
'lOs suiços do Bra � iI
-_ AssIs CIIATEA�rmu..itND ---

BAHIA, Cidade do Salva,- ExistI.! neste pais, lião de a-
dor. 29 de setembro - E> a gora, mas desde muito tem
lnil1f!:l pequena Paraíba um pe, um, desequilihl'io ontrr
dos peH!CfJS pontos dJ terrlto- meios de pngamentu ,'b('lJs
do naclonal, OlH!," se luta, e dl!'lponiveio::. BPliS sü, não; bens
�e luta" de modo oncarnícadn, e �('rviços.
contra a ínrIa<:ib, ljll(' devora E' ao fCl1(Jmi"t)o desse drse�
as mc lborcs l:IW';'g;':s do povo quilíbrfn que SI, chama jlli'lu·
brasücíro. çfio, Como se ataea a infla-
_' " cão:' Pur di:f('l'cntes modos.

l��:lú dar'.) que o maís decísi
\'0 é o aumento da capacidade
produtiva do pa ís. Num malo,
debilitado 1)(..10 excesso de
metes de i>agamellio. desde
que se excitam as atividades
ccoi 12:l1i ícas. ele reage- B essa

reacão abrange' os rli1'i'}'('jlles
mat izes do quadro CC01,ü1JliGD.
O que era desale-nto e Ineer
teza se substitui por coní'ian
ca e fé no dia de amanhã. As
perdas de cnc'rgia se compen
sam por urna tl"?<:'lerada expan
são das forças produtivas.

A 1[10 alto nivel dos elemen
tos psíeologicos (' de aumen
lo dos eabedais da ,bzC!l1da co-
1.:t:V:1 ('01' ·!·SPfJlld(· 11m I naíxa
r.ieluravc-l (lOS pr:.'f:-'s das uH
h<i"dt'S' N�,�, km vida cara

': po,,:,o que produz �)ara at�n
uer as suas necessidades in

ternas e externas. QUHlldo fa
Inmcs de neccssídudcs ('X ter-

l'·POLl:-{,. 10 I.\.g'. N:Lc,) ." j'crY! l' un íru.in-sn quantos ot-Ientruu o l"ilho. aquele representante do nas, queremo-nos !'f·fei'ir à
Belo Horlzent.n, h;1. hêl.\ f'O\H'O, ensino comercial no Br'asll, rpaU Miníst éro da íI!dul'!H;:lO e este !leI -quela parle do orçamento das

zando uli a Prím .. "ra S.'lIl'hl:1 di': Tl'Ilbnlho, despesas de uma nação: �U<!
Orrentncâo T,i(',l�:CU. rro Ensino Assim, 1',,13.1';',,0 pr-r-sontes lle"!,, ueve ser eOb'·1'1:.1 ('01,n divisas
Comerdal do Brasil. op•n-tuníds- � Capital inspetores. diretores {'

I'r(j'I�:()�ur:daS, IH�,,_,('�t(,�l���, E' 1("de em que ror-nn estudados os, f'cssorcs de cursos t"cnÍ<'os ',0 vidente que :S".Ui dl\.J�aS têm

vários probleruas pedHg,jgieos: ensino con1f'rcial de San,ta (':J,ta, que ser trazrdas, l:lCdlUnte fi:

das diversas escolas do SENAC,: rtna, Paraná e Rio Grande IlO troca de mcrcador:as com os

Déssa reuníâo, os resultados Sul. mercados do cx�erlO�', ,
,

,
, ,I Mas a produção mtensíva,A.T" \.S 10 UP O \' erom logo dlZl'.r da. sua. -:lPOI- Já resrressou "U R o o sr, La-, ,. - ,

:C" t
• EN,,, (i gO\'''I''

t "d .d levado alcance "0-
'" ." ..

, ,por SI 50, nao e SU ICICI1 e a
no renunciou. conrorme C!lI:1:,'<l :ln a e e, e a

", fayete Balfnrf. GarCl:1. qUE' so fe� fim de atender '1 um combateCIO!. padronízadas que foram dI-, I d··· CI"} , �1
' ,..

•

•

pd"vi"to e o Pai lamento foi d is-
, _ •

'
� ..,', ,l?Ompan �a: os U"'" mt es '" Ü ('111 regra contra o polvo infla-

�,-)l\'ido, corno mAd da lJ!, parutô-
versas modaüdades no ensino co 1'1lz e F'Iávio F6l't'[ll'l. para, ".'11,«-1 clonista: Eh, é muito: lT!US aín-

ria ct'kl nÜYU'3 el�h:ií!;,.; nuclona s rl1er,claJ. .' _' _
•
do das úliíma,;; provi(lt�nci[is ;!l�( da ni'io é tudo, P01'(lUC outra" , ,

N' J 1 Sabado ultllUO. r· Ulll1'3m-St:, 11a
fie fa"-l I"

"
• • a

f I' fI
-

1 JO llrlJnpiro rlllJustro ... 1('lO :1:'1
_

d (
.... lo. 11 t t·C(l f:'HTIHS :L re'lllt::�- fJfll ..... (fl. 1ft ,ueao tI ('J1\ (Cf C-�-

, . séde da Federaçao o .:onle�Cl':J.

f
,e U' I . ",.-PlastIrus, que está delxando (' PC?_

I � Ave:n.ida Hej.'cil'o Luz. m os �"'� ,�qU" í' �;I:\ar, .. ·, P,:I':l J'1I!'t·) t'L'S"O à:� Illc:ws d(: pnga:'lE'llto. ar,ullc,'OU que um gGVPl"W tI.,
n ' '", hhgll' e 0Ullllb:1, ,IOllllllj:;O I·... \ .. (I.'i',·<lI1'J': llH'lnsl\'l'J �:1l) as

J,tovisúr'o pl'pflta.r5 jurnmr,nto ;1'1' st'�', dr. Lafyaet,e n<_�fol � ?a1rt: ,1
gress:n'am o�, d 1 "T"t p" .1" :-;"j!.J' '-IJJ�liJra� :\ !)l'a�·;1. g ('11111 .. 1]('.

.. .. 1 ' Dln,tor do EnSino COll)LrLl3. no ,li'"', p" "i"-I c ,1 � 1 <',

n', II J)� '> � ff )'1 A'll1nnh!l. !l.-llnl-d-tl t;)nl'�r f'Ont�l {OS . . } 1
....... ' .t'.... 1· Í)�.

..
l� �l I t ..... �\ P !h' � r.n n,, .,

" �, " Brasil, Dr, !>'faul'ülo Cal'VUll0, a
___ _ __1l'g'O('jO,: j1llbhco!, rol ,. :10 P"'1

to funcionário do SENAD no Riu � - --- ,.0' _, -

h1. 1 de Jane'ro, Prof5- René Marum- Na-o estoD
..:1,o Sf. Getnl11ô re.�eDerad"'o-�-- .•- ...........-_--__'"'- --..__--'_-......-----------......- !J: p Alvaro Pac',;;, díretol'u; gel'a's

do 8ENAC 1\0 ParaiI1a e Rio
Grarf'le do Sul, sr, Charles Ed-
gar MoriLz, Flávio F�rral'i, R'l 1

mas SI·D1"" contl'�o pela �emocraCllaCald', otu\'io Hil\'eh'j FilhO,,' ,

_Haroldo S, Glavtlu. membros do
Conselho Rí'f;ionQ1 do SESC P.

SENAD de Santa Cata.l"n�, ",en

IE� J�neir. a 28. Sell!ana de Orientação
TecDlca do En�lno Comerciai

Sanla C,darina seni a séde de mais êsse conclave comercial

Renunciou o governo e

dissolveu-se o Par..
lamento

RIO, 10 (]\fel'iàionalJ - O �l',

Afonso AI'ino,,; di,ss/':l l'eplJl'(a,
gf:rn:
"Cori.': rlpl'<1 !ll'ofu'll, lamente

jll,'tn ;j inll'l'pl'('f açi'io dada.
in·
:to

rne1_l discur:-::o ("orno �.::igllifienn!l!)
11111:1 V�Ga c1� �!cl! �:io". nccntuan.<.lo
Hfl; indlgnrul0 i-CBll o�'" 4..'unlf:tlt.ários
que vcpn, fpndo 1c'Í(",� a )'('spJito
de, �ua 01'':;'1::1.0, _,\t'} (ls(,i'n�uu que
}i1iC·l�pT'(li:{-h. ('ÚIHO ;-ld{,:::',�ta é f�
:1.('1' jogo .10 P'!'B () jogo tio 9!".

d'lS

BOSTON, 10 (GP'! --- O Se,lla
dor demócrúta. Jo;,epn l\1urp:l.f,

I
que está pleiteando a sua 1'1'-€1 'i·
ção no E:>tado de M3ssachus;�:��s,
:trranjou uma. forma ol"ginal de
propaganda. ,Murphy, que é 'll:a·
:;e completamente cal'éc:r.., "",tá
distr,buinJo p:>ntes de bolso
II ins:cl'idw: ,;'EU" NAO PRECI
SO DISSO. MAS O M ASSACHUS

I SETS PRECISA Dl';
J'HY",

1>."I'RESsO
BLU1I1ENAU-C'l1Rl'!'iIJ.A

Znd. Teleg.: "LIMOUSINES"
AGENCIA BLm.fl!.NAU

Rua 15 de NovembrQ !<I.i> ln

FONE,1IIQ2
AGENCl.o\' C111UTIB..4

Rua lá d6 Novemhro. N,,, 112'

Pôs o sr. Segadas Viana à disposição do
lJI'esidente Vargas a pasta: do Trabalho
o JORNAL "ULTIMA nORA" CRIlICA SEVERAMENTE A ADl\fiNISTRAÇãO DA

-- QUlt:LE MINISTRO--

(Merid,) NDti-

a con

fiança no Ministério do Traba-

lho, missão ('ln que o atíwl I,Je
ministro falhou. (',-;",' :ll'tigú él'�l

1\.:4:.

e:ri:mç:t do amanhã, em C'lljll vig'õr físico são depositadas as

esperanças do futuro do Brli.sil..
,

São' as mais bélas páginas de ,l'edNlção naClOJlà� as. que
são escritas com os géstos de des!)reelldimcllto c. solularu,lda
de elos que :lmam a causa dn criança. qqe {leve :merecer o am

l}'U"ü Cl ô carinho da sociedade. No sft,Hiuário- sacY.'osanto de nos

sos corações, devemos erguer cânticos de lo�"or c l1osanas.
numa, exaItacão sublhne de amor :16S pequenInos entes, que,
em todas as' :manirestaçõe� _?a, -yW:y h.u�al1a, l'e!lOnt� .n�s
horizontes de. u'a nova g-erfl('�

,

...Jpros que COllstJtmrao
no 1'uturo, a grandeza do !l'

..

Prestar hO'lnena�';'
'le na tri!Jtisl1l'Ü' e'�
rativo ele COllS('
3.0 nlano das '

nar10nal que ,
b:re1.!\ do povo 1.

'-"'a é um dever
\<1.\ cujo Ínlpe.

-" :t:elegado
'�.. -

·mçao
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,,< ,;,DIiGi\O iios '��ros .ASSOCüDOáH - .

;P:&OrBIED4.1J� DÁI

8LA c A N A O A o-
-

·N ,}\. ç 1\ ()
BedKÇão. Adlinlntl'a;�io e otictna.::,_ua SI_ rà1i.l. ii•

. IDl ;.:_ Fone 109-2 -'Caua ("oSt!r1. a�� '.�'
.

,',' .Dlretnr:.l\J Ã-,U'.B.:U:: J..�'�:i:iA·V Ii ..
.

' UE)}AT.oU:, ,ltilut (le: >'Olivei:r!t, "F4tlfu.ndes

..
_ .. ,. -t;:�.P&:::.r� ,

.

A,NUA:JJ' ;. • .," • ,,; .'. • •. • ••
Ci" UI;U

REl\tEBTRAL • ',� ••• '

• • • • •• Cr$ Gii,U
N. l\VU,LSO • • • • • • • • • •• Cf'$ i:5f

Sucursais: RIO: - Rua dQ:Ollv\dor n.lH -'''õüa
:-: 43.rZ:6it�·e '13·'1"9'. - s1(o PAULO: - &u.a '1 Õ

,A1it1l n, ·230 - 4.$ andar __ 'F9nes: 4!-&:n1· e'4-'fl.t
,Bik�9'HORIZQ.N�E:,"""IlJia;"{ÜUãs.:24. - PORTO a
...�qJm: ._ ·Rua J'oão Montallil, 15. CUfUTlDA: .:,._

,I.l$ ,�r. Mu:rJc.i. 'tOS � �.o aIrillu .;L. Sv.la 233. "WWw
VlLE: = Rna. 8. Pedro, az.

.

'

;' :i'DMACIA DE
PLANTA0

'

Encoqtr.l-se (le plantão,
de 29 a '5 de Outl1bro-. a

'''SUAFARfilA'', à. rua 15

d:e -Novembl'o, nr. 748.

TELEFONES l\IUlTO
CHAMADOS:

;POL�c.rA ," ,., ••
' 1011'

BO�Em(}S,.; •• lHoS

sünto da ,pnrttcipaçã:o (10s cm

pregados
- :r.'::IS· iucros 'das éml?:'p.-,

eiis, assegurada pC-la COD3tituit:ião
.de 1946. A CQmissi:<o EspeciaJ ,�e

slgnada a apresentar- parerer "'.
êsse r-espeíto deverá fc:..-:ê-lo. z.!é

10 dr, outubro' corrente' indo en

.tão o projeto ao plenário para 2.3'

díscu'ssão.
Com ·esses

quero deixar' bem viva aos tr-a-

balhadorcs catarincf!.Ses a

pressão da riUtbhà simpatia e <:0'

!icl.a.riedn.c\E,"'.
'

--

ÀSsIsténcia Publica
A' disposição da popu- ,

la,ção .local, enccntra-sé no'
Hospital.Santo Antonio.
a ambúlânéia de "Assis
-tencia PU,bliéà", que a

tej;lâ'era. 'gl'atuitame�teí
toí:1os os' casos urgentes
de, enfermidade ·ou de
.ferimentoS- graves, a

qualquer hora do dia ou

da noite.

a
sôbre dados quúní-

PONTOS DE

"AGRO-INDUSTRIAL OT

TO 'OEStIElfH S. A."

Sad. Tele".: "LIMOUSINE'"
AGI:NCIA 'BLUMENAU

&ua 11l !te' 'Novembro ·N.o 313

FONE.1002
AGENCIA cURiTmA

!tu 15 iie NoT'embrc. N•• '�:J

rente môs e ano, às ..,10 horas, _ ria

cldad.. de Indaial, .110 escritório da

flrrn{l 'OUo Oestreich, .a-Bm-de em,

nssembléln gerá!. deliberarem sobre'

n L�U�lo, dós 'peritos de' .a'llwação:,
do� bens,' eousns e direitos, que'
deverãó-entrar !lan a 'formaçãodo

capÜ:'} soctat e sobre a corrstttui-'

cão da sociedade.

(a) Otio Oestreich, fuml:tllo!

-ln.dat:Ü. 10.de outubro de 1952

" (EII1- orgal1izat;ilo)

AVISO,AOS' SUBSCRITORES

profundamente abalada. com o trágico desaparéeímento
de seu inesquecível es]1ÕSO, vem !lor êste melo agrade
.eer a"todos ,que.a .confertaram nesse doloroso. transe, e

tp._ui
.

esi>ecialmente aos parentes e amigos, Diretoria da

'EStrada: "de Ferro Santa Catarina. e ferroviários em ge

Tál, ào r-b'ondosiJc Paswr Dübbers pelas cmü!ol'tadoras

p:davras !lro(erldas em casa. e no cemitério" -enãm a.

".tod�_,que .a.C{)�!lanharam. o extinto até à 'sua última
morana.

,A_,todos, ,pQ1s, � meu sincero. �radecinÍ�nt�.
Blumenau, '10!10!1952. -

Assembléia Geral 'de Cnltslituição

São, convidados os subscrítores ríe
Otto

Abtig� .de Onibus·
FPOLIS·,.9 (Ag. l'.Ier.curio)

- O prefeito' Paulo F<Jutes.

atendendo uma necessidade

P i urbana, está mandando cons-

(Em Organiza�ão)
: AVISO AOS' SUnSCRlTORES

-
-

-
_.

I
"

,
r

:',Sáo convldados
.

os subscrltores
de ações da .•Agro-Industrial ouo

Oestreich S. A.", em organização,

p,ura a assembléia geral preparatô
l�ia :2 ser rentizada 110 di:2 20 do coI'�

r�nte mês e �1'I0·. pel��s lO horas, na

cidade de Indaial, no escrttõrto da.
ra'ma Otto" Oestreich. afim-de no

nlear os périto's, 'que deverão pro-'

ceder a avaliação dos bens, cousas

e 'direitos, com que os subscritores'

nitram para a formação, do capital
soeíal.

Jndaíul, 10 de outubro de 1952

em 23

Capital integralizado
Aumento de Capital

D'água)

.

,
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'J'EllCF.llt/\ �:\GIN1\

EARRE,l'O Ll!:iTE PILHO

() :&:r>r. (';:mgrff;;�u tlP P;H'
.ião i:iim_ü1ii�rt;._ ii� iI.R � ..§ ..

..... .!l!.........,-.... a A�,
-

- �

�C lUõ�C·lJiti;" iluilil1i�a- pLü:"":::i-
rW'! I;t é",:t-iÕ' j.i'(Ui'ito!:: ú5 iH'?

�ÃT).lttyu� p'�i"�t r..le e l{1-5�i11
,ado. G SêU pi·oítr.1í.ii;i,' eom
J& lJ"!ii1êis rHsldlmMos a ea

L.'\ um dos lltineipais buro
sratas que devem dlrlgí-Io
>stênsivamente. Ainda que
loS telegramas não o digam,
eoasíderando que faltam

poucos dias, é muito prova
vet que 09 (lelegmíos .1:1 te

nham eomeçado â dwgf�[, [t
Moscou, Serão em numero

tle mil e quínhentes, de to

das as repubtícas, proviu
eías e tel'1'Ítul'ios da D.R.S.S.
Conta-se que a esses se 50-'

mem mais quinhentos dos

Partidos Oomunistas estran
geiras que fig'urarão, sezun
do. a termin{jlogia oficial,
como "deleg'ados fraternais".
De acordo, aUás. com as nor

mas. habituais do sistema

smliníallo, que; desta vez, ao

que se informa, serão apli
cadas com maio-l' severida

de do que nunca, não ape

nas 'os burocratas de primei
ro plano, mas cada um dGS

presentes, atê O' mais obscu

l"(} representante de um ean

to qualquer da Sibéria, de
ve ter a sua lição bem a

prendida. Ela consistirá em

.íalar, assumir iniciativas, ou
stmptesmente bater palmas
e apoiar as resolueões "una
nímes", Mas' deve estar bem

aprendida.
Qorn<o sernpee acontece

às pesperas dos acontecl

mentes a que se atribui u
ma signüicação importan
te, as conjeturas que vinham

----

sendo feitas sobre o. Con

gresso caíram muito, nos ul

times dias,' e os observado

res mais próximos e presu

mivelmente mais Intorma

dos - () que não quer' (U
zer que {j sejam. traí:lmlu

se da Russia � mostram-se

cautelosos nas suas previ

sões. Os congressos parciais
dos Partidos Comunistas das

diversas republteas nominal-
'

mente autônomas, da U.R.

S.S·, não parecem, a julgar
pelo noticiado, ter irazido

esclarecimentos suplementá

res, sobre � sentido que de

va ser dado ao espetáculo
gera.l. Observou-se apenas

uma enorme vaga de eeítí-

Isto estava

ti começo.
Não P:U'CCC,

haver motivo

serem retiradas as avafía-.

ções feitas antes, sobre JI,

maior eoncenteaçâe de pc·
der 1lOS orgãos dirigentes
do !lurlida e, destes,' em um, '

numero' reduzido de' bídivi�

duos- que 11 Congresso- de

ve estar destinado a trazer,

Apenas um certo. numero

de detalhes, talvez, aliás,
--------._----

------_.�--_.----

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

j "e F&' pr !MIA'. Na A'

RESISTENCIA
A

EFICtE,NCIA

ECONOMIA

I
Caminhões

IAMOH D' �r T R U (K S

Magestao8 Das Estradas
L U I Z 6. A,. Y A L f N 1 E 5. A.

lUTA MONSENHOR (1E{,SO, 234 CrTRITIBi\

·1 T A J A a�
RUA LAURO MULLER•. - 68 - ex. POSTAL.

- 108

Como
li--:
II
II Professor de Física do

li Colégio Imperial de Oiên

II eia da Grã-Bretanha, ex

II presidente do Primeiro

II Comité Brttaníco de E

:1 nergia Atômica. - Co- li

II PYl'ight do B. N. S.

l;---i,

LONDRES E' ampla-
mente reconhecido que a pos
sibilidade da energia nuclear

(atômica) se deve grandemen
te às descobertas iniciais de
Rutherford c outros, na Grã-

r

Surgiu Bomba
E com tal aquecimento

vem proporcionando algu
mas oportunidades á ma

rinha 'mílítar e coméréíal.

O Serviço Metereológicc
dos Estadas Unidos, estu-'
dando os relatórios dcs

últimos 50 anos,

uma pequena mas cons

tante el€vação _
na tempe

ratura do Alaska.
Ao mesmo tempo, esta

elevacáo de' temperatura
vem sendo comprovada
praticamente pelos nave-

apenas
. l�na probabilic;!ade ,'dada possibilida�e �e:'ia tor- [pectívamente. Embora ambos

num milhão de produzirem nar o processo tao rápido que possam, em certas círcunstãn

modificação nucelar. Em con- j apenas uma fração apreciável 'I' cias, passar pela fissão, o 235

traste, os ne';ltron� sem "!ar- I de energia fosse liberada an - é tão fais fíctil do que o· 238"

ga, de Cha�,:v_lck, t.ínham gran- I tes de todo o mecanismo ex-
I que para fins práticos a fissão

de probab�h.(!ad� de chegar � [plodír aos quatro ventos e d�ste ,Últil�10 se torna despre
essas modífícações, mas até t cessar o processo. A segunda ZlVCl. Infelizmente, o 235-

1939 eram produzidos por um !possibilidade é a da bomba constituí menos de um por

dos váríoos processos deficien- "atómica". cento de todo. e devido à

tes, de forma que não parecia friddcs -e .. 0100 identidade das propriedades
haver progresso algum, PLANO PARA I1MA químicas sua separação seria

A importância da fissão nu, BOMBA "A" óbviamente uma questão de I

clear. que é produzida por /\.0 lrromner

-
-

-

'P R OG R E S SO t

Vollrath & Stueber
Encarregam-se de:

ESCRITAS AVULSAS (mesmo atrazaAu)
':

ABER'J'URAS E ENCEBRMIENTOS DE -.!'Q"""'l-
TAS

.A!OiilV_

REGISTROS DE FIRMAS
OO�:rRAl:OS. ALTERAÇõES DE OO�TRATOS
e DI�1.'RATOS DE SOCIEDADF� OO�IERCIAIS

DP.üLARAÇOES DE RENDA
LEGALIZAÇAO DE LIVROS COMERCIAIS FlS-
CAIS E DE EMPREGADOS

'

=

=
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esP;J.:!lll do. q;-r�,�p;.:;�W;;7.];;�•••ii��ii�ii�il��i��;C�5���
ner, e

. -. Heínz WOÍlnk!i, l'e5i�
d!?flte no bailio-de Fortale-

. ,za·

o -sr, Manoél Pereira Nascimentos
-

. o naseímonto .de um

.t'Úbusti;), menino, ' 'Ocorrido
'domingo' passado, na Séc
cão de Maternidiade do
Hospital "Sá.tlta Isabé;", á
1) motívo da alegria que
reina n'O' lar do

.

sr. Agos
tinh:), Rufino o srn, Vere
nicá RÍlfino.

. .

- 'Pambem D lar do sr.

Maciel e sra, Gertrudes
Jungei', acha-se enriqueci
do 'de u'a menina, 'tendo o

(elfz evento se vI'rincado
snté-õritem.

. ,

..._..,_-""'--,.._-���-t

Viajantes:
-e-r- Estiveram hospedados

na héidaa�: .

- 'HOTEL
Werner .Sehmid,

7

Quem .verá a Deus?

Vil.�p. tl,

qUEJI,,>\
quuí.ro
Deixe arejar U", suas roupas,
r.empre que possívnl. EIM prcci
'Jam de sol qu: ní.c, tanto como

voce, l
x x x

Fir-.Jlmcnte lembre-se de pas
SUl' o baton depois de estar vas -

tida.. Coisas llil11f>le�, pcls não?

Mas (, surpreen'dentc o nÚIDPI'c)

di! pessoas que fi" 'jg-norani " :i
cam imn.ginando "por que nao

tenho o mesmo ar' 11� frescura c

elegâ;r.du. qUE' a Murllú Um".
Saiba que para ser elegante e. a

trativa é necessário, enl primdri)'
lugar sentir-se bem �ntiti".:men�

COLUNA ESPIRITA

Porque sou espirita
, Enfrenúh hoje, o ponto mais escabroso na dificil em}u'ei
tada de desentranhar- a verdade do amontoado de falsas inter
pretações dos textos evangélicos.

Terminada a grandiosa missão que o Pae Ihe confiara, Je
sus regressou à pátria. espiritual, sem delegar' a autoridade de:
chefe <t nenhum dos seus apóstolos.

Essas questões de supremaeía, de querer ser maíur' do
que outro, são características do homem orgulhoso, egoista,
que pe-nsa ser o que niio é.

A essa. 'atitude de snperlorídade não escaparam, também,
'us apóstolos, a-pesar-de terem o c-oração- já. preparado para
receber os ensinos do Mestre Dívíno, que frequentemente, em
suas prédicas evangelizaderas, procurava combater essas ma
Bifestações do orgulho,

Em certa. ocasião, os díseípulos' disputavam entre si "qualdêles havia de ser G maior' .
. o I\oIestre, chamando os doze, disse-lhes: "Se aIgués qui-

CONTAGIÚ DA zer ser' (f.prãmeiro, será o derradeiro de todos e servo de todos" .
.

'DIFTERIA .
Para exemplificar êsse sentimento de Igualdade e de hu-

dütcria : transmite-se m:ilqàde, lavotÍ os-pés dos seus discípulos. íA
" 6utro argumento"muito forte contra essa pretendida au-

diretamente do individuo toridade de S. Pedro, sôbre os demaísi companheiros, está nes
dloente ao são j contágio ta frase: "Nãoi vos deixarei orfãos; eu l'!O'garei ao Pae, e êle
di:l"éto). Mas a propaga-

"vos dará Consola(l�r� para que fique eenvosco !lUra sernpre",

1 cão f:e faz, também. atra-
.

� Eqiúv�He .�izér: não vos deixarei sem' um Dae, sem. um
.

. guía, sem aIgues que me substitua, !)()rque em .meu lugar, vi��és de objetos que estiveram rá o Espirit(). Santo, o Céusnlador-

�I Ibm contacto com o doente, ,Diante destas palavras cai por 'terrn a l)}�'etendi(la eutort-
rccnj ágio indireto)· El" dade,. conferida pu.r .Jesus, 2. g. Pedro.

, .

l'
' .. Sei." de antemi(}, que os:i:neus argumentas, embora escuda-pois, . índíspensávé tomar dos nas !lUlav!as do EVangelho"nál} terão fôrça de abalar essa,

, medidas higiênicas falsa .col).cep�ao, qUE! faz de uma. criatura Falível, o fundamen-
'relação a tais objetos. to da. Igréja· do. Cristo',- I

Evite o contactei com . Reéonheeendo, a minha illcapacIdade nara tão grande em

objetos recelltemeate u-
. pree���ento, resolvi tr.az�er, ,!J.a.l'a esta cõluna., um dueumen

t.ilizados P�... r .

doente de � hISt?rlCa de,.ext�rdinai:io valor que não deixará dúvidas
-

. sobre (i assunto em apreço.
.·difterià: '--, SNES. l'tita,-se da discurso- proferiu\)< nela Revmo S1' Stros-I

:!.�TR .tL' ·DR. "'.\.1 . SW4tyer, 'bis!jl1 de BjakóvIT,: na ConciÜo :tl!!llizado' em 'Ut70
.

ej Q_ n JI ti P presidido pelo pl'ópri(l; jhter�d(), Pio LX.
•

I
P·OR .H.AGA SWA�Il .. Con:vifl:o 00 .l:�tores 'par;t acompanharem as palavrus tIo

11 ,DE OUTUBRO emlllooie' d1gruttárh) .da. igreJa, que teve a extraordinária co-
..1.:_ raf�m de le\m.lltal" a. sua voz ins:l;>irada:naqueJa solene' assem-

I Lua, e Jupíter raJJ.C.In1 'hlêía; para: Iançae, o seu ·pr(}testo em deersa . da. moralidade

I
bOllS :fluidos pela manhã, cristã. . ,', .

.

aos que forem ,prudentes' CÓlll a. :l;>alavra. (} ·sr. bisvo strossmayer:
.

muito.., O . dia todo. G'Cfvernam "Vene!,!,v�i.s �adl'.éS e .irmií;os: Não sem temilr, llorém com

canto lleis, àl'nheiro_ competi'ções,
uma. CI}DSClenCla. hvre e tranqUIla. ante Deus que nos julga, to-, mo a. palavra. nesta. augusta. assembléia•..

I, esportes, ge!lerOS de. pr�:... .

Prestei toda a minha .atenção aos discul'sOS que se 11ronnnmeira neceSSIdade, hqUl-' Clal'2;m n�t� s.a.la, e_ anse�(} ll�r :nu !:aio .de luz, que descendo

I dos.'
.

, d� cun.a; ilu1lll11e tninha mtehgencia e me lJermita votar os
OS NASCIDOS NESTA, can(}nes deste. (}{tneilio Eumllnênieo,' com '0 ;'áfeito conbeci-

I
' Mentol de ·cauea." "

-

D,ATA-Poosu.em.· espiritd
.

. (Continua)' ,

hi C. I",ôho
; dominador .

que conseguq ...

I estabilidade e . exito nos .:'7:7.=::-:-:==:�=:':'_:::::::':�:::,:,:-:-----_"-----_-_I, .

d' t .!1i1',lIUUUIIUUllJlllUlhmlUllllUlllUlfIIUIIIUfllllllnmUllilllllllIlllllI'''''enlpreen rmeh os. . .::
'

.;::

,1- - - -- ---_ - � � �: ê. DOENÇAS NE�Y.OS�S � ,MfNTAIS §
'. EXPRESSO

-

1\ A "Id (!'fb t' ::
"8 ii O J :(Ht G E" .. '�, uf. ma·. G vI er I ::

Viagens 1iiáriar. entre.Blllmenuu. -_= DIRETOR'CLINICO DA CA'84" D'E SAU'D'E DE N. S. =_Itajlli e Florianópolis
- AGÊNCL-\!l - ·a' --- DA GLORIA _._'_ :;

EM BLUl.\iENAU - note! Roletz CONSULTAS; de 2 às 4 horas,na.Casa de SaÚde :;
- n,:,� 1!'j ,Je ]\7ov .. 313 - F. 1065.

de 4 àf'.•..6 RtlU C""�clido dn Le.'"lo '.�!),EM ITA.J�I' - MArio· l!.1:lchlldo UH � J

_" Rua H;;"cllio Luz. 36 - F.·31l3 Fones 4212 e.3055
EM FLORIANO·POT.:tS -' Cácí- -- C.u 1.t I T I B A __

'

'que Hotel - Rua ,1', Schl.nidt. 53
_,_ Fone 1�49.

HOJE 'AS "U ÍIORAS: - 'Omâ' obra !1rirria de profumhi< psi(;o�logia!!L BETSY.DRAKE .. ROB�RT YOUNG,. JOHN SUTTON

�;j�Riõibrâ' lIa Maldição»
Obra de grap�.Ç! valôr artistico e !lsicológko. este filme deve
ra ser assistido por iodoos os amantes dos grandes espetáculos cinematográficos.,. DeS2mr:lenhos magistrais!!! Romance
·enternecedor!!! Argumento arrojado!!! - Três fatores, quefazem de, "A' SOMBRA DA MALDIÇÃO" um dos maiores
filmes 1:.\08 últimos tempos. - Completam' o urograma, complementos diversoos. - Pre�os de costume. _:
Após a exibíçã.o dI) filme "A' SO.MBRA DA. MALDIÇãO" se.l'á lançado Q sensacil}nal,:reriado: "O HOMEM FOGUETE': se
ri�do _

.este q_ue será exibi�o sempre aos sápados, após o filme. pnnclpal, nal) tendo reprlSe em sessão uoturna. .

CINE BU'SCH

.
5 _ .. qUi', por motivos de orü·.:m

rcHgiosd, o ramo turCO da. Cruz
.Yet'melha tcm fi. denominaçã.o d,�
Cl'eSl:!entc Vermelho.

.

,

ti:_ que: ,;e:,.'undo o' '[ll'o:f2.'3or grandioso! _ "MEIA NOITE", hora
J;'Ien;rylr Afctp\\!Sld. notável nW-I' do� mist&,iQS, �<>l:I crimes e do amOr! ... "MEIA NOITE" ... o filÜ'.l·eóloglsta. do Sm itssouill-U lns- I·me ,misteri�so como ().:;eu nome... EXCITANTE ENVOLVEN
titute, dO'i; Estados Usido.9•.nfÍ{> ;:-l'E, INEBltrAr>j".rE COMO 'tUDO�UE ACONTECE A." "MEIAeiist.e uma eshato�!era

.

úni<:;a. :NOI',I;E"!:.:.:
.

1
1il;J;;\·!llm:liur,s.

., .

A�àinp. C'9iiÚ)1�,NadOl.'J.lll -::- Amillib.ã: �G,ONIA DE AMOU.
com GREGORY.'pECK ,;_ ALmA VALLI.

'
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Iesa - 15 tiros a 25 metros �.l e Tiro •

._ sob "com:llul(} � Alvo 111- 3 máqulnas _. 5 }lcdaii:is
tcrn:lCioD:U; fi O �lrlÜOS a 15 metros {'in �
úiA 12 - ãa- PROVA - ";érit:s a lO·

..

Uúnieuagem ao ExUlo. Sr. Os- OnSEltVAr;õI�S
walâo OUe; Para a. Associação C:ull_ij.e�

.

Carabina; calibre 22 - Nas será conferida uma taça, :�m
3 nosrcões - 60 tiros a 50 me- miniatura. em nrata, com li
tr�s � Alvo Internacional; ;1'seguinte il1scriçã�: F. C. C. I

..

.
tia. PROVA - Homenagem, VI CAMPEONArrO DE .�,

ao Exmo. Sr. CeI. Ósmar Soa·' , .

'rlRo AOS PRATOS '; I.�d
res Dutra, Comandante do Ao Campeão de 19,52 '''_-:�,
23ill R. I.. ,

.Os campeões i:n{livill�mis:hÓ
Füzil de Guerra nas três Tiro aos Pratos' reeeberão,: .da

'posições - 15 tiros a 150 me- mesma forma,' medalhas ·dê
Revólver 32 ou 3i1 - Tiro tros - Alvo Internacional; vermeíl, cabendo aos 2.0 e �:�

'ele Precisão - ;W tiros a ,'!5 PREMIOS: Aos campeões, elassítíeades medalhas de pra�
metros - Alvo Internacional; 2.0 e 3.0 colocados, serão eon- ta e bronze,

2a. PROVA - Homenagem feridas medalhas de vermeít, ,Finalmente domingo à 1101-
ao Exmo. Sr. Fellx Hering; prata e -bronze, respectiva- te, às 20 horas, dar-se-âa éil�
Carabina calibre 22 - Po�' mente. tl'ega dos prêmios, com 11m

siçã,o deitada - :lO tiros a 50 'l'IRO AOS PRATOS h:HHluel,fi a ser otereeído .. às·

\
metros - :W ttrns a ,100 me� Homenagem especial ao sr. deleg.H;ões visitantes e eonví-

I<crço� nQ ,geíitido. de (lar li es-'

I
tros - Alvo Internaeíenal: Alvaro l\Illlell da Silveira, D. ' dados espectais, na l)róprià sé.

ta, modalidade espor-tiva o

I
3a. PROVA - Homenagem D· Delegado da Confederação! de do Clube BImuenaue.nse'·ü'e

prestigio de que é merecedo- .::...;...;_--.._-""-_........-----'-__r--------�-""----- Pistóla 2� - Tiro de Pre- Brasíl�i�a de Caça e Tiro; I CUt;:t e Tiro. .

,

....:,

§[t��;l��p�:�:::'::i'ao, alirU3 'urentores �a F1IC'Dia 19 do-corrente a etapa
.. ;

Eis !1orque, mais uma vez, OJ�!�l�!O�:r�![çã�aA��i� I ������t��, f:r;:�i�l�:dOd�
,

. .

f'·Inal'do' t'rofeu a.U'm'e-na'u·''-,:.:
'dca de Santa Catarina; . .da'" Comandante Máximo Mar- ...-' I .

,

tada de 7 de outubro,' sua tinelli· .' •. � _, ,'" .

d; to " esta' auto�izada.a Na Capital <10 Estado,

I
dia 19 deste mes. sera le'l que de Caxlas C()n10 Clube1re na '

1

d f
.

t
.

A 1" C t
. '

realizar' estudes cómpÍetos . ,:,a .

a a e eí to a 2;r'cen'af '

e t etlc� _

a arItnense amle�-ara que seja modificada, a,
' ' última parte do 'I'rc ,e�l çam serramen e os a '::1-p.

d a- efe''tu'adas as :;;'<JlllIlltIllUlllIIlHmmIllIllIUIIIlIUIllIUIIIUllIIllIIlllllumlllllllllmmn! Blurnenau, certame atlétí- rubros, sendo esta a razaorala on e s o ' - -

f
.,

". !:r ''''as' em noss",:: :: co que rEune as figuras pela qual desper a a J�F-malares regatas.. � - / GRANDE HOTEL -. .

d da 1'" d di 19
"

Estado, ou ' seja, na baía § HOTEL' JOHNf(HER '.

'

ê rnais

t' rbepresenttat�vas o

\ �lat a -at etf!ca °d" la um
I C';+ 1 do' 'Esta.lio ' ;: J / MODERNO' =' .espor e- ase ca armense. ln eresse ora o comum,su' na aplica u. -

-, '

FI
. ,

À t'" .�' -

• foi dada:: ==' Enquanb a data marca- mormente em orrano-

I Cau s,·)rllh'L.oaç��perior da § C U R I T I B A -- ª da se aproxima, os diver- 'lliS:
"

�
..

','"pe o on e
= 'J h t 'R 15 1 N 58" = ,,� 1 b . t r' ", ","

"

des- = Telgi'. o nscner I ua (e OVo >J
= R�" cu es concor�en e", '

._.:.
'

- Ra:! Barão Rio Branco, 354. i Telef. 1431 :, submetem seus atletas a

I'
Ao que consegunnosI Telegr. "110,tel" -

rigorosos treinos, notadamente apurar, após reolízadas
...�s;

,

Telef. !J5,56 I 30 quartos, todos com os que teem vastas possíbüi- provas finais, serã:l coiUe-.
O mais conceituado e tra- i água corrente quente e : dades de sagrar-se carn-. ridos os. premios aos ven

dícional Hotel de Cnrltfha- I fria e ielefone. - (30 apts.
_ peões.. O Troféu Blume-' c.edol'es", iuclusive !::::l 1'rc'-

, .

.

,I com banheiro particular) nau.. vem sendo liderado, féu Blumenau, que ficará.
'70- quritttiii com ugua éo1"�',

EI'e.vadof _ E�paçosos Sa-
_ pel:ol Gremio Esportivo de pósse transitória dO'rente, Apartamentos ( "

com banheiro particular e I Iões de Restaurante· Fes- OlíI)1pico, mas 'tantoi Du- campeão.
telefone I ias, Banquetes, et,c. . - --�,

;:,��? ":V;t/n:: o�:�!�\� I ��;,�m�;:;;=;;�e��
,

Ru�OVLI1INáHrAinDE oENXIBPu,seESNSTOR'E' '. Brns�.oeRse. Elevador '� Lavanderia r r
'llropria a vapor _:_ Frigo� ,I, Lavanderia propria a va·

" l'ifico ......... , .Jardim, ,I. poz: - Frigorifiéos.
'. FranCisco L JOho1chel:& (ia.

no Exmo. Sr. Ar-

Linllas nÍumenau ..Rrusque .

(De 2.:1;; à 6.as fcir::l� às 7. lU, 13. 14 e 16
(Aos súbados às 7, lO, 13, c 1<1: horas
(Aos Domingos às 10 horas

Saída de Blumenau

Da
d� va- . melhoramentos.

I

Conforme anteCipamos, es'

ses jogos serão em comemo�
'ração ,de aniversário do sim

pátiCo clube da colina, que,
dIa 7. festejou mais um ani·
versário de fundaçãa.

Sõfre? Tenh�� Fé:
I
I

Escreva detàIhada11'lente para a 'Caixa Postal "1 9 1 2,
- São PaTilo - Junte envelope selado com endereço.'
Não utilise registro para evitar demora na, retirada, em
horario improprio.

Caxias �e Joiovife o �� BRIUI
noLI in-

f
numa das edicões . deste

passados matutino, () Clti-b� Atlético
----.�---�.-----:---......_-------'--....:.:..----.;..:;- Qarl:s Renaux� �alllpeãode . Juveo.s -. �staduul d,] HJ.31• vi"j11rá

.

II· O.-. G
domingo com" seu esqua-

." D)e .,.

tllPICO e uarani :g.��; ��:!:::�:'�P;f,
. tarde; nados , pela tabela, C'.:!tno Para os despcrÚstas certame da L.I.D., o Ca

xias Futeból élube.
O famoso clube alvi-ne

gro complebrá' mais ,UlTI
ano de sua glCiriosa exis
tenda e para a disputa de
hC!l1ra dos festejos, endere..
�ou .um convite aos

.

tiíco,-
10res de Brusqüe,

.

convite
�ste imediata'mente aceito.
O::!1no' das outras vezes,
aparece o time de ·Teixei
rinha como autêntica atra.�

ção, p:,is por duas vezes,
.

superou ao América,' cam.
peá::ll 'cátarinens2 de 51,
além de ter ganho·.o· Tor

..
11eio Quadrangular promo*

. vÍdo pela: Sociedade Ami
gos d':::. Caxias.

Confirmando a

serida há dias

. E 'MBWTAIS'
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RIO, 10 (Merldíonal) - O cionalismo :)ara dois bilhões hoje, como espero, nada mais

deputado Mario Alttno, repre- de cruzeiros. E' o máximo que! terei a' 'fazer. Se o sr. Hnrácio
sentante do PTB na Câmara pude fazer. Menos do que isso I Laffer ainda assim não aeet

Federal, que nos últimos dias não aceitarei, nen� recornen- I tal', levarei \i que fiz ao ':::11e
vem liderando o movimento darei ao prcsid:�W da R('pú- fe do Govêrno e exol:eurci as
do IuilCÍonalismo, a', cuja elas- blica que proponha. à Câma- razões de tudo quanto rcalíza

se pertence, em pról de um ra, porque será' contra-Vl'odu- mos para obter o mínimo pa
dos mais necessários e urgen- i CCIl1'2. ra dar ao funcionalismo. Nií;)
tes reajustamentos dos seus I Depois desse meu encontro voltarei a debater o assunto.
vencimentos. fez hoje, estas com o Ministro da' Fazenda, (Conclue na. Z.a pga., letra J)

dos valores e o ritmo oercen- FPOLIS., 9 tAg, Mercurín 1
tual que já fôra fixado. t Ontem à ncite, na sala da
Vou encontrar-me nO\':1-1 ,�.;;cl'etaríu. da Càmar�_Muní

mente com o ministro Hora- i cipal, roal ízou-se rcurnao P['C-
•• ,

I via de alguns delezados ao
1.'1() L",ff{'l' a quem mostraret j S

fi documentnoãn coligida t� ,JS

I
('on!�r(',;,;ü (los MUllicípios, que

,.' ". led. lll�"l' em São Vif'enlt·,
estorcos tNtüS P:ü", J;·,:�lll;�it· �IS �sta(lO 'de São Paulo. Compa-
despesas de aumento do fun-

. recerurn a essa ,1�.2unlão, além

Noticias !la�Capil81

Reunião�lprévia
ao COllgrés'so dos

declaracões:
,
- Ultimei todo o meu ira

balho não havendo nada mais

á acrescentar fi respeito (1:1s
conclusões do processo. Re

duzf o quanto foi possivel,
principalmente a partir da l.'!

trn K. mas sempre guardando
a formula na razão inversa

do sr. Dr. Paulo Fontes, pre- I cípal de Brusque, prefeito
-e ito muuícipal, ',) dr. Alvaro í municipal de Orleães, repre
l\IiUen 'da Silveira, presidente! sentantes de Laguna e Criciu
da Câmara.
mar Cunha,
Gr-rcíno Silva, lider da
Vitoria Ceehette, Ilda'
'f· n., prefeito municipal e

presidente da Câmara Muni-
-------_._."

IVolta e Clube Náutico América a

brilhar no setor social deBlumenau
I·
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