
:;:nANCFOR:T. 13 fVPI _- Os
Estados Unidos não tce111 rie

nhurna jnt.,U<)il<l (!,. rnunrt.rr

rropns. parn lilwrtilr :1 Eur-»

do comuutsiu«pa oriental
Foi o qll.C dcclnroll ;:)f�UI [!

presidente ..1:1 C{)mis�fi" <l" ;� •. ,

Iaçücs E}itrant!elr�ls do Sf·.�-I
do norte-amortcano, () conhe
ciclo senndor 'I'om Cornmal b
Disse que- naturatrnente ,-,p.ria

rrlt.tito sath_fatorJo que O� P;I'
ses atraz dn Cortina d� Fcr r«
actotassam a domocr.tctn ',' o

C!o\�trno partamentr.r: mas a
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FES A QUE fi ADUZA EXP ESSAO DA fLEG/lNCI
S (I/\L E DA PUJANÇA· INDUSTRIAL DE BRUS
(ONSlnmu O DE!fllE DE MODAS tl PONTO IlUO --�--� -�.---'----;..............-

DAS (ijMf(MO��A(ÕES DO (. A: CARLOS REMiU!
,

��riVr�AM PRESENTES O GOVERNADOR DO
fiTADO E Al"AS AUTORIDADES

Iniciando e programa social comemurattvo da passagem do 39.� antver
rio de fundaçf..o! que ocorri'! hoje, o Clube Atlético "Carlos Re-nauxtl rea
Iisou ante orrtem à notte, em. SH�, mag êstosa séde soctat, uma festa. at ra
ente e das mais expressívas, l)ehJ seu cunho de c!.ega.ncia. e pela. sua mag'
nírícencía I) cH,.oleodur.

A presenra do govcnUUI)T JrJ11cu Bornhausen c de 511ft cxma, cspo
sa da . .iHarkta Konder Bo rnhunsr-n, bem como de destacados membros
do seu Secret'lrül.(Io, ínctusíve do presidente da Assembléia LegislatiY2.
do Estado, prefeito Hcrcil1o' DCI'I:e, de Blumenau e outras altas autorida
des, constituiu motivo de par tlcr-I .. r realce para o maíor brllhantismo da
fesiividade, que excedeu a quulquer expectativa. I

Inicialmente discursou o sr. Ewaldo Schaerer, que cumprimentou as
autorídades e os uonvitlnrlos e disse da. satisfaçã.o do clube homena.gea
do em ser honrado com 1. presença de tão ítustrcs personalidades. além
de salie�tar ') .instln�ado jnbilo da população nrusnucnse )l(lr tão magno
acontecímentc .

. S€"guiu-se um interessante show. rh ::3("hllCrr(�r. Zcnt.ud:: Rodri::.:ues.
com e. ap rcsontnção de ,nurneros .-jf!

I
Ruth 1',-of'!f? rtcnaux, l\Ive!!)Q do Li

c.an.to e outras rcprcscntnçõc ar- vramcuto. Lilian Níebuhr. Zita 1"10-
tlstica5, que l!1'l';luarüm plcnumcn- rcs, Ali� Schaeftcr, Maria Lucia
te à numerOEé' "5:iJgten·;h.

I ;'Íf,ywor;ne, Nyrrna Leny Dicgoli,
.

Discursou, em !"::;l1j'la, de irnuro- Dulce Correta. r: Arlete U·ecl,er. En
VlSO. o sr. R:,ul Sclj�f:ft·r. que dls-

J trc :-'0: íirnlL\3 industriais que contrí
correu sobre n (bla :""O-.-a e juLi- j bulrnrn para o desfile, ofertando
losa paro o C. A. Car-los Renaux", tecidos, destacam-se ,!, seguintes:
exaltando os feitos do veterano gri,- Fubr lca de Tecidos Cartos Renaux
mio e tecendo um hino de glórias S. A.. Cin.. Ludus t rtn l Schlocsser.
aos dCRj)orti'tas qUe tem trabalhn- ).JcDtdral TcceJw!em Ltda.. Buet
do para o �,1to conc-eito e cont.r ihu t- tner C!.'1� Ltcla., Industr+a de Teci
do p:lr:! � presr-r vncão das tl":1flic;üe-= ..Ios Loureiro Df'ucr Cia. Ltdn .• T .... _

esportivas do clube.

Const itutndo o ponto alto da (C5-
ttvídade, teve lugar. em seguida, o

sensaclonat c d�sfilc de modus, eorn

a al)rc:?cntnç-f\o dp modeles [.(}4-
gentis senhor-itas da metncr socie
dade br'usquonse. Eviolenlemmllp.
esse espetuculo de eJcJ.:;ancia C alta

dlstínção revelou-se corno aconte
cimento sUfprecnrlC-I'll11 c nwgníf1r:o�
dada :1 elegal1eia "rlescmhal'a,'"
com que se aprcscntururn os rnode ...

los, que desf'í laram ost ...ntanuo ri-

Ultimas do Exterior
Plano Da Indústria
Visando A União

Carvoeira
Politico De

(Cullelui na �".' pitg:. Io t ra Dl d€cidp :'. 1'ida

cos costumes ;n'"ir:'dos IW'i ulttmas ST.R,\SBUHGO, 13 {UP}' _- As. �e tram,XW:-ll,:(l.,ClU .•,"s,;crl'l.f,léia Cons
novjdndes 'cnl nl{}{l�!s. re.al,?.rtndo ain... �ei,:j n:lcões 'que C0111pôcni a União ti1uinte� viSntldo n união politica
da ruais o f."tonjunlo hHrJTlonioso o Carvoeira e siderúrgica da F.uro}.)ü do:. seis paÍ3C-s�
colorido das padronaf;cns dos teci- 0<,i<1ent,,1, tlecidirar\1 illici�r ime- REFOJU'OU

dos. eujQS produtos, saldos das fa- dialr,mente os trabalho� para ela- CONTROLE SQDRE
bricas bru.squcnfcs, or�u]hrHn a in- bor'lr tnnil oonstituição para U!l1:t NOV.r1. rORQUE, 13 /lIP} �- O
dustria nacionn1. ('onf!'dcraf,'ão J:loliticn d'l França. A- polítko EisenllOl-':cr l'l'forçou seU

Foranl a� �(,;;HiHte'S S(,Ilhnr!it��

11C1Hõ1l1hH
ocidental, Itália. lIoland3, controle sobre :"5 11oiijÇ!}C5 !nais cl!!-

que scrviréun COTll0 lHodelos: nia_r- Be1gicil c do Luxelnburgo4 .>\pa- vadas do Partido Republicano llU!

lene Sehn{'ffcr, Maria L. Wendhau- sal' dos temores dc "lguns dos se- \ diante uma refurma no Comité !'ora"

Ecn, Mjrintn Tpre7.inhn Schaeffcr, � t!'littt f: oito dcle�[ldos. a grande ("ional };xecltth�o. que a�ltes enl teôro3'�
Ruth Mosimann, Lill�' Ana Aichin- i maio,.ia :l1>��VOU o pi-mo pelo qual I c'msidr-r:3�� e�l1�o dominrldo por oi- c'mlm {1 ch:medt'r c;m..<l"I1�e. sr. �U',nE:I{ JÜ:POl�Ml\R OS 111':;.';

ger, Jeanetc nermmles, Odete Mo- a As""mbl",::, do Phno Schuman. tn corrdlglOnanos do sr. Elscnl1o- I·('�tf,r Pl'llr_;P11. M.\NIlaMEN'l'OS REVESTIU-SR l),g SU?4i\ !àlf'O�::'TANCIA O ()ONCLAVl'; }>l\.S
------- ·-------------------------------1 N,\O CONVftM AOS INTEHESSES f"ONDON, Canadá, 13 IUP! - A - - - _ RES DE SETE ESTADOS

ConSegulllram OS E E Uolt!<ldo. IGlbertar a D��')�f����r�� ft�;)C.M{�I����: t����'j�ltr��Y13�:�:�;ta�n��d::��id�pr�'� BEL.O HOfHZONTE. 1:1 mingo. rl!'ient<tc;ão dctcrminüdil. prJi,;.

. a �i���<;is:r;�.�:ia��:;lI�::ti� �::I:'�r���: �:;::�;:.;:i�;.�t:��1:1�) ���,�:�;1��= �iJ�����{[(�i�l:;�l���I:��i:I�,� ����){::J0��v���cl���1r���1�Sa�:�� I �J���ri;á�:o��1� flJr�li:�,�lfJI�:�
(lid �

li za'õ·fio do) Atlantico 1"i(lrtc. F. diz que gundn. quarto c rlccirno; qU(� deve�

I'urnpa DCI enl� O'!lS garras comuo'slas ;�:��):ll�:�:��:���.o·�tr:;:en��S��gt�:�� 1 �:�c��{':J���:y���O�cl�S����d,�i��; ���t��l�·�����(!�:,ni��i1Í;�r�t· c�;:��;�:j�' ;��n�;{::sf:t�ji:at�c;j: :,�I::�� sê�:��;1�aa���t1��fl�/j��
II U Ir I ��t:r�:�::i��� :�s:10!�����:��0:?� �:;�I!�) :;�:�:e� mandamento, que n:!u: t����fl:;Lf��lan\7:�n��<� ��r�C ��O�l�:ll:I������,�r d�n�it�:��:

I �;�:��i:�e�����l���[��:�n(i�'lf�����
-� Interessante comentaria de um I-ornai cari6ca - AI'.\mçõES MISTERIOSAS NOS - "Amaivos uns aos outros, as- uadeil'o orientador de inve;;ti- ci<!mento de 19 bilhõe.:;, (;i1'I

..... on;s nos 1;1>1'ADOS UNIDQS sim f!omo. 1':11 vos ilmei". Contudo, Chegou a Buenos Aires o mento;; do pais. O" dados pu- J lJ52, sf:gundo estimativas, pa-
RIa, 13 I.Merid.1 - Pela pl'iJ1ll'Í- 1,:ãO do mundo contcmporau',o não

I
�ul. [Jsdm como o estímulo (lUe os

PI1"I'SBHRGH, 13 IIIPI _ As au- um dos princlpais bispos anglicano;.; blicados pf'1a conferencia a-I ra GS empreendimentos m.ais
ra vez nH hi�torb um povo eon:;(i- �dO ;nexgol;wr.:Ís, como não o silo Ecitados Unidos ....cm dando a esse

tori<lades e�t:'n procurando uma "rh'crtiu que teda precipitação se- $ecre�ilrio do nrs. Aurio! brangem todas as sociedades, orodutivos. A conferencia en.
gra todas as !>U,IS encrgias c rique- suas reS'-'r'iflS de energia. movimento, o "Editorial" afirma:

expliea;;iio pHrll a verdadeirn "ehu- ri" rigorissima, na realização des- f# al)Ônimél;; dos dez estados. <1- êmninhará <';0 parlamento Stl-
zas não pal'a cl'nqlli51�r c subjugar E' quc se os encargos assumidos "Con�cgu;r"lll O" Estados Uni-

n" de oujetos ca(h�"te�, que levH- S:lS Ulucl:1nt;iJ5. BUENOS AIR.ES, I:J lUP) tingindo praUcamcnte � �etor r,r-;-:"tões a respeito do� projeto
outros po','O�, mas para lihcrtá-Ius em bem da humanidade 1',,10:; Es- dOB, com iJill-,õe". do Plano M;:r·;- , _

_ O Secretario Geral do Prc- 1 capitalistas da economia na- Liniu Campos, atunlmente cs-
com ímpeto ;:nraBsn!ador de uma ti- ladQ� U,údo; continuaram a m\11- h:tll \' elo P'lct" ,k ,\juda Mutt11l, R tA -

d sjdenh� da República de Frnn-j cio�al. =: le_i,�lLra (le: do��tm•.cn- tuc1a?<: pelo Sen�do e que .visaranja ilmbieioSH e ('rui'l e a'�Ct:ll- tip:il'ar-[-f! como aI" agora, na pro- lilJC1'''ll' a EUfI'f'a Ocidental da� ecusa a acehaçao o ::;:1, sr. Forgcot, eheg.:;u a eE. t:' :nsp1ta ,_.ltO COI cl�I'_;ocs ,)- mQcll!l C! regnTIo das com,
rar-lhe� o direito [[o bem cstar c porçiio gf"JI11"tric". cllc;;aril o dia garras cPllllU1itlõl5. Ma; as Jl'H;ú.:S

'I
I

S E G U R O S I Capital precedente do Rio I LllUlstus :;obr� n capacldad? d_o pa'll11aS de Jllycst.:mcnt.o.s>
da felicidade. C:llfl�;trúfico CllI qlle fi grande Na- ::tmeriCdJlHs. CII.iQS probh:lllllS econõ- nome a e eu:ão estadual de Jan':iro, acotnounhatlo de mercado naCiOnal de ealHtals
Essa gloria ningul'!Il pode tirar ç<io suculõluirú. ç�.all:;ta pelo peso ônicQo, cada dia lllniorcs, geram a '

B O A V 1ST A:t. : sua esposa, de\'c>ndo pros,;::,- t para
.financiar' empr',!cmlímc;",ou negnr aos Estados Unidos, que do:; ,,"car�;Qs e abandommdo [} intranquilidade social e as tomam RF:CIFE, 1;} (i\Ieridionul) 'I

I guir sua viágem ho je para San t05 partIculares DO lL'�·";O .pau;:representam neste momento::. con'i- mundo à �anha \·crlnelha·'. cnda dia mais vulm,ráveis ü cons- 1- Continúa em grande ex l' Nota "e que durap1e o� . "'1' pr'

�F{�:�:: ���i>�:�;�:��::��;:;: i ;:;�;5�'::�:��::;:���:I:\::�;; \ :;��:�,:i��';,;::i,�:;;:::::':;�:· i ����::,�'�m" f;:H�:\,�;���: ,"mo'31am �eclarar' JasgOe· em nre've as I :�t��:�����;��!i�f��
Não falta ainda dentro da propria " ; to da :segunda eandida.tur<i ri') _

9 ! mil;loes de crUZE!!ros na Cap)-
nação norte-americana quem se cn'

---- - --.-

I :;OVf'rno do Estado. O prefei.- . tal L:à('l'ill c em São Paulo �

:K��;����:�;:���� c�receraigdseaiiiporlancja· �l���ç��:i�:�;�:���l�i� I alonas .�a ESGola Nacional de Musica j��tr&:�l��lir��
- - - - - - - -

a's duas oll,lImas sesso- esl�:�)g:;�d�li�e��:,�:i�� ���n�:: As ar��;5�! ��.��:is��;�;l) da I ����_;:eel� �:7t��:r:�a;:!;�� Ide
capitai,s, porém, não tem

UiM iFl\lO DO DiA I .1 ':;lnodiL�olltl1s.oElll10tIll,]cet� d!10to,�ro' �
..
�lt.ee'!f\e-ii-_

Escola Nacwnal de lVIuslca es- 'liçando-as com suas atitudes .,_.;..--'.-'---�-_.:..._:.�--�-,.;-;--,..;.-�-��-:--"-'........-"-"-"-------
,JU A fi. r_,' .

u .,

tão dispostas a declararem em intempestivas arrogantes, Há Igre-:'e d� protesto c,ontra �'" alunas q'ue preparavam-se p-a. ,

Fpolis" 13 (A. IVrercurio) -- to se mostrnm os deputados to Pereira não desmente a :1rbüranedades prahcadas pe- ,'3 realizar um r(!cital de "l'e-ICan�cernm de importancia as I Tenorio Cavalcante, pelo P- possibilidade de seu nome la diretora do estabelecjm�tl- eie" escolar em homeenger>:i à
�I.'.ssõcs de quinta feira e de SD. e Paulo Marques, pelo T, substituir o do sr. Agamenon

t
to, 81'a, Joanidía Sobrê. a qW1I I professora Dulce Sobré. A a-

ontem, da Asembléoia Legislati· BT, tendo ambos se entendi- � J I t
'd

- Magalhaes frente ao destino está exorbitando as funções ll:lla. reque.rell" con:: an cc,c.
-

va. dos em belas conSl eracoes .'

1
i- d

-

d·· l'ele Pernambu ...o .... 1« " f 'R I 1... encIa. OIS meses e lCen!,a.
Na de quiilta feira constou, sobre a missão dó jornalismo. > • .l. "un,as pro eS ..oras cec.al,,- Tudo acertado. foram feito;;

do expediente, Ui'l recurso do ._ -- ----,--- ..-�-.-----.•-----�-- .. -.----�---.----�--.

;JS convites.
sr. Afonso Dalelnbcrt. contra

fi! • L. _ �.J � • Quando faltavAm duai; ho-
o ato da PrcfciLm',{ :Municipal �- "CUS luna CemmnG9S, onmU5 e Qutomovels

.

'as para a realização do 1'('-
que autorizou nova linha de j I t:ital. a diretora rcsolv€u deé;-
:mibw; a fazer a linha de BlIr- tinar um salão para ensaio de
rciro!'>, quando .cxiste outra

1)(lna, para orquestra, num"Empresa explorando o scrvi- .

"aia exígua. O fato CaL1SOtl re-
co 'I' volta,

-

,

>.. Camara Municipal de Tau
gará consultou a Casa do VC- I ,,

. . I

;'c;ldor, enquanto no cxcrcicio Connr6.U() Infern:u�I·On!.11.lo cnrgo, pode s�r sub-delega- 'ti vil" (h Y'I.< çl
�lo de Polici.a.

A '" A 'd'N" ;;(;:0.;10 de ontem· o dcpu- fi I.. Cri umo em
:ado Rulcão Viana, lider da

norfo. AIAgreUDN. requereu voto congru- lO VEIil>E
r _" li J

(ulaloria pelo apar{'cimento do
',Jornal de Ibirama", da rncs

_
'11'3 cidade, cujo primeiro nu

'nero mostra diretrizes de gra

I
te e0.11precnsão social.
O onidor aproveitotl o ensc-

I
jQ URra enaltecer a íorça da

il1llll·'·q:::\. (jilt'l1rlt' 11'1': r:s'::!'l ft:�'
'4'U -!1ª�_1 d��Vf" 0��r if_=rnid:!. por·
fjW: i:(' ,'1::;;1 e;sr:ltU'Cf;t'f a opi-

i nião publica c combater ao

lado do povu. f
Fnvot"avch; WJ r�qucrim�l)'

la, 111l1l1lll!.

(;.;trantilJ

;1:'

:) go\.-crllll n.rgcnUllo clc,�j !nou
um' rcprcSéniante ao COD'-'Tes5o

rllterml.�i�nal Auti-Acrjdi;\D�. que I;:() ""Ull rU (Im Porto Ale��I'''. c.n

tn! 0.1 día� 1:; I� 20 tlv '116:' ,"'�,r.

n:n1r�.

l'ratü ...:� du :j�r:rC'1ádf'J ri�l· ,'\c'
grkultUl"a, da. llrovínl:Ía. de

;";:d'j.es, sr, Hector Millian, qUi! p:U'
tirá -para. Porto Alegre I,ar ..'ia
aéreg, a!nu_�hã, sábado, .������������������=-�--����====����

Oferecemos estas i nigualaveis
com garantia da Fábrica:.

• Comentários:
"'0 s:ra.ndc H�llia�]o" (Bar ...

retu Leite Filho)
U .'\!'i ('on \�pr.":- c;ões de 1\los

con" (lh V. Gio·;anctin

ltltlo,stt (�\1 l':eln·)

Uln� ..... '!,ln de ,Jcsu;<o; c 1\Ja
ri!!" (JOSI) .Lins do n�;l;O)

Cíllcm:t ,

• n .. ligi:1.o
.. l'a';nr:l5 Huz.J<I:n

5a..l'AGI"'.\

lhpo!t.:s: -

õot UIn 5T2ndc .lota' ....nl Drus ...

filie

<:lars�Hieaçãu para l!J�:!

Ycr:t <.:rtl7. f! FloTida� Q

lnli'�Q .io�;o à(� hO,�e
Not:ieiárit> eSI)OrU\.-u da

{'clJli!al
Ili\'crs""

6a. r' \(;11'1 \

f'O"lP.1 �·;!i.(.t!!f.:'!

:N�.l!t:l.:]� t!� Ri!' f]u

:Noticias d:! Ca!l!L!!
Notas IUI':da
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que o forte, tímido em usar os l'C

cursos materiais de que dispõe pa

ra ganhat' a parfída injusta 'que es

tá jogando.,
Por que vencem sempre os pa

raibanos? Porque eles :;ó lutam e

»ô matam ·t�do a justiça ao seu

lado. Eis O urair play". da nossa

gente. com as mãos tintas de sar.-
.

gue, porque sabe valer o sf'u direi

to.. com as proprias armas do seu

arsenal.
O governador ;rapé Américo. ooçm

vocou-me no regresso dos Esta-
'dos Unid�s. a semana passada. pa
ra passar o ,Dia da Patria entre o�

da nossa grei. Vim hoje pela ma

.nhã, Do Bonança do Catende. no

. ,aI viajei do Recife aqui, ccn

templo o desfile da juventude pa-

-. .:;.;.................�..........._....- .............�----_.... ...._; :.r"ihana. E' um soberbo espetáculo.
Tropas do exército c. da poliCial
alunos dos ginasios e. das escolas
públicas passam garbosos nas ruas.

Têm um passo marcial de gente
que conhece a guerra, que está ap
ta para a guerra, qUe· possui vo

cação para a guerra, desde a in
faneia e a adolescencia.
Será, porem, esta a única força

dos paraibanos? Eles valerão preci
puamente pelas qualidades mavõr
ficas?

•Um dos paraíbaacs outrora mais

1.ruculentos, um dos valores sa

nhudos de nossa terra, há 17 anos,

taz com-os paratbanos outra ex"Pc-

1;[)) llE (C(O) 51lrlV JIRt\\

...E POR APENAS
_, .-'

MENS:t\JS!

1952

5 H I BAU RA _. r�'loderna máquina tipo Standard, belís

simo móvel original de 5 gavetas em madeira�clara.

Coze pa�a frente e pCC!'i3. 'traz, borda, regula o ponto, e�c.
Funcionanv::r:o ::.upcr suave e silencioso.

e Tece1a-

Dl.lrabilidade inEnita .

. ,_, cotxr !,�,", ,.,.c.r'las vezes _o�(;).IO!Produção 9arô.rY�I._.c;1 pi::.ra. a

das rnenSC3.!:Gact.::::.

econômica, arsenaís de. produção
para alimentá-los. Vamos pôr na

parada de 7 de setembro nossos

tratores que. fecharão o desfile".

Que espetáculo. o de 132 traio
res ingleses, americanos, alemães
pilotados por gente da terra, for� I
mada em 6 c II meses, na proí'ís- I
são de tratoristas! Na parada. pri
meiro desfilaram os vaqueiros, com
.rosé 'Duré à. testa. Depois vinham
os: caminhões. de, transportar ce

;reais c legumes para. a cidade. Fc- I
chando o enorme desfile surgiam; O Instituto dos Industrrártos torna público que, no
os tratores, os mais ·pe.sados, maT-1 --A--G--o-.-n--A---S-I-M...,-·

--

período de 1.0 a 15 de Setembro, permanecerão abertas
chando com uma imponencia .. de : fi.

. r
as inscrições para a carreira em. epigrafe. Informações

[e�cher de entusiasmo quando a�pi- ! II detalhadas noderão ser obtidas na séde da Agencia 10-

I'
ram ver o Brasiil sair do lençol tie: PÃO QUENTE 'A TO·

I
cal, à rua }Jereu Ramos, nésta cidade.

rníséría que o' amortalha. ! DA HORA

I
Horário: - das 9 às 11 horas para os candidatos.

A vida aqui na capital como ::10 : OFERECE-LHE A Blurnenau, 1-9-52 I

I
dlçf.e, " comh'nar eorn+o l""'prkt:írio S!', ,�dolfo Ledra, em Rio do SuL

interior, mau grado a seca 110 cs- i P ANI F I C A D O R A I BRASIL _ Agente
.

o !'"esIDO I'ro;,";elii.rlo tem a v enda uma aprazivel chnearn, na loca-
rirí? está longe. de se parecer com :

i i
• �------

I
Hciade .d e Tahoão, tlístUâdo mEDOS de 4 quilõmel.r03 da sér:b:. "OD) f.;Ô(1

o del1rio dos preços no Rio e em !
T O E N J E SI' mo ru-Ita e <lema;:; benfeitorias, tüj:> área urtrapassa 15'0.,:;0'0' ,i;'�', (�lItan�

São P.aulo. Tem-se, na Paraíba. o J Rua 15 de Novembro ,',' 1 tIO com 3.000 pé ..; de árvores frutíferas, todas produzmuo.

�:��� ::r!::C�:��:i�:::�::�� : :::�:�\.?::�:�:;se'rn��::0,��: 'A' P.,r·
'

..!i.'(
..

'a''. I
- - - _.

V E � D E S E
de �ato • .na Paraíba, uma batalha, EXPERIMENTE UMA Aviso Ui.de producão, cujo comandante. é o ! VEZ.E Cpl\-IPRARA' ri, DII!. terr�no com caso quas! »rcnta, Casa de mater-ial.. O
chele do Executivo, o qual mobilio i 'ie1'r'.·n<., mede 14 fnrt1c 2U dp f'undo. Por 3,'}.OOO,üO .. AQ mesmo
za esta segunda força da Paraiba. ! SEMPRE

A firma .José Chaves, estabelecida. em 'l'ijucas, neste Esta- ,t.cnlpu vende-se lIU' aHtp:'�:)-,d ti�() 48 com radio, ar quente c
rine agora aqui emula com

o .,1 do, com fábl']ea de ,rodutos de banana, Inelusíve.úo conheci- frifl a »intura <tinô'l d<l Fabr irn. E"i.ofameuto novo. Informa-
enxada. e a faca de ponta com do MUSSI CHAVES, avisa aos seus distintos fregueses que ÇÔCf; CO!;l U sr. Adão Za]:;fik, cu com 9- sr. Pcrcina Junior 'na ra-
trator.

I G
s pessôas Inescrupulosas estão vendendo produto de qualidade dia Clube de Blumrnau, .

.
.

I '1 muito inferior declarando tratar-se de artigo fabricado pela li. .�" " -,� j .- l( -= ?l �,.,.. ':l' ':O'.� -_. 'ir�- � ...� e- _, !t: =9 .;;;.' .

Fábrica Chaves. Pede-se, portanto, (} obséquio de adquirir {}

r.b5 li � -,.
..

..
-

!t
.

rr!t U if'SE' G U R OS! ,Mas terã.o a�i'�pla oporLunida- ; produto em apreço diretamente" dos lÍnicos tlistrilmidol'es ll(,S- iii! l, � R. V E � I} L R J L 1
. .

. I de para JustIfIcar a iniciativa ! ta ridade: firma Carios K'offke, NíiúlOel Zeredo e Adolfo
B O A V 1ST A! .

�u�d����t��ã��tos com que a 1 Pfutzemeiter. P R O D U lO l N () R I O

'üõ'oS,iõiõ��T;iõi;S71 � T-esO-UrO-d-�ti -Pi-ra'-a-Por-lu�-'ues
tA L 'UIA S �e íodll� .8S
"" preços ba'lx1Js

EXI"R'f;SSO
BLUMENAU-CUJtrrUSA

J!:nd. Teleg.: "LIMOUSINES"
AGENCIA BLUMENAU

Rua. 15 !le Novembro N.o 313
FONE,I(I{)Z

AGENCIA CURITmA
Rua. IS de No..- embro, N.ll Il,,�

----------------------------------------------------
I ------------------------�--------�----�--------�
'I

_ OPORJUNIDAOtS .. I
,

H-�'�""'""�=,,,=<--=�

OCASIÃO

)]3ti1ulo
(oncurso

�os ló�ustrjárjos
par a escriturário ------�-lí

NEGOCIO E
Bem no centro da. cidade de Rio do Sul, áluga-se um predio recam

ecnstruaüo, de acôrdo com as exfgencâas do Departamento de Saúde PÚ

blica, ótimo para sor-vcterla, bar, restaurante ou confeítarta, com área
ce 1:;0 mz. - lntprf>s ..anfl� o segundo pavímento all!f;a-se iodo O pré
din, com sa};iS IHOpr!a.�... p:n'a eserrto rtns ou apartnmentos. Preços e eon ..

com a mesma animação e entusias
mo dos convidados.

( L U B E

Compramos em n.'nta vropria !Jara sermos unicos distri
buidon's rio Disü'ifà Federal.·- Pa;wmos à vista - Cartas com
aferIas ljÚl',l Caixa Po.,tad fi(l84 _c:' Rio de .Janeiro.

PrALFAIATES" ,

11l\IAQUINAS c MOTORES:
Prcci';(l-se do ,i':Jis oficiais com! i LEGITIMAS ALEMÃS i
pr{ttica de Paletós. _ Informa- J MáqUinas de costura de todos os I

I tipos c para todos os fins. Tro- I
I ca. "cnde, compra e conserta. I
i Máquinas elétricas "Zl1endapp". !
J Não cOlllllre sua máquina, an- I
! !:CS de fazer uma· visita à Loja I

•

1 de lUAX KONRADT, rua. 15 de I

Concurso para o IAPI I Novembro, 67-9 -- Fone 1405, I
I C,Xa, Postal,' 123 - BLUMENAU. I

çõcs: Rua J 5 de Nú,·cmbro. 592 -

.Lo andar, ou caixa postal, 407 -

ELUl\1ENAU •

tipos,
Vasco Gomes, o félmigcrado pirata l>o!'tugllês, conseguiu

fazer com que a tripulação do seu navio se amotinasse justa
mente nas nroximidades da ilha em que estava' oculto um fa
buloso tesoüro. Deixa:n:lu-no abandonado na :praia, sem. sus

peitar que estavam satisfazendo o maior desejo do velho pi
rata, Vasco Gomes desenterrou o tesouro e... Leia na íntegra
êste notável conto de Stephell Viscent Bellét no número de
setembro de "A Cigarra" Magasine, à venda em tôdas as ban
cas de jornais. Preço; Cr$ 7,00.Casa do Americano SIA

NIVEL DA

Rüa 15 dê Hóv .., .481 � BUJ"tEHJlU
SERVffi- �

la. CONVOQAÇAO
De órdem i:lo sr. presidente e consoante detennina o al'

tigo 35, .l>a,ragrafo 1.0,. con;vo-co aos associados do Clube Náu
tico América, }Jara a. .Assembléia Geral,. em. la. convocação; a
realizar-se na séde social do Clube, às 20 (vinte) horas de 2a.
feira, dia 22 de setemblo elo corrente, com a segtiinte

ORDEM DO DIA
1.0 - Prestação de contas da Diretoria;
2.0 - Reforma dos .Estatutos;
3.0 - Eleição do Conselhl) Deliberativo;
4.0 - Assuntos divCl'SOS.
Blumenau, 9 de Setembl'O dc 1952. -
Jifartillho Cardoso da Veiga - Secret.ario .

Ainda 11a vagas na 3.a turma prc
para.tór;a de candidatos. - Profes
sor na Alaméda Ri!) Branco, bêco
dcpo;s dR Rua Maranhão, casa llr.

89.

Jolm L. Freshel - FUndado!'

j�����:�:;;��;;i��:�,�;�
quena. ofich1a.
Rua Maranhão N.o UI. trata..

uepoÍ';, � das 18 hora.;';.

UMA CASA de material com
terreno. medindo 29 mts. de
frente J)Or 28 de fundos. In-•

fo:rmações com o sr. Hari Die
trÍch, à rua CeI. Feddcl'Scn,

.

pcrte, da COllstrucãQ da l}ontc
de Itoupava Norte.

�

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

J�i1JJw1:í H!'usqnc·l,'p9Ii�.
Saída de Bl'm:qUc 13.HS :1 S;ihHd'J:i [;5 ti. 3. ];, f' 1�1.1}} br:;.

,.
Saida de FllOlis. {De 2.as a f:i.as feiras ;JS 7, ln e 17 111'8.

. (Aos sábados, às 7, 14. e 16 h1'5.

1, Linhas Brusque-Itajaí

" Saída de Brusque -- 2.a5 à Sábados às 7 e' 16 horas
-,_------------------------=_ Sllfda de Itaja! - 2.a5 à Sábados s 8, e 13 1ioras

H'E U S I
Médico-especialista em doenças dos

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA
Clínica e Cirurgia

Diplomado pela FACULDADE NACIONAL DE
MEDIC]NA� da Universiq,ade do Brasil, R.io de Janeiro

E'xAnterno efcti,vo do Serviço de Otorrinolaringo
logia do Prof. Dr. Raul David de Sanson. 1!Jx-assisien.
te da Clínica de Olhos Dr.

.

. Moura··Brasil
CONSULTO'RIO (Edifício HACO)

Rua'15 de novemb1,"o, 808 -.10. andar-Salas 8 e 9
. (Em :frente à Livral'ia e Tipografia Blumenauense,
antigo

"Ul'waldHbote"
ondf' atf'nderá H partir do dia 15 de tjetembl'lJ
vindouro, nu seguinte hU'l';:Jrío

das V às l� e das 15 às 11.1 horas
NOTA: Pr,ovisoriamente, está atendendo no Con

sultório do Dr. Arminio Tavares (ao lado
da Caixa Economica), no horario acima.

VENDE-SE

8o�o,iário_ Expresso BrUS�Il8DSe
LiNHA DE ONIBUS ENTRE:

UlII TERR.ENO medindo 4{)x4i1 me

tros quadrados sitQ na. Vila. Nova.
InfQrma.ções à Rlla dr. Amadeu· da
Luz nr. ZOO, O mesmo terreno po
de. ser "endido em 2 10t€s. Ne
gocio de ocasião.

I CiJSDS na Ru" Baia npurl<l-
mcnto na Rúa São Paulo. In·Linhas UluIn!)nau-Brusque

" .. ". fOl'lflaçÕeS com o Sr. Arnoldo
(De 2.as a B.as feIras as 7. 10, 1", 1'* e

16jl\1anZkeSaída de Blum.cnau {Aos sábados às 7. 10, 13, e 14 hOras
c,

"

(Aos Domingos às 10 horas ---�....,..--------

(Dias úteis. àS 7, 10. 16 e 20 horaSj
I V E U DI:,. (' tt:

(Aos Dommgos ;Js UI 1101';13 n �. ,.J L

PROCURA .. SE

Saída de Brusque

Um pintor para automovel
Dois mecânicos competentes.
Casa Royal S. A. Rua 15 de
NOvclTl.bro 300.

I ..'

Ir,,! l'!'·t",w. !lr "",.em

!l".n.,n·'IVende"'Se11J1Ú"!:C!!i dr ",uartOt :ffJlt� ''; c9�inlla
- ......... ç �

r: "!arj��. -an1Jp;ulrla,I.-:!) (rhiça!a�, 1"0-'"

! IU)�, pr.,!.os etc.); 1 Ylo!mo Jo:;cphu�
.

ViU negOCIO na ,rua. 15 de
I
G=rnerins e 1

�

bicicleta. para· me- ;Novelubro 11.0 1035 .. IllformajuIna marca Er::",AN completa.men-! çães com o Sr. Gust.avo BOT-

l,te nova., - Joao Porto, rua Ama· I chardt. Alameda R'o Br1 1 T �O? ,
1 anco,, cu �(.:l, -vUX TIL,.) -.. ,,,.'), 5/ n no fl!n�

um Negócio

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



adio 5

SEGUROS!
BOAVISTA!

BANCO It�DU'5TRIA E· (OME'RC!O DE SANTA (ATARINA s. A.
Fundado em 23

Capital integralizado
Aurnento de Capital

- l\1:aíriz: I T A d A l'
de Fevereiro de 1935 Endereço Teleg "INCO"

c-s 22.500.000,00.
27.500.000,00

Fundo de reserva ..

Cr$ 50.000.000,00
30.000.000,00

!

!
i
i

I

"1'oial do não exigível Cr$ BO.OOO.OOO,OO

Total dos depósitos em 30.6.523 .. .. .. .. .. Cr$ 62D.000.000,00
AGENCIAS E ESCRITORIOS NAS PRINCIP AIS J.'RAÇ \S DO ES

'1'ADO DE SANTA CATARINA, NO RIO"lJEJANEIRO E CURITIBA
'I'axas de DCI1Ó·1tos

Deposnos a vista. (sem íuuítej 27&. ú�PO'SrTOS A PRAZO FiXO
D;�.PO'SlTOS LI1<,flTADOS Prazo mínimo de ti meses 5,1 <l %
Limite de Cr$ 2'ilO.OUO,OO 4.1/2% Prazo mínimo de 1::: mêses 13�;'"

I Limite de Cr$ MO.OOO,OO '1 Jt DEPO'SITOS DE AVISO FRill'VIO

I Dli:PO'SITOS POPULAR� Aviso de 60 dias 4% I
! i.irníte de Cr$.; W�J.ooo,e(j 5% Aviso de 90 dias 4, 112% !
,Ht,Lr;;:das semanais Cr$ 2U.\)OO,00) AVIso de 120 dias '5% i

C/H) ITAqZi\ÇAO SEMESTRAL 1

.umA UIliJ\ CONTA NO "I N C O" E PAC UE COi\l CHE4.ilí�� J

rnodnlicíades do esporte. Anéxo à gremf ação ,

aéctc , situa-se o campo de íuteb61, O churrasco levado a efeito "tt?
corn arquibancada de mater-ial que ve carater intimo, só participando

I compor-ta, aproximadamente, 1.000 pessoas dE'. diretoriC\ e jogadores,
pessoas; a quadra de basquete, com e seu objetívo éra resolver a situa

numínacac para jogos noturnos, çâo de varios craeks com vistas ao

etc ... Tudo isso traduz o espirita !>róxÍlno campeonato. Ali, no con

desportivo das varias diretorias que . vívto da fê:nnilia pavsanduana, ti
vêm Se sucedendo à testa do Clube vemos oportunidade de observar o

que, atualmente, nesse setor, sem espírito de camaradagem reinante

q_ualqut.:r c!luiYoco,. possui o .rnnfs : entre Os eleruerrtcs que integram o

i valioso e mais belo patrimônio ma-
I ptantcl de defensores do querido

i tur-ial no Est?dO, sendo isso motivo. Clube, camaradage.l:" esta também

l de orgulho para os brusquenses e constatada entre díretores c joga-

/,".::"'::: 'O:�"":�:���a» ! ! !
t

I
I
I

I
I

seus co legas, PRrticipur daquela
r-eurriâo intin1u da íamilia paysan

duaria, alongando-se, ainda, cm

consid�raçÕ"s sôbre a ãnconveníên
cia do iut.eból profissional.
}\pós, deíxámcs aos paysandua

nos n. discussão de· seus assuntos.
dirigindo-nos ã sédo socíat do "Car
los Rcnaux, a-íim-de assísttrmos
o desfile de modelos anunciado.
Antes de eoncluinnos esta nota

queremos aqui deixar consignado �
110SSO agradecimento a amavel a

colhida que nos foi dispensada Pe
los srs. dr. lugo Ren3ux, Noriyal
Loureiro e Wilson Santos, e mais:
raecmcs .

votos para que seus es

ror�'os resultem, no futuro, de ma

neira eoncrétn, em novas vitorias
para seu Clube, para suas eõres.

IO-FUIIKE
Dr. Aires Gonçalves
- ADVOGADO -
BeSIdenela e e!!crltóri.l
:,;,__ BLUMENAl1 :_:.

&•• Bl'UQue••5 '. II'ODe: 14'1'

PARA O CONCERTO DO SEU RADIO SOo A Oli'ICINA.

GRANDE S0R'TIME�"O DI[ V.A.LVULAS AlID:RICA�
NAS E EUROPE'AS.
.- PEÇAS E AOESSORIOS, RADIOS NOVOS

,"_" SERVIÇO RAPIDO POR PREÇO MO'DICO "_Jf

Ru r; de. Setembro. " .. I

::"l:J#&ciJ:""c .... e .. ;;;.=_= ........=,=:w%:: __� m .• = Lm,u :z: I
BLUMENAU � JO'INVILE
Viagens rál)�da§ c seguraa

so no

EXPRESSO A...1\f,l�ORIN&.A
.

1
_,.

-

, .••.
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No lar, cu 111C,.lno quando fazemos uma YÍsita, ou quan
do nos encontramos .entre exh'anhos, rleTC�:10S ::;emjne agra
decer cs favores que nos f:.çam e pedir desculpas, l�or qual
quer ato descortéz que havemiJs cometido sem intençao. Deve
mos ser atentes e fiuos com as pessoas de nossa família igual
como o somos, para com os extl'unlws, 5ci!m que a intimidade
(la vida em comum diferencie o sentimento do resneito que
se deve a si mesmo e aos ouh'oO', l1�m HCS faça esquecer o di-
reito para com os demais.

·�IN.."",,'
. eH

-,'[(),lE: !)(L�lU'\TG0 x::::, 2 hora:.:. - WILLIAM BENDIX
{_....._ . .:ill�

..

� 1;!�E\"'( 1�: ('���·\_B.T.ES EIC'I{]"CiRD crn

110 ii"""" g R th.li9 iR" .....,� n'....� r.:.2 K ","".l� �� � II}
l

I f�& J I.� � ��-i> ��: �J .� � �

u\ 1fIS(Ül,I,'� Dl'; l',"l Ivmr,!JNO POBRE) I
A VI1J.l.. FABLTLU3A. E::':'PET/u:';ULAH, lJ\TESQU.I!:CIVEL lDE UM RAPAZINH(' l'l)r.t{f<: qTTI'� V[':W A SER UM DO.SMAIORES 1DOLO" l)fJS E:-,Ti\ill)S ITNjUtI3: .. UI\!I!\. BIS ..

!

TORIA I[l.TT�T !\N/\ jc; l'n,:,<\iJ, nF.!.lIC '\D;\ /\ T(lUOS QUE: I
POSSÜ�<\J\'l. l'�!"Plnl'f'(.l E;:;l'OHT{VO: - . !\n'iJ!p r:0111pls '

Prel"'s df' �rfHtUll!"',
•

>

HOJE! _. DOlVlIN(;O, A'S 4·iH! \' II hora". _ .. " ANTONU::
'fA i\lIOIUNEAU - ORLúNDO VILLAH - VERA NUNES
ANfl. LUZ - GERALDO DE .\Ll\IEIDA na �lip'_'r maxima
produção 1l.:lcioll:11 da iVL\RISTELLA.
.../Presenta
,,'

�

Improprio até 1G ano"
,

Um· drama de ::Ullor e .Duixõcs desemf1'eadas. maglstral
mente· ll'calizado. e intenwelhdo '}o1' ll!:t elenco de primeil'a�
"Prescnta de i-\ni1a ., um filme nacinn:,j qLC \' achará colos
·sal! "'PRESENÇA DE ANITA" o fiin:c {!de ('i�\'a o cinema
nacioHag - Acom.). CCIlHnl. e S!:ort -- Preco:; ele costume -

A' Noite Pi. Numerada CrS 7,OD.
. AGUADEM: _- QVARTETO - iVIAIOR QUE O ODrO

- CORCUNDA DE NOTRE DAME E OS CONTOS DE
HOFFMANN
Blumenau. H-9-Ul52..

de A -t
:U

ru o

Cio
HOJE - DOi\IINGü A'S 2 horas: - Sessão da p2ti.zada

apresentando um novo e interessante 9l'ograma, capncho
samente eSé'oll'iid<!:

1.0) - Comolem0nto I'�acional
.

2.0) - Sho1't Cômico "WOODVIL"
3.0) - Desenho "FOLIA ENTRE PELES VERME-

LHAS''. com o l\'Iarinheiro '�POP�YE'", �� D'"
, 4.0) � Continuacão da sene

' FLE CHA 1' • .ê..GuA .

5.0) - Fíli11'� "SEM
-

AJUDA DO CE'U, CQm DANE
CLARK e C�\.THY O·DONNELL.

,

PI'CCOS d.: costume.
HOJE - DOMINGO il.:S -1 1 '2 e [) }1LJra�: - GENE TIn,

NEY E .JOHN LUND, em

/10 4" Mandamento I

COI1l MIRIAM HOPEINS c 'J'HEL1.\lr\ HITTEH,
-

l\ rÜ'allrlad", enlre dila,; �,{l�I·m· !:,nWtlr�l'ldo r!!nqm::.tar
Ú can�lh(J df� um ,1f!iTln ra�:i! 12:3:':81 Um il!m'.' rl!fç'rrnté'.� �legrF f'

, t' '" tal /111(' \'8111 nrlJ\-;:;r qf\'? 1111! '" p0UCU, d,,]� ._ b'}!1!sen lm�l1 -,
.

'. f _. '"
três é dem".l5 ':. flUJ,trCl I..' c!)!1-n,�ao, ..

�, .' _

Dirétamenle de Caritiba. para o Crw;c BlurnsllalJ, - (I

QUARTO MANDAMENTO" - Com GENE TIRNEY e JOHN

t-��ta: _ Os ingressos numerados para a sessão de hoje
�I!;j t; h'lr::l;-; .F' :cc cll<;onlnu!l Ü ""'mb.

- Estiveram
na cidade:

Robert Finley
- HOTEL REX. srs, Mau- (CGnclüsão)

Tagarano e sra. Jo- Há muitos milagres na Coréia, mas a igreja 'ocupa-se
RondinOi Medeiros,' mais no evangetísmo, Mulheres salvas andam de casa em ea

S c a 1 e ti, Amabile sa proclamando o Evàngelho. Estt:dantes crentes.fazem, pro
císsões nas ruas 110m bánda .de musica, cantando hmos, dístrí-Scaletti, Osorio Lenzi
buindo tratados e .exortanõo o povo a voltar para Deus; osra., J. Campos Junior, Em Inchun, a terceira cidade em importanem.no pais, rea:Kristian G. Wurster, Oeta- lizamos o primeiro culto ao lado de um colegío. Os 8 míí

vio de Freitas Soares e ouvintes sentaram-se no chão, enchendo inteiramente o' es

sra. Raul Coelho de Guei- paço. A noite depois. a multidão .que não conseguiu cheg�r
perto, ·ficou em 'um alto que 'domínava o terraço do (!�legloros e sra., Mario Danilo Na noite SGguintc�.o·,culto. realizou-se em frent� a estação da

Pila, .Ioâo E. Schaeffer Estrada de ferro, onde 15 mil assistiram. Na Oitava,nOIte dos
Paulo Múller de 'Aguiar. cultos, 20 mil ouviram a pregação.�Eql todos esses cultos cen-

O
w tenas de !pecadores vieram yara serem salvos. •Preceito do Ola A mesma coisa aconteceu em' Seoul •. Começamos a pre-

R gar em um templo no qual cabiam 4 mil pessoaS e aconteceuSAIBA COMP AR- SEU
que 2 mil assistiram em :pé" na rua. A noite seguinte a�ran-FILTRO jamos para pregar a 4 milrdentro ?-o_ templo, e por me!o de

Quando. se compra um alto falantes a.lO mil fora. As multídões aumentaram ate que
filtro', o primeiro cuidado, por fim,.pregamos a 20 mil. Todas�as poites centenas respon-

. .

f' - deram ao apelo pal'a aceitar a Jesus.deve ser v�nflcar se UCIO
Todos atribúímós o êxito do? cultos evangehstícos da nof-na perfeitamente, Para

t
te 'às orações sem cessar que 'se realizavam de mjoidrugad'b- dia 9 - 9, urn menino, isso, mergulha-se a vela A minha primeira experíencía de um c�lto. coreano defilho do sr. J'uilancl Pedro l1UlU8, vasilha com agua e oração foi incrível. -Ao acordar às 5 da .manha,. ainda escuro,

1 ifi Se ouvi a chuva caindo do telhado da casa, Parecia desnecessa-sopra-se pe o or reio.
rio levantarmo-nos tão cedo. Enquanto os míssíonaníos nos le-se formarem bolhas na su-
vavam por entre a chuva para o 'culto continuei a olhar pelaperfície da vela, é porque janela do jeep para as ruas desertas; onde a 'aljiua da chuva

ela está danificada e não corria abundantemente. Ao entrarmos no prédio, nessa .ma
serve para depurar a água. drugada ,fri!! � 'e�uvosa_, ·.e�perava não enco?-trar mais d�' 25. rrmas e meia dUZIa de irmaos .. Mas j!omo fOI grande a m,glhaAf}' comprar seu. filtL�, surpreza quando vi mais de 4 mil ajoelhados no chão, Ievannao se esqueça de veri- tando o coração em súplicas fervorosas. Pelo menos a metade
ficar se a vela está fun- eram homens, inclusive estudantes do gtnasío e da uníversí-
clonando conveniente- dade, trajando uniform�s pretos. Todos os 4 m.H oram unaní-

! t SNES memente, rompendo de vez em quando em cantíco espontaneo.II . men ·e· - .

Lembrei-me do grande avivamento 'no país de Gales. Os co-II I ASTRAL 0·0 PU, reanos ?os�am ta;J.to de cantar como <?s gauleses. _.II, Chi Sium Kim, pastor dessa Igreja, disse-me que nao dei-

PI'
POR HAGA SWAMI xaram de realizar os cultos de oração de-madrugada duranteii 14 DE SETEMBRO um periodo de 1700 dias; isto é. desde que a Coréia ficouI! A radiação deste domin- liberta do Japão. Ela levanta-se todos os dias às 3 da madru------- '-------

gada para aSsistir os cultos. apesar de morar distante da igreja
I

go requer callna, logica, e
20 quilometros; Disse-me, tambem, que n1.ais de 200 dos 4compreensão. Estudo pro- mil p!'esentes. tinham passado a noite em oração. ús cUltosfundo e adequado das ques- durante o dia, nessa mesma igreja eram fenonlenais. Na me

tões a tratar, co!t1sultando dia 6 mil pessoas assistiam de manhã e 8 mil à tarde. E, apesar
a consciencia o telupO' todo. desses cultos sereln para instrução dos crente", dezenas, em to

das as reuniões eram salvos por Cristo.A época é de lutas pela vi- Os cultos que assistimos eram apenas uma pequena parteioda da fé em Deus:. do grande avivamento ela Coréia. Havia constantemente ou-
OS NASCIDOS NESTA tros grandes cUltos em outros lugares. Portanto é certo. que· o

D d avivamento continuou depois de nossa saída, .

'

DATA- evem ser! pru el�- Não pode haver duvida de que o que está acontecendotes em amores. Terao utels
na Coréa é um avivamento de proporções apostolicas. E' umaamizades.

fi demonstração
de tremenda realidade da presença do Espirito

15 DE SETEMBRO Santo. '

Lua' Mercurio Venus, I C O I. UNA ·E S P I R I T A, ,
!

Marte e Saturno radiam

I Pmaravilhosos fluici�s p�ra orquetodo para artes, ClenCIaS,
matematícas, medicinas, Inovos mete dos" plfll10S au- A vida de Jesus, que para o (=spirito tem muito mais Vqduzes esirategia milita. e 1101' que_ a s�a morte, foi LUn,�c�:mtecin�ento verid

..

ico. �ompró-pclitica transportes. mu- vado nan so !)ela carta .de PUtllms LuclUs, C01�lO lambem p�la.
d .

'. ,
.

s·
r nefanda �entença de PIlatos, conservada, ate os nossos dIas,anças. lmprensa e,correIo

I nos arqUIVOS de Roma.

J
OS NASCIDOS, NESTA Não nos furtamQS ao desejo de publica-la para que seDi\TA - Podem enriql!eCer de· já conhecida por aqueles que não tendo o esprito de religio-lJ vido ao comercio QU á sidade, pouca ou nenhuma importancia dão a esses assuntos
-

o ou porque não os interessam:, ou porque assoberbados pelas---- gaça .

contingencias da vida material, não dispõem de tempo paracuida!' de uma causa,; que muita gente considera de somenaimportância.
.

I A crença (não digo 11 fé para não ser incoerente) paraser consolidada precisa basear-se na razão dos fatos c éssesfatos, por sua vez, precisam ser comprovados com argtm1en'los sólidos e irrefutávels, 'baseados na razão e no testemunho

I
dos docmTIc'ntos históricos.

O Divino Messias com Sócrata.." nada deixou escrito com
I relação à doutrina que ensinou e exemplificou. Ambos foram\ mártires das suas idéias avançadas.

,I A doutrina de Sócratas que viveu muitos séculos antesI de Cristo, ,1J��!:,�0ll: á poster�oade 90.r. intermé.?i� do que es�
crevcu o seu dlSClpulo_Platao, o "DlVll1o PIatao' como c denominavam.

A doutrina de Jesus nos foi legada, tambem, pelos apostolos. através dos Evangelhos, elabol'<1c10S muitos anos depois
I de cons!Jmada a tragedia d(' Gólgota. .

f Díz o adagio! Ql1eH1 conjo lIlil conto aumenta um pou-I lo. .

Esta a n.,;â,) de r:crtns dlvergem:ia3 nu:; n:latu" feitospelos a1'ln�tulu,5, diverg'.'I:idfl5 qUf: não podem servir de basepara 5<1 por em tlw:idar ai veracidade e H nureza dos sublimesensi.nos do exc!:'ls9 missionário de Deu,", -que foi sacrificadopela s,mta dt, argu1111J dus' fariseu3 daquele tempo 1"01' terCDmbatido a hipoeri:.;h, m; preronct:!to& -Tellgios[)�- e 1.1r!:,coui-"ado a virtude' acima de hldo.
-

Eb a cruel §entença dé,::se Pilàt.OIl na tri5te fIgura, que setornou célebre, .:.)e1a sua pusilânímidade.
Eu, Pondo Pilatos,. aqui presidente do ünpérl0 romanoden(ro do IJalarlo da ill'quiresidcncia julgo condeno c sf.'ntcll.cio á I1wne a Jesus, ;::hamado pela Crist-o Nnz<lreno c de patria galileu, hornom sedicéoso da lei mosaica. contrario aQgraude imperadot Tibcrio Cesar.
Determino e prO!llH1cÍO por esta, que sua morte seja em

cruz; �ixado em cr.avos, segundo, a usança dos réus, porqueaqUl Jtmtando mUlto,> homens rICOS e pobres não cessou depromover tumultos .Dor toda a Judéia, fazendo-se filho deDeus, rei de Israel, ameaçando-os com a ruína de :Jerusalem

ledo sacro templo negando o Templo a Cesar. havendo tidoainda o atrevimento de entrar com ramos e triunfos e Com
1 parte da plébe dentro da cidade de Jerusalem e no sacro Tem-

I pIo.
'

E quando que se leve Dela cidade de Jerusalem a JesusI Cristo. ligado e açoitado. e que seja vestido de purpura e coroado d<: a�guns espinhos, com a própria cruz nos ombros pa�I Ta ,que SIrva de exemplo a todos (JS malvados e com êle qu.esejam levados dois ladrões homicidas, e sairão pela porta ,Ta
, garda hoje Antonina. e que se leve Jesus ao público MonteI de Justiça, chamado Calvário, donde crucificado e m.orto -ii-

I
que o J:!Ol'po n::. cruz �omo espetáculo a todos os malvados esôbre a 'cruz seja pôsto o titulo em tres linguas. hebraica grega e latina: Jesus Nazarennus Rex .Judeórum .

I. Ordeno �inda que ninguen: �e qualquer' estado ou qua
l lIdade:que seJa, se atreva temerarJ,Pmente a impedir a tal jus�I tiça. por mim mandada. administ�ada e executada com todoI o ngor, segundo os decretos t' leIS romanos e hebraicas sob

! pena de rebelião ao império romano.

Testemunl_1a� da n�ssa senten_ça - Pelas doze tribllS de! Israel: - .Rallam Daniel, Rabbam Joanmim, Boncar. Bar! bassu, LoDl. �otuculani - Pelos Fariseus: _ Ruléía. Siln-eão,I R;moL Rabbal�, lV!:odoan. Boncurfosi _ Pelos hebreus: _I Nltanheta: " _
,Pelo u�:perlO e pn:sldente de Roma: _ Lucio. SextuCÍO,Amasso Chlho. .'

Este preeiossimo documento. foi encontrados em .Terusalemo n.o ano de 1.095. Ilor um dos. legionários de GodoÍredoI .

.fllzem que
A

dIante do 90vo. Pilatos lavou as mãos paraI ,�o�ullon : po� e�te l,:v::do pal'� Napoles.Se ll10cen �r ao ll1omll1avel cnme que lhe deve ter acarreta'do um abIsmo de !'emorsos e muitas avataras de sofrimentos.

- c. sr.

sidente nesta cidade;
- o sr. Heinz Geyer,
comercio. local, e

- o sr, Bonifacio Peixe.
residente no Bairro do Gar-

cia.
FARÃO ANOS AMANHA

- a jovem Doris Konradt,
filha do sr. Max e sra. Ruth
Konradt, residentes nesta

cidade;
- a sr-a. Helga Roever, es
posa do, sr. Curt Ro:ver;
- o sr. Vcrrssimo Zimmcr

mann, residente nesta ci

dade;

Ij'�------
(Iracema Feijó da Silveira)

Sã pensando em você

andava eu 11a muito distraida
sem atinar como c porque.i. t

E um dia
passeíando na Avcnida
alheia à beleza do sol, ii natureza,

ao eseachêo do mar

Só pensando em você
quando.
de ropente

Yncê surgiu tão: belo à minha f'rente!

E, desde esse dh� então
palpitou-me mais forLe Q coracão ...
E ivocê entrou, desassombradamente

ousadamente
(como o sol' quando encontra a porta aberta)

pe la minha víd» a dentr-o
para minha culpa e meu tormento.«

-�------:: 1;',----�--

lho, residente em Itoupava
Norte, e
- o sr. Oscar Rahn, conlel'

em Salto'

ria Oeschlcr, filha do sr,

Alberto Ocschler, ja faleci-

'do, c sra. Barbina Oos
chlcr. e
-- do sr. Edgar Gustav
Friedrich FeJski, residen
te nesta cidade, com a srta.

de Borba e sra,

Maria de Borba;
- dia 9 - 9, um menino,
filho do sr..José Cardoso
sra. Sedalia Cardoso;
- dia 9 - 9, u'a menina,
filha do sr .. Osvaldo Ama
ral e sra, Laura Amaral;

Candí-

ii
I: nI·

Mater- li
II

"Santa I:
os se- li

Feridas, Espinhas, Man
chas, Dteeras e Reumatis
mo.

ELIXIR DE NOGusms
Grande Depurativo

do sangue

MascimenlQS
- Na Sccçào de

niclade do Hospital
Isabel", ocorreram

guintes nascimentos:

--NAVIO-MOTOR «(CARL HOErCKE))
RAPIDEZ CONfORTO SEGURANÇA

Viagens entre FLORIANO'POLIS e P�O DE /A,N�IROEscalas intermediárias .em Itajaí e Santgs, sendo n(:'s�e ult-llno apenas para
o movimento de passageiros.

,

PRO'XIMAS SAI'DAS:
I D A VOLTA

de Itajaí
H/Outubro
26iOutubro
7/Novembro
19:Noyembro
2/Dezen1bro

14/Dezembro

de Santosdo Rio

19/0utubro
�n/Outubro

de Fpolis
12!Outubro
24/0utubro
5/Kovembro

17/Novembro
3D/Novembro
12/Dezembro

20/0utubro
1 ,o/Novembr:o
IS/Novembro
25iNovembro

12/Novembro
24/Novembro
'"/nezelTlbro
Is/Dezembro

e/Dezembro
20/Dezembro

Para mais informações dirijam-se aos agentes em:

Bhunenau. Joillville. S. Francisco: CARLOS HOEPCKE S.A. COM. IND.

Itajaí: C�mpal1hia CQmél'do e Indústria �ALBURG.
Florianópolis: Empl'ês3 Nccional de Navegaçao Hocllcke �

Rua Deodoro Caixa Postal n. 92 Telefone: 1.212.

..

Quer

num dos mais y(;dorizados do DISTRITOpontos

.
.

- dia 9·- 9, u'a menina, Ifilha do sr. Bento Campos
e sra, Clara Campos, e I- dia 10 -,- 9. u'a menina,
filha do, sr , Reil1oldo'Ho
'bus e' sra.: Clara Hobus.

Viajantes:
na·

sou

.-

"",-;- -
-

....

",,"

FEDERAL!

Guaratiba,
rARA MAIORES DETAlHES f INfOR·

MACÕES, ESCREVA, HOJE MESMO, A

UIlGUfZllCAO URRHQRIU S. I.
�

--
�

,

RUA 00 ROSÁRIO, 111 � ,4.' AND,

RIO DE JANEIRO

Nas proxlluidud"s da pitoresca praia de

Muilo perto de Can1po ,Gránde e Santa Cruz

e a GIJ mln'.lt.os do L<:blon palfi, nova avenirla

litorânea,

Eslrada «,da ""f,<1t"lna até o loteamcnto c

f'on<Jlldío r;,,'il. l)IHJ[lç':, ;'lÜ!'tl'; I" l'll.'lcf.l"'''.
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em ue

,Vera Cruz x Flotida, o . úllico}jogo da ;;20, Di,��ãO
I GD!���!��;g�tá�quf�!!!��. �.!po����,!��!��e t:r !!���!� �!!!!!�.s��raprosseguimento, neste fim I tudo farão para manter do Campeonato no final do Cruz - Penz, Fernando e

I' �e samal:a� � Campeonato sua invejavol posição, en- 10. turno. Hubert; Chico, Germer eca 2a. DIvIsa0 da L.B.F.. quanto que o quadro de Para a peleja do próxi- Werner; Baiano, Antoní, O encontr? entr� Ver.a Maba, mesmo sabendo que mo domingo cs dois clubes I nho, Caroço, Meng'drcla e:I Cruz e Flortda, sera realí- I) seu .a�versário dessa jor- COHi e.rão com sua força ! Schipprriann.t zado no campo de �esto nada e franco favorito, tu- máxima, tudo fazendo crer I FIorida - Walter, Fer-;,;;.;.,;,;.;.,.;;....,...,_,;.,.;...;.��i-....;-:----_...... - Contral.. Os cruzmaltmos. do fará para a conquista que brindem ao público nando e Cunha; Chico,da vitóriaa, pcas somente com um cotejo cheio de; Maba ,e Scheffeld; Fogaça,'esta lhe dará possibilidade atrativos. Os quadros pro-
.

Cachaça, Gustavoi Carlos ede fugir da última colocação, I
vavelmente formarão as- Gregório. '

•

.que, Hoje desfilarão á
tarde aos assistentes brus
quenses os' renomados cra

ques Antoninho, Zabot, Vi-

expressivos, po-rquanto;)
valor de' ambos é índiscú
velo
A embaixada do Améri

ca' chegou à Brusque ôn
tem á -ncüte.

.

Os joinví-

No Jepao, O (ampeão 'mundial
e o li m p i c o do salto triplo,.

.

'Adernar
.
Ferreira da Silva
totalde quinze dias apro
ximadamcnte.. Terá assim,

Io consagrado atleta brasi
leiros nove dias de compe
tições ininterruptas, onde restará demonstrando aos

esportistas níponicos a ma
ravilha de sua técnica.

.

AS DATAS PREVISTAS

da

As cornpet içôes terão'
lugar a 20 e 21, em Tóquio;
23 em Osaka, 25 em Ku
.rayoshi ; 27 em Hiroshima;
28 em Fukuoka; 3 de ou
tubro em Gifu; 4 em Niga- I
ta e 5, encerrando a t�nl-,porada, em Míyagi

ore-Igresso pravavel está mar
cado para 15 de outubro,

VENDO' E OBSERVANDO
Ainda sentindo as erno-

·

côes pela atuação do Bra

�il, 1103' jogos Olí�pic��,
prosseguiu' o sr. Luiz _V 1-

nhais em' suas declaraçoes:
"

-"-- "De Helsinki, fomos;
· a. París,' ,'cn::le embarquei. a I· delegacão para o Brasfl ,
encerrãildo rniriha míssâo
como acesscr ida CED· Vi-

EM PORTO ALEGRE

futuro, com mais

futuro, com mais
com mais _tempo de prepa

Tação, os no,:,sc:s _ at�éias eS

tará:::! em c:�ldlçoes de fa

zer 111elhor' {.:;_>_nlpiJ;1iw. l:iul
'\/0 nat,tlrahllcntl'. !je ll<Írl.

')-,c. bafejados pela aziL':_ 110Vi1c

!11entp". '

'.:' , fÔRÇA 'INDIJSriUA! ·/NTfRN4nONAl ; CA,MII\H-!Óf5 f!
INrfR'NArJQNA[·TPATl1R�5 1? MJ>,Q(JLNAti
AGRiCOtAS' MeCORMICK INTHNATfO/'{ALS E· G U R O S t

BOAVISTA

o Carlos
...

Sendo,

INO

Exatanlente!
(,"/uando V. S. quiser
comprar uma bamba,
um aparetho de refr+

geraçao ou vcntílaçi'iIJ,
dê preferência aos que
possuíremmotor ARNO ...

e assim estará garantido
O acêrto de sua compra.

• Corp 00 rnol., con,I'uiri� .m t<ir�açl
mcr"blocD

O. motora.
mc n e fds Ie c s

• Condensaa.r aai mIl/mo! marca,
n�flü .. amllJrif.3!1.a!

.. [:�vad,) conjugada da arranqu.
• Ba xa co;nnt9 de p:utida
• tJão inlt{lare com os. receptores d3

,,,dia

ARNO sôo p1oduz;dos p"la molar
fábrica de aparelhos doméstico!
da Amêrica latina.

.. CcnntrcçãG !ami·Iechada, pro:egída ARNO S. A... Indústria e Comércio
conin águ. o sujidaó.. Ruo José Bonifácio, 209 _ 5 .• ando _ Tel.: 33-5111

.. fãcil montagem e desmontagem Enderêço Teleg.: ARNOMOTORES _ São Paulo"
Distribuidora exclusivà em BLUMENA U: Cia. Mercantil Viciar Prcbst

Rua 15 de Novembro, 579 - caixa pc s+ol 126
Filiais: Rio de 'Janeiro. PÕ-'h;; -'\legre - Rf:cife

Noticiario Esportivo (c;p r, J
I FACIL .l\, VITORIA DO do Atlético nada puderam I

'�.C, Fernando Raul ino, quan
I iViONTE AL,EGRE [-'REN- _;01�seguir, a não ser um lo será realizada a cerimo

i TE AO ATLETICO tento, baqueando, por ".'1Jl' ,lia do batismo do Estandarte
, ,!p�,�i:;, 12 (A. M2::-�U:'io: LO, pela contagem de 4: J3.. bola;
::'�ac' ;,10 porque _ futenol·::! um. Mais uma vez fíc..u As 14 horas, recepção das
r. divcrtrments das mr.ssas, '; provad.. :, que, as equipe Iadrinhas Benta J'ulíta Vieira
mas ainda porque o flor-ia- ; Ice.ris não ':'3põ;;:m �'e jc ; Eunice Sflva..
nopolitano não possui 0U- : g",clo'cs em condícôes d- A seguir, discurso pelo ora-
! l' (' t f' b

I .. -

drcs LI)v·?r rmen os, 01 em, i 1:12-:'.1 .r 1 � rças CCm CS t 101' oíicial do Clube, C,h:nna:.expressiva a afluencia do l outros ostados. a dos Padrrnhos c Madrlnhas
'�KSSO�.,S ,ao,Campo da. I iga.' Os nossos clu?eti procí- '<l.si eamento dá Bandeira :t. do
ontem a n'zite, af'ln d'�

j
sam, el;1carur ser;arflPllte o ::'Jnbe e partída amistosa: enapr�ciar, á luz dos reHeto- problema e dar um geito :(' Df; ('quipes Fernando Rm.l�

res, a esperada partida en-I, para c: :iltra tarem e conser- in,', (' Torlno F. C,
ire o :J\ilonte Alegre, da d· varem "craques" no ver- 1\ t:l1de esportiva prom'eteelade paranaensc do mesmo I dadeÍl'o sentido da pala- p_'anil!,> animação e pleno pxi�
nome, e o C�lllbe Atl'é�ic.J vra.

_
. J.

Catarinell!)� HOJE A DESPEDIDA DO
'ii inbc('Ese �c: UJ�1'J MONTE ALEGRE :mGRESSO DOS UNIV�R-

dlj ��spl_lrtc brcl.ii'o, 1)01' is�,,) Esta noite, aímia no ("a111- SITARIOS
qú<, {} Mcnl,,:, Al('gL� vinha po Adolb Konder, o Mon� Regl'ess<1ram, ontem. via aé�

.

I d
'

.

:ca, os Uniyersitariós Catarí-pn:cedlc o (' ,fama de j)OS- te Alegre' enfl'l�ntan{ o
Ruir tU11 dos lnelhores CiUa- Ayaí. ap�sar, de c<mtinum' o .1cnscs que ha'\7iMl idO'.a Bc
dl�'::S dos gramados araucrt- interesse pelo jogo d8G lo Horizonte participar do Pri
riános, tanto que ccnS2- I,-isitante:> e apezar de o mciro Carripeonato Vniverst.
guiu, lá, o titulo de vic:3- Avaí conta- com. enorme tário.

campeão. torcida .. dificil de se- prever A]Jcsar do incidente COlll o
A' hora murcada, teve qual o desfecho, Os prog- quadro mineiro, quando f;,ban.

. ,. -

n a l' 5 donar,lln o campo, os Clital'i-inICiO o jogo, de cOlueço, 110Sl1C05 sao :!) o r J

as 10rcas se mostraram urna derrot� dos lc-cais'l n�ns�:; C21Seguira�n b�'�lh�nt:ba:stant� equilibradas na Veremos. vltona l.ente no" aL.,;(I:h10S
sUa con1bativid&t::l:e, mas E,C, FERNANDO I pela contag(,n1 de 4 a, ufn e

nãc/ tardaram :cs visitan- RAULINO

I
aÍl�da se s�gl:aram �icc-,'.c"m:"

tes _de impor sua superiori- Domingo proximo. na can- peDes braSlleuos UDl.'ersltano
dade tecnica e seu exce- cba do Ipiranga F, C. na Vila de out-riggers a 2 remOl> c�lI:n

lent� padrão de jogo. Operaria Saco dos Limões, ha-
I,
patrão.

.

Djante dele, 'Os rapazes verá interessante festival d;,
�- -'-----�,----

W€W!íjif�", • F&'I!

EXPR·ESSO "s Ã O , J O R 6 EnAgencia em FloriaI\ópalis I
CACIQUE HOTEL :

R. F. Schmidt, 53 - Tel. 1449 I,

I
AGENTE-El\'IITAJAI I

M. 4- :ç. I O J\I A C II A. D O I
Rua H. Luz, 36 - Tel. 3'83

-----,---------i
AGENCIA E�! I ----�----�-----O-----

. B L U M E NAU I I{Im

HO;J?EL IJOLETZ - Tel. 1065 ..I------�----�
Rua 15 de Nov., 313 I Horário Fpolis." !

de Osm ar �4eira
VIAGENS DIARIAS
QUATRO NOVASE CONFORTAVEIS

MOUSL.�ES EM TRA'FEGO

102 154

IBlumcnau

.,,I .A)1'$
,I' 10&,00

Itajai
----- ,------- -I ------------

I 8,00 I 20,00 ,. 1 .

I !
FloJ'ianópolis ,Cr$

70,00

. C!'$.
10;00

. I
I
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Conta O Paysandú Com Um Ratrimonio
Iane Ne Setor·· Social-m nmeiro

Coluna Católica
··-------Ii

( () b1 f
H!------

li SÃO
J�:.i.i:.::'�(= trf:Inend:" Ct)nl":i;.:,;'i,0 rl"'Jigio�n neste 1l/.J5�·(I Brnsr). E urn i�:lto

ine:l.�'n:l. ..l causa de tanta emt.rulhada não cstú apenas na ignDe"lncí:l
rei!g�')s;:1 .r!o nosso puvo. Nâo c�tR! .Há urna causa positiva para isso. E
x is'te 11m, .... ,ente qUe trah::tlha conscrentcmcnto neste senttdo, Vive entre

nos uma c!"�anização que tem per finnHctndc provocar a confusão c au

l1:,c:AL:r _

... de. ordem rcljgÍ:Jsa.
E o cspi ri tismn l

J:.í tenho jrlSi�tidn na 1raJç('cira. tnsídíosr, e desleal propaganda espí...
rrta. Tenho mostrcdo Cl)Tl1·) o cspi rifismo, aPesar de professar uma dou
tritl,? cssenc'i�,_1nu:-nt� nnti-(··:i::;"":il. pt:rsj�te cm proclamar que o esptr íttsmo
ê cr.lstão qu� o espírita PU(iC multo bem. ser católico c continuar a reco.

be.r os sácramcntos da I;;:'�ja, etc, Foi para confirmar tão funesta ilusão

que o;. ",spüila<. rornm da.1rlo nomes de Santos Católicos aos seus Centros
c Tf."l1lta.:;, onde - :_:cl1'�pr"� COIU esta nleSlna perversa fina.1idadc! _- C;:i,

põern quaríros c cstRtllas d25;C,� n.esrnox Santos nossos, chegando a rezar

também as 110S8U':; ..)r;1c:'õc:�. oe modo que aqueles que aí vão pela prim�i
ra vez, saem convencidos de que tudo aquilo é 111UÍtO bom C: catúlico.

E' só poPr:!_ provocar cnnEusf c ,

Bondcso, pouco instrui 10, por trndic ão clevoto 205 Suri tos , por igno
rância demasiado confiante 'ern bentos c bentinhos a que chegam a atri
buir pode res Jnratlvels e mágicos, confundindo 03 sacramentos da Igre
ja com ligas. amuletos, talismãs e outros preservativos, eréduío e reli
gíoso, não habitrtado a distinguÍl' a verdade do erro, em parte também
religiosamente ..bandonado por falta de clero. multas vezes pobre e de
samparado em suas doenças e mtsértas enganado, ademais, por declara
ções hipócritas. promessas falazes e fachadas mentirosas, curioso, natu
rahnente propenso às m!ll1ifestaç'ões maravilhosas, com imensa saudade
de seus mortos. disposto 11 dar tudo pa ..a ajudar os falecidos e deles re
ceber algum sinal - Q nosso povo, em escala rápidamente ascendente foi
esta sendo vítima da traiçoeira propag<õrida espirita,

Surgiu asslrn o tipo religioso híbrido c monstruoso dos que na hera
do recenseamento não sabem se são católicos ou espiritas; dos que que
rem ser católicos de manhã c espíritas à tarde: dos que mandam sufra
gar seus mortos e vão evocá-los depois; dos que vão â mesa eucarística
do Salvador e assistem à mesa dançante de Satanás; dos que se: profes
sam seguidores fiéis doe Cristo e aceitam as elueubrações de iAllan Kar
dec ou da Linha de Umbanda; dos que, como católicos cr(jn 11a Santíssi
ma Trindade c como esp ír-i tas "esr,m, como católtcos afirmam piame'Jte
a divindade de Cristo e corno espírrtas não acreditam, como católicos

{C'l.luch.( na ��.a Jlga�� ,et:ta ISI
per- teio,

Noticias �a· Capital

Um teatro:para
UIU TE,\THO Pl'....'1,'\ r-adn como-cmema, j[l qUe .f>'S�.l') 10 o-t Ima.da. !tonel;; é tCli1!
I""'LORL:U;OPOI�n::) 1:ost.-"a3si';·,4:mn lotaçii-o� -nâo .con-.... i- � eolh.irnc nro qu.i está tendo '"j_ .-�U.l

Fpol: .... I::! L\g, Mercúr lo j da a visita de bom!" c:Qmpanliia:.'i ;

possivcl e-'''oíh'l p:1 rn o ato p"',;
R'::aliz.::.lção que s-e torna ncccssá- de tcatro. j to ..

ria, corno imperativo da: cxpr-es- No ano r)3,,��do." O· P:l'efeito

\.são cultural desta cidade. é a I�:! P<l;ulo Fontes prometeu .d(d�}r a- DE FENERE:lrtO
um teatro, ba xo o vetno, para Iaaer um Em reunião ren,lizacltl d in. ';
Temos, atualmente, o AI\'a,o novo, chegando '{I, incluir. na. !.(>i I do cor rr-nt", Oé; acadcrnicos 1]" !

Ja Carvalho, casarão a.nt iquudo e Orçanlcnlá:rip. para o corrontc D'vclto -ele�;o(-:tlll a nnva d;rc· f "

f t '

I
., - . "

.

1 '
'

'em COU 01' o, que nem scqucv '''',,:cr�l� .0, :l Hn�')rlanc,,,. _,c U�l tOi'W. {,O Cimtro Xl de Fc," :ri'"
;'-' longe aten·dc li.!; neees',;' dade" lnllhao do CT'UZclrqs, como com,· TO, tenJo coafiado. o Cri '·S'o dE'

:����;�tr;�;�;;��:�: �;���ji�i�:������f,i��r�i:��;,��j�:��:;;;f: 1,1�,JIIIILI
V. S, QlJ}i,il, ADQUIRIR "CM BOl\I REI,OGIO? EN'l'r'iO VA' ".;;·mnlo. c CfJln tanto �ntusiasmo tou, O I'''·."'lri'to continíltl no Ill'J·'·' 1.0 tcsOU.1.'iro ..JO,;0 C.'trlcl.; ,:u '

-

,

.

f�l�i!;\:._f__�_:_�_,:_A_;_�_Eo_;_J_[_�_:_:T_TI_R_8�_;_�_�_�_':_�_O_:_IS_i_t_�_II_I�_·�_i_�_É_Is_·o_I_�_�_li_:_t_Z_�_�_·_�_)�_rf_��_f_7_:;,,-i_,l_:_.�_:o_:�.,..:"_ti_:��:f�1?���; I �i�if����f����f:�:f��� ��!Ft�\�;[J�ff�if'\t;�� I .11111�t:n
I po·. .:ta.s bCIU razo5.',·c�t'i. �eIu 1:=H3 i _._-- ----.--�;
loporlunidndc Sl' aprovc'tol.1. ,!
•

Hplge. agortl, a. �obciu. �\1\'1'1
c'areÍlu..

'I
.

A Ag ..·nci:l M(,rrur.o pode <J_

r1íantar� en\ lJrhn ·ira m:;,o, qlho ti

,"·.on;rnó1.'\<Jr Ir 1.1"\1 Bot·nha,,<.;en I� c,.;o)v"u tomar a. 1>'';1.0 G proul,,-,
mn. e til a.r <lo J\Iuuicípio esse ()� 1
.;c qu·_' tl(. e ,IJi ::-d nn��\S.�3.·to fI;-1 1

CIRCULARES A U TOM A' T I ( A S
A L E :\'1 A S Para 2 à 6 serras

ALTUR<,\ DA CORTE DE 100 ã 280 m !TI

SERRAS DE (ORRENTE "DOLMAR"
tracar t,;ro<; �lté 150 ('m. de diametro

.

ENTREGA IMEDIATA
;VI 1·... ' QUI NAS E :'\1 O T () n E S

J ;'l. T A H Y. Blumenau

H�RM.STOLTZ
HAMBURGO

. REPRESENTANT1� - {j A R 1, O S l' B I U. A T A N
,Hua I ã dr. Nuvembro. 828

Caixa Postal 133

Malte, tupulo � Fermento �eleeiona�os
Cerveja,�iaCafa1"I-nense S.R.

-.�--"'t A...
·

:'loinlJllle

pelos

�Fror!anópoUs I:' Casa "A CAPIIALH
Psdronagens U9!dinhmu

(ôre� . Variadas

"'.

t_:;Jr_;,:u:1.1a.
o 'P}il a.do {'lJ.'! l11H-f"-':-l. �J.

, •.�i a t ':!_T"
�

ta de uat" F'CI"i.uwpol.'3 u: 1 "C-',

lrll ron"".u ('I lnfl�·LI.�\�, U,:;l P,U'r::��1 I
)1;' ''.·j1nJ��:·.f� t.,U,-} nada. ex �'h\ d � t

of'�·i�ll. :ltn:ia" :-j:_)hrc a nH:.l.t·,� ia 1
õ'llaH p'vl"ilio"-\ ass;'"gurar .1Uf;
·nu'to brw;·, "'ld.O dados os p-."; ;
'OH nçn-' ..��â!·os pC'�ra que unl (�o..:i
J�'�nd�s"'f:onhOi elos flor:ano_ln" ;
:�nt)s se cQnrTerta e111 rt:a!;d:.!(lc i-,

ROU:S.) B:.r .PLENO DIA
i

l",,)!,1 .��. 12 j _�_r-. 't,:(el'.-:erÍo) --

I

\_ falta d�, p<)lidamc.nto. .J.(Ost,n !

:ap '1.3.1. �·olta a s-c fa.z�Jr :..a:n.{· � I
1;; manmra llluito forte. ,C!'" la

I.

•

O"\""PIll a torto c a d. 1 t.?! � '),
aplos '.u..

.... ,_. _1

lã" L:mcndo nem �nqU(:l a. lu, ...0

I
:i<1., I
Al:i�im é qUl�· ôntsm, de \1:n,:;, I

, �aminnnnete q'ne cst.a"'t:a .":.:"1..

I

iCll",.da na' pro:i'Inidades dn A1.

Eandega, mais cU menos aQ 'IU" 'J \
!in, cal':"egaram ranl· totla 'L ,,'1!- j
Ula. urna caixa couleü··';'o liIl�U ';1'3, í
-arne de porto. e 'outros cornos-,
tí.........<'.�. fJUC se desUna \'�Ull ...: }

'U:1T'tel ua policia Mililll�.

I
.

O· pi"cjudicsdo cu' queL>;n, 'l.. pu'
Chi e iá in'coU que, c(}nfo1'�V""
,9'\"'0. pr.'·;iúC) sc in�Grlll!!.r, um 11:' j ..

i,iyiduo :;llsp':ilo fõrn.. vi;;! o, a

Io 1'.c\p 1101 rI.. �!?:gul.r: CO:)).
. ��n;1.

�ba:L à3 cc�a.s runl0 Ü. �:aln�l:L 1'1 .A p·.11 ela entrou eU1 tllLger�cl:..! I

.1'!ti at{� G mOU\cnto ;:fit1� �:Ji�o.!e·

Uill <(ua.lquer pista q\l' .. ln" ,}c .. _

'nitib'.!C hleIüifh::aI' O ; 0,"':"",'.

R:::'üJ'tCJCIOS .'. ,_o, -'o ',--

NO LITORf\L C \1.' --. r:r,

NENSE
, ,

.

A.::i ulrt110brv..s t'·.-' t�! .;.� :) ,�,

(lue todos Od. :lnos f'o.ft:J :-wJ�i,�·: l�:,

lJ1?laf' nUS$US Forç:1'3 Al'nl�I.l;�'�. te
dia por co,;npo, :V'RtC'4 ,1_1(1.". " )

t�ral ca.t-drin.:n.:1c e. ern vrl"�se
I
g'uinHHtto. o ),"toT aI pa.r��]j_aen:s;;. I:

pau!i:;ta.
Para tonto, já s<: cnr:on'.,'a.ul

na Ba:�e Aérc[� (l,� Florln"lOpl)l�t�.
16 aviões D-'iO,-, pertencente5 _ ."
I�a..<-;(! A6rea. '\110 Gruvatn.l. ..tIO

Grande do Sul.
J'.:o� cxcrc:ic�o,i \.f)l"ani·�o ;l,�rt..._�

CQnt.lngente!:"! das trá,;;' (l,.l"lU03:

� a t\ terra. c nuu·.
.

i NOVO DIHE'lOR DO

, Tl!-:SOURO
I Consta. ·quc o - se go'.":rn<l l'�I'
IIrineu Bornhausen t�·,"a eOllV1-

I dado () sr, R'ca.rdo S<:11wa'·I<€._

I coldor d'� 1..8�..uI)n., p3ra. oe�lp;),r

I" ("Hgo dü Dir:t_o� dIJ Te'_'{)IJr;>'
'1

�, .;� !"'tl {"Ol'H a reUU!lt:la ou �r. Lu. z
-!:l.

_-

i •.
'

E f;: riao. .

I O "r, Rka.rt.:u.l: Scilwanke (: l
I pl�'; :,,'/.1 In·.iH n CüTíi.-pêtt';,nt'e e 111\1:'

ffI'

sera que os

Ve;Q só as vantagens:
Sua segurqnça·.e tranquilidade exigem
: carro esteja em. perfeito funciQnamentQ. Recorro

hoje ao SeiViço Preventivo Ford, que poderá de�eQ- .1. Descobrem-se as falhos, qlJe 'sõo
corrigidos em tempo, Qnt"r�s
se Qgrovem

2. O ClJsto dos serviços oS luen01', PC!r-

9ue os conser.tos f,QQ pctl\1enos.

3. Previl1em-se oddcntes, po·rqllC re

movem-se os Cousa5,

4. M�jntém-;;e " ccrn:; rodando.

"s. E·f;1·(,l.se IJ suhstituiçCiú
c conjuntO$ de gf\mde CIJStO.

------,----""""'� ..�-_.-

R�,,�ftd�dtlf�� n��jg çidad�:

Ca'so do Ameriêâno 5 .. A.
"
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