU.li@ 7'(11'(18
- A sl1rta, Alaide llial'gaJ'ida;' qualidades pessoai,�, e de can!leí'.
- A snrta. Zenaide Perreií'G da A familia La{ft'ont envimlWb'

1 .'Silva: /W8S0S sentidas condolencias.
_- d sn1'. FeJ'Jwdo Sib;a, residen-
te em lndaial. Viajantes

Tarquinio Balsini - EnCO{l'(Í.
se ent1'e nÓ8, a pa88eio.. acompan
hado de sua distinta familia, ()

- Encon(nt-se
..

em festa.>.' o lm' 8m', Tarquínio Ba7sini, wl1itaíi,,'do f::hu\ PedJ'o .J.ll()�·�l' e de D. Erna trf e figw'a p'i'estigi'osa
.

em' Tubw
1I1oscp eom f) /wcl111enlo de um dia.

'

menino ocorrido no dia 27 do

cor-I Tubalcaill fét.raco
-

.. FJ.'ocedci1.{!'rente. de (}u1'itiba, e acon/panhado de 8HU

F f " 1.

I dignissima. Senh07'a, acha-se cm "

CheClmeraOS nossa cidade. o 8m'. 'l'ubalc.ain
- Dia :]". da �Oi'J'Olt'! l:_decen l.FaI:a�o� distúi.ta .r�g1tr(f nos meí;'.
com a (!Nmçmil.1 ldade ae 8,) anos ....oclm" e comel'CWZfi: de Tnba)"r{f)

r
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De pessoas têm usado com
bom resultado o popular

depurativo

Elixir
Nascimentos

A sífilis ataca todo o

organismo
o Figado, (l Baço, o Corução.
o Estômago. os Pulmões, e fi

Pele Produz Dõres nos Ossos,
Reumatismo. Cegueira,' Que.
da do Cabelo Anemia, Abor·
tt,s, e fa.z os individuos idio
tas. Consulte I) médico e tome
o

.

p o P li I a r depurativo

. ,,;':
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