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II r odores para avião vão

a�1 u a ç, o da J3 IIa S!,�YO����·r�!��,� !2al de�����ti bríca de aviões «Faírchild» e a Brasil construirá motores do tí-
T d (A

. Corporação .Aeronautíca anuncia- po «Ranger», para aviões, fil�
Don res, 31' . N,) - Correm insistentes boatos EH;+•••'+'••

-

+•••�·�·.0 o @.*��"'+••�+••+•••••+••e '�'1 truí
.

bricados em te.. rras brasileira s,ti
' ram que o braSI cous rUlra mo'" ,u -

• va o

B que o Primeiro Ministro adiou o seu discursso para As comemoracões daSemana daPatria tores de avião, de acordo com', sezundo iníormou o Departamen
poder anunciar a capitulação da Italía.

.

-

os termos do contrato assinado to
�

de Propaganda da «i'airchild
Parada do .Juventudeti),U·•••••

-

•••••••
'

•••••
'
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••++· 0 '-,4 • _.. - na embaixada brasileira pelos reg Corporation».
Dino'Grandi a caml h n W h" t presentantes do governo brasí- Os referidos motores «Ranger»

.

.

I
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In o ae as Ing on Iniciando os brílhautes relStejo3 com que será come,
lei 'D'

,-

IM' ! teem ([OI'S cilindros, são de res-d· Patri J
• erro e a' 1"lS1:0 (e Olores ua '-' � u

,

p'al"a' negociar a pa.z
morada este ano, li Semana a . a na, te.rà ugar hOJE F 1 friamente por' ar, de 175�HP. eI sr;,;u I
as 9,30 horas, a Parada da Juventude, na qual tomarão Cia. . .iirc rild. •

- .

"d t
- As negociações duraram mui- podem E'er utilizados em aviões

,Estambul, 31 (A. N,) O Jornal "Akpham" �fI�\�c��da:!�: �O!���a::�Olares. alem e represemaçoes
tos meses entre ii dita compa- de treinamento ou de patrulha

}?ub�Jü� uma nota dizendo que o politico italiano Díno ApÓs a parada, que será realizada na rua 15. de No. nhia e as autoridades brasileiras da costa. ;,

Grairdí está a caminho de Washinaton, Revela o mes- vembro, será colocado o Fogo Símboltoo na Alkr da Pa- e foram completadas durante a A «Faírchild Coruoration» en ..

• 'J

recente visite feita aos EE, UU, víará motores ao 'árasil afim de
:n? JornélJ, que aquele �olítico està crede�eiado pelo trla �rIUado� em. frente ao Teatro Carlo! Oo�e3. L.O�O e�m pelo mínistro Salgado Filho, I que os técnicos brasíleíros se eSdreída Itaha para negociar a paz com os aliados. seguida sem feito o hasteam,ento da uandelra, Nacional,

SERÃO DO TIPO ,!RANGER: pecializam. '.

@ ••$.....+••:.:._••+••+.... 0ce�+++••�•• +•••+••••+.�.@ cUJa guarda d� honra será Ieíta p�l�:r.e,scolares (,l �or ele,
OS MOTORES A SEREM ® ...e-{>•••++'+.�•••�$-.�.*.0

Bombard .d .

4 I· °d d .... ds
mentes do 32 l'). C. As 18 horas .se'i ... ealízará o arríamento

A h dA' n'i ea as as pi OXH11i a, 6:3 e solene da Bandeira Nacional. CONSTRUIDOS .ii campan a fi gasogamo no 10
.

R N dí ') 3 d c", t b á �.
- ri NOva York, 28 (D, P,) - A

O m a os ias z, e 4 re zse em .TC! ser manuua a guarca Rio, - A campanha tio gaso�
d 'd' N' I 'hlt d p' ®••• {l>1>.�<t>.��.fH".+·'!lt'·4-<l>0

B '
.' ,

e honra e Ban eIra aCIons e ao.;. ar a atrlR, reve· N bO'cnio no Distrito Federal, força-erna 31 (A N) Ad t f I t C Sugerida a insUiuiçao do Seguro
._ .. ' .

'. �.: -, .

ml e·s� O_leIa men e· que zando,se os escolares e componen�es do 32 B. . Agrícola' da pelo racionamento tia gaso�aVlOElS alIados atacaram ClvIta VechIa: nas pro-ximida- e ..(>�+',�;.+.�'.�'.+••$9:4'•••00·0••• <@>�••+••<&<·.�+:��.1!·H+0 lina, continua intensa, Segundo

�.,)i}.',:d::::+���1:+���::!:.�.n�i:�::.�:!:_%+++••�.+••+.0 Dia 2 da SetBIDbro é rB.·riado Municipal Sã:;:i��O(�'01��lhO �:;:;�\e (�s��: ��!o�n�:;���sv�������i(��lt�r:d���
Im t t t i b b

merdo Exf'erior, o conselheiro missão Nacional do GasogenilJ,.'. por an e cen ro a.amao cm' ar,:", C d 2 d S t Torres Filho, referindo-se ás no- el'eva-se a 3.442 o numero doe

desdo omemora_" o-se a
. .�. e en1- tidas sobre a :olumosa quan- v'eiculos desse tipo registrados

L d· 31 'A N' _·A 'J I 1" B '" ''''b .. bro a fundaçao do. fVlunlcip.o de Blu- tídade de alRo. Jao em ram,,: Q.u� naquela -entidade até O dia 20
.

on res, - (...) clCtac e (Le 11--1 IS mgo, '"
'. '" .

d
.

I se acha armazenada no lllt�i' do
-

correnl'e, E' de 15 carros aImportante centro .ale_:não,Joi objélo ontem. de mais rr:'enau, fOI decretado Tena. o munl-' riOr do Estado de S. Paulo, sem média de registro verificada dia-

�m ataque da Raf, e!etuado por aparelhos "Mosquitos". cipa!. proteção de seguro contra fogo, riamenlic, O total; de 3,442 veicU:�'
0++.++�••+•••++.+.+�.++eD,®$·$:.:.�•• �<$�•• +�$$�4>.....0 P t t" -, d

.

·
-

f _

teoeu comenta�ios em t?rn� �la los em tráfego ,está ,assim diseri-

S€HS ataques da Raf em nove dIas .

ar as e mo lyO nao avel a? un urgent'e neceSSIdade. de mStltUlr� mtnado: carga - 1.133; passeio
" '..

...

.'. clonar o ComercIo e a Industna. mos em nosso paIS o ,Segurp, � 2,198; ónibus - 63, call1i-o'�
Londres, 31 (A, N.) - Pela Bexta. vêz, a Raf ®++.,H.•••·:t..

·

••••-.+•••••® o�+••�-Ij;,.í€++..._....$'*'$.�$'�.�.0 Agrícola, ' netes - 47; taxi -lo {
-�

"

;��?:�aa�:{��ih�re�(�e��:i�O�eriii:�. �:��nt�uee�!� Visitou Indaial O Clnle. do 32· Se C. -'1;;0MR�b;;;;""w:ríb:�hLZ2W&L ht

lW'aí�e d�. dia.'. ?�, f�i realiz,ado por uma.. grande força.
-

Magnifica rsospºãO ao ilustre militar Especialista em ��l:StPa� lo °Cora�ãt) e vasos.�fJ····.+·.·:+••••..•��')!+++000�••��++�••+�.��.v�.�.® Artaria-esclerose. 1), ii a peito..

��nfe-�'n"""'�� T-;�I:lt:;....� Segunda feira, dia 30, esteve do hopitaI Beatriz Ramos. foi- ELETROCAHmOGHAFIA; VARIS ERAS llA·PE..'ltNA�"W!I' II'� �i�
.

Il!' Il!!� ... !!!�� em visita a Indaial, o Exmo. lhe oferecido, mais tarde, no ho Doenças do figado. rins, estomi'21,Jo, intestinos.

. LONDRES, 30 (V,P.) - Observadures diplomaticos bem Sm. Ten. C�I ..A�hem�r yilela tel Hardt um almoço a que com- GONSTILT!S:
.

10 i!:E l�t: la a�a�i1n:�;:docim!]Hna ���:n���' 68'1,
informados indicaram que uma cOBferencia tríplice entre dos Santos, dlgmssm�o ,Lm,e,?p pareceram alem dos distintos __j",;w.ftM""",;m;:I&1ii4'!!!(l!i#�·'_��_

a Oran·Bl'etanha, os Estados Unidos e a Russia. será pro.l nosso 32 B. C. O dlstmto mIlI- militares, as autoridades e pes
jetada para data oportuna ,durante a conferencia de ontem tar, que se fez ac?mpanh�r pelo sôas gradas da sociedade in-

.

entre os representantes das três nações.
... S�r. Cap.", �rr:am Mo{elra de daialense. Achavam,se presentes,

@.,.+:4'.+•••+++•••+••++.l;;Io®+••-$>+++.+·.•-+'Í'�••
'

•••'+""0 C�stro, pr ... s�g!Oso Cm.e. da .3a. �. YORK, 30 (UP,) - Os aliados advertiram a Halia
� .

t
..

d ......!li'
W

"� oil:. !li __ Ç!3. do 32_D. c., teve entuzla�' igualmente, o Snr. TeodoHndo de que os exerdtos de invasão S6 encontram prontos para
1!!1 �an fi aMe o �apa!'a �a!iara tlca recepçao defronte a Prefel- Pereira, digno Prefeito de Tim· E:mpreender o ataque. A radio de Argel diz que as forcas

L...n.!ie 1ura Municipal onde se achavam bá e o Snr. Dr. Tupi Barreto, anfíbias das Nações Unidas possivelmente, cairão contra a
...

Eih�rIiI'&J ' todas ai> autorid3des locais e fi- prestigioso Delegado Regional Italia desde o r:.orte assim como pelo sul. Disse a transmissão
..•.. LONDRE�, (U,P.� - O discurso que Sua Santidade o guras prestigiosas do comercio, de Policia.

que os elementos aéreos e navios estão prontos para "desfePapa pronuncIará hOJe, ás 13,15 hOHlS de Roma, não será industria e de todas as classes A tarde foram visitadas a ma, (:har uma ofensiva em lugar e momento que já se dicidiu"
longo, devendo durar uns 15 minutos. A emissora da Roma sociais. lharia indaiai. fundição Henri. m.�""�".�-.·••+•• "+-+�':.+••0 o0.+��+:,.+:++�+,+.++.�••••esali�ntGu que? Papa fal�r.á em italia!lO, .ffi?-S logo d,6pois Após a !ecepção o Exmo, que Vanke, Embalagem Com- Deseja V. S. possuir animais fortes e saudaveülI?

.'.
o discurso sera retr-ansmmcto em Vimos ldIOmas. SalIenta- Snr. Cmle, do 32 B, C. visii'JLl pensada e Carlos Schroeder, le- IR 1 I<' I'" h R 8d.

I� que o (.u�curlSo do Par>a será pro�u!lciado no a.niversa. o forum, a Prefeitura, a biblio- vando o distinto visítante a me
Alimonte-os com 1 are O .... li are III o - emOi ()

1'10 do� rompimento da gUerra, acrc:d!tan�o'se por. 1880 que teca Cruz e Souza, a re.dação Ilhor impressão da progressista produtos do MOINHO JOINVI LE, insubªtío Sau!'o Padre fará um apelo de pUClfwaçao ac,s belIgerantes. da "A Comarca" e as obras industriá de Indaial,
S E,H li li E T R A N S M I T I D O 0+,++ •.+.+••••++.�..+.+••®@�+.��••+4>9� ..�_ilí?.....��'*'+00 tuiveiB pelas suas propriedades refrescantes

N, YORK, (D.P_) - Segundo se informou no Di?parta. P�pel ...moeda· em c:r�nII.'1C�·O no país ®o$>+�+·"···++·++"d+·+···®C0+.+.+++•••++·++.'++.+�"(!J
mento de Informações de Guerra, o cUscurEo irradiado que

G II
. '.. I, %"-uh.t <>.� U II Suspensa urante a guerra ii. ou-

pronufleiará o Papa as 11,15 hOfas de GleenwiJh de quar- Rio, - A Caixa de Amortiza- lanGia total de Cr, $, ' • '. torga dí:'A cida.dania al"gentiA'l.a.• ta.feira, selá retransmitido com suas tl'adUçÕecl pêla8 esta. ção organizou quadros demo'ns� 9.634,286,043,00, ou sejam mais

ções de radio da Argentina, Ir18nda, BaUa, Espanhh. e dOEi trativos dos valmes, Ílnport�ll1. de Cr. $ 298.922:700,00 do que Buenos Aires, 30 (U. P.) - As cartas de cidadanias con·
Estados Unidos, O anuncio acrescenta que fi transmissão da, 'e quantidad'e das notas do

em 30 d'e Junho diferença essa Por decreto aprovado pelos mi· cedidas. serão canceladas) qua!1�
S9 lará com ,um comprimento de onda de 1627 metros paPel moeda, pelo qual se ve�., '."'" nisiras, foi suspensa a autorga do se comprovar que os pos-
.para a America do Sul.

. .' r�ü:a, que, ;�xistiam em cir�ula:, I�SUltantle, c�a llnpOl�al��l�o enl� da cidadania argentina pGr f1a� suidores da mesma, exerçam
'�••'.�••"+.,••+'+••+"'+••:*-0o®.+++••�••+•••+.·.+"+.+0 çao, em 31 de Julho ultlmo� tIda de acordo com L, lel 4, furalização, enquanto durar o atos que impliquem dupla na-

A 1h.d'"
.

n ".di DO>
117,540,281 notas de valores de de 14 de Junho de 1937, para' a atual conflito armado internado cionaHdade.

au leDU O Kel Ua � loamarca 1 a 1-000 cruzeiros na imp,or- Carteira de Riedesconto,s'. naL Tambem serão canceladas as

otl).�ií'.'i!�$t.!f..��V,1I'.�.<i'���.�*-*�il'@ 01t>••. 't++••+•••,.�.� 0 €1++ 0 cartas de cidadania, áqueles que
,
tiverem antecedentes ideologicos
ou doutrinarios contrarios as ins
tituições políticas da Republica,
ou a sua íOrma de governo, g
e.�··.··.+.•·.••+.·•.•�

,

"Acumulundo agua entre as

suas folhas os gravcdó:s (brome
liaceae) tornam-se fócos de mos

quitos. Arranque-os sisi:ematica
mente. auxiliando a campanhct
contra a malaria em Blumenau"'.

1®�··········+······+··0Crithio para pagamento
de horas extraordinárias
Rio, 2:1 (8. PJ -. o.Conse

lho Nacional de Traba:.lbó jul.

I gcu
em sessão de ontem um

processo que viuha transitan'
I do há dois anos, em que os

empregados da Casa de �au.
de "Dr, Eiras" recI�mavam .)

pagamento de horas ext!'1WI'
dinárias no tüttÜ dH m11.Ís de
5 mil hOfl.!S .

.

O Conselho resolveu julgar
improcedente a reclamação,

"".. ,,,.'. _ "'."""'_. . .",,' , com fU:Jdamento de que não
•

HL��';;i:":'"< oi· ...:I. ..... .

Ifi!! DésembCU'cC!nd� de s�rprezcr �m terIno}'!O ilalicu!o, as poderiam se� Nl�lamtlda8 no·
.
IUer.!laOuO ii fprças dasNaçoes Umdas estao �pressc;ndo a

bbeTia-j ms extruGrdmárw.s lHif em"
�i.o dQ; .Itali.a., el.o jugo fascista. AqlÚ vemoli tlln g:mpo. de sold.a:d.os nor�e:cmlel'l.cano3 do. corpo d� pr.puados rf'sidentes. no local
@);1<!en:halliol: enfrfil'j:uos � ,tctl:'�fi! de til)!):1"V!,l" ftj� �sGQmlf,l'o$ <li! m,ctQ:de d;1l Sll:armstt, U�1'lt tuna .das pr;!,- 'J.

.,..
'" t. i,r 11'"

. . -�

meii:crl> �. ier LIJrllrhi!.". tF'ou� tl.« INTH-aMlIffi�11,NA.},· t;,m qU'1' l'a .<1 ,�<�m.

nunclsr a

o novo ata.que não demorará
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C .ti. R R O L - UiUa (dri7.irÍha de 9 cmos de icladóil cOllqmsicrrá: todos 133

corações t1e< omoçionante l'!'odução

A
iLÍI\ :Í!n� s

o Dr. M:o:nettoH Um louca quClI pratiçcr a sua crte infernal!!
U�'1a: hist@ria romemtíco ê alegre dO' ti K (;) q..e muito agradará (lO!!!

<.!pli'edadcres de um bom Cinem.a 1

Cr$

"

E. C. Bandeirantes
Brasil E. C.

406
"

C. A. Tupi
E. C. Indaíal

228 "

33

É o Clube

""

r. d

UC·' � ri J �TU n

I:fment'�� Il�muhtU� �Ui���A �Ul t��mtj8íl�n�����ti'G �y &lu3ilflJi usu '9�g�Wtl! �%'& �",,�ii��'J'i3"�5t��

Sob o alto patroeinío da CASA. ATANASIO

uQuai "Clube mais querido da tJ3.D.?��

t§
�

�j$j�d'���_J��if��;��.��'ff:������
[as.)__
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Brasi! no Post.Iiuerra I�' D�o A®
Ríoo, Agosto ...- (A. N,) -_ Via. ,nulo de maneira nntave] parao

.

m!)lmnado!ia lH} iUMIS e com prática nos priIwir.a1s hl1s��rais doPais.
aerea. � Ao transcorrer Q l)n- exterminio d03 submarlnos lo- ,

. - •

� HEMGRBOHIAS, VARiZES flíEiAS IHLATADliS) I:l ULCEfUiS DAS
me i ro, aniversario da el1tr�dâ .d o tal. Itaríos que in Iestam o Atlan, !(ij -

Brasil na guerra ao lado das Na- tíco Sul. II f$
PEIU,l'AS, SUA GUSA SEM OPiIRliCAO E 3E!� DOR.

-

U id
. ,.' l' l'� C'U'i1 da �"!l.�r.!""{;:> em "OU!:!);:; [Í,l'"s:

coes m as, tivemos a grata SQ- lVlas ú mais oig-no ue nota é �
'" .. Cu •• U ., . u_

tlsjação de receber as mais eíu- o momento da ürci"i.lo braaik-ira. llll Tratamento cspccialí sado, por métodos modernos e eficientes, das
.

d t
-

d 1 I N- 1 •

I' t 1 � doenças de senhOl'tlS, crianças, coracâo, pulmões, estôn13sro, fíga-
s!.vas, emons raçoes e sO'.lc (l- _ ao uecic 11llOS en rar na uta (Ü;1 �o"'.

.

bi
�.

t' do, rins, hoxign, intestinos (díscntcrms, ame
�

iana, colitcs, prisão
riedade de todos os povos ami; tra o Eixo quando as causas es- ! ele ventre, etc.), diabetes; obesidade, reumatismos. sífilis, malária,

gos. Mas não foi sómente essa tavam claras. As serem torpe;" � opilação (mal LIa t.e r ra-, GlÍsipcla, cczcm n, etc.

a nota mais acentuada. Cab:e deados nossos navios, o Eixo ��I matel'mia _ Ozom,termii:l·Eler:ínl GO(H'HlÍiií,'ª�
destacar igualmente o tom de se cobria de vitorias 11:1 HUS5là, I

i�
1 ..-ru... .lI<n _ c;;1:>f' i1. n , ri V� l' i' rr 'I

I
'

I
' o •

O
. �. -, UY'. EL li' k> """",.EJ, D ,_, lJl .v. "" "� fi V

e evac o respeito com que ro- na Arrica e no .menre, a cam- fil:i
das as nações livres, grandes I panha submariua tinha atingi" t \ií����..;:t�0""'0e pequenas, saudaram a colab o- �'d,o o auge ü apenas Se víslurn- I l!I SI

Iração do Brasil. Todas as notas hravam os sinais de uma rea.. II r n' � C � O ,F'<> � �r;, a

f 1" ]"
",'.. � � � ,,�� f!l

rizaram o papel decisivo que cão fi iaaa. Nada disso nos d",. 1
o. �

passou fi desempenhar este' pais moveu ele nossa atitude, Mais Ô �1 i 'Ia r � '5,R = 8"). "" I
-- Do RIl i'. Frederico R08e/J'I1'11Jl.

"1;< ,u�·;;:;::;t:J.tlly� Id d O
. .

di C d' , d
. - , ('. [1" .un. Antonio: l:>losemanll CO))1

es 'e, s pnmeiros las, e enuo o que apreciaçoes ele caráter F/I,TOII anf)" hoje .c_1

as suas bases do norte para uso utllitatío nos R!1Il1ElVJlll senti- I 1. t r;' n°t l'
O nacimento de um menino, ocor-

_ .; 8/1.1' li, L'-" i,o(/. Del' 0(1.

de seus aliados, o Brasil empres mentes de honra. Tinhamo s mor! _ .r'1
rido no dia 3V do corrente.

_-
_ ,·/lnd. Ama!1t1a Jiwl[ic!i. •

tÚll um CQncurso inestimaF�1 ao tos á vingar - llZ�da nos ))\),�iid V-
"

,)
_.- Do sJl)'. Cados. Kn!(:Í-ch' e de

- li, -

D'" '7
•

tríunfo dos proFosito:s (L:m0- I afastar do camínho dess': d(:'\'c'r ti
� D T" Cf 6 1 o ••i,;ta fu'anll com o IU/CU/lell·

t' O
. - d F

.

1
' -----:- • s/'a, ,1.0['(( �j·o:, ....e:l '(/� I(')', I fo de Ulil. me'll�no oc'níTido no dia

cru lCOS, S navlOs e a\�iO'eS a)i:l- ! sagra o. �SSCi alltwe 11001"(:: e dli/lweSpos(/ do ;irlr. Robâ'w (iro ..:
"V) I

' ,
.
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inesm.a forma.' a ação de no.3SOS mo u�na potencia de 1)rimein ca.� Eolil1) di;'!dÚi' !lu AlftO nwiío - A sill'Íll. Luiz({ LidJOíI e o
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mcenmo ;1<1 popular e acredita-
\ Varices _' mcerm•._ Dgém:ã� Tiopicaeso �. - n.0 .vIU. LA'újJi.>lclo ClInha t! de da Alfai��13rirr Paulista. Ao que

CONs.: Rila15d�N(lvembr{i�lHm·(aO�Ii!.d3,!?p:a�'�I}::'Mt�}". �ID.
�(!h' �1:i:7w C(:�.,,�,lZ({,Gimel;�o �o�.os íilfurmados, 0. fogo teve
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Feltsmente o fogo não tomou

Vermelha Brasileira, sub.filial de Biumeil3.U, uma reunião!;-I Do 8111;: ,;[�lH:lll(,_�, dl;;'."S,anlO., mai.o!es proporç,ões, gra�:1.s ao

das Voluntarias Socorristas afim de Ü'fi{[í�!' dt- import'lntes' � (c� D C�I c • .lo" :::'<lnt_<) (om .0 aux!l!o de popuures e vIswhos
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Solicita'iàe:por nosso intermedio o comparecimento de to·
co i;? dta :"�r.do CGOiTeilt". loca!. torrando medidas que se

1)0 SIIJ' r: (f"'1j ""GUIOileJ' e de' f'
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das as Voluntarias Socorristas desta benemerita a·-rre.rl1iação. -) -L ,.'
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I Rio, 31 - Na imposslbiH
dade de Bx&minar õportuna
mente os numerosos pedidofl
de licença e:,�cepcional de
trafego para motocicletas,
que lhe for,Hll encl.H1&Ínhados,
10 Conselho Nacional do Pe
I

iróleo rêsüIveu em sessão
dé 26lJ1t1mo transferir do pro
ximo dia l' de setembro. pa
ra o dia 20 do mesmo mês.
fi da�a em que deverá entí'm.;
em vj�or em iocI;) o tf'rrHó
rio naciona!, i1 proibição do

I trànsito dos referidos veicules.
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TABORDA

Os

E' só Jesus que Os póde curar,
é só Jesus qU!'3 os pôde fazer
que ouçam 'e falem.

"

'Quando vinha Jesus dos con�

flns de Tiro, te tendo atravessa

do {JS terrltoríos fie"; Decápolis,
depois de 'ter passado por SUó
nia, ao mar da Galiléa, trouxe
ram ao Salvador um suruo-mu

'do.
Triste, muito triste é a situa

;ção deste enfermo: - E' surdo;
não ouve falar de Jesus, dos- seus E' portanto, preciso leva-los

milagres e das coisas do céu. -

a Jesus. O Divino Mestre os �tD·

E' mudo: não pode falar, por I
cará com o dedo, f.echando os

ser surdo: não sabe pedir a gra- ouvidos 2Í vaidade, ao ruido do

ça que precisa para sua cura. I mundo ao clamar da.s paixões,
E' mister que outrém S8 interesse dando-lhes assim a graça do

pela sua cura, >e por êle peça, Espirito Santo, que é o d'edo de

Este surdo-mujo é ''tuna figura De�ls. E ungindo-o.; com a sua

:do estado lastimav.el em que s� salIva, Illt:8 dará a sahedorta e o

encontram muitas almas p'e- go:sto das coisas de Deus. E de

radoras. Não Duvem a palavra pois levantando os olhos para
'de Uem, e não sabem mais falar o céu, jstD é, orando pGr eles,
a Deus, m�m falar de Deu-::i, e são pronunciará o EPHPHETHA,
'mudas porque são surdas. E que quer dizer - abri-vos! ,

qual a caUsa deísta surdez flbso� Jesus por oncl'e passa, tudo
luta? Como se formou esta sur- vai abrjJ1(Jo; - abre as concie!1d
tlez? � O orgulho! Quantos ,mo- das, abre os coraçõ:es, abre as

ÇOS de nossa época, apenas fre- torrentes da gr:\ça, e no ultimo
quentarn 'lUll ou dois anos de dia, nos abrirá tambem ,�s pori<
DireIto ou M'edecina, já tem o tas da et,ernidade!
galanteio �de fazer est'endal �l� Imítemo" caros l,�itores, os

sua Ggrande cienci::p, e de dizer amigos e cDllhecid·os dó surd'O.
com "labios ovais; �' Eu sou in. mudo, Jevando-o á Jesus e po!'
crédu!o! êle pedindo. .

�

C!:ôS orar se não sentem a neces

sidade da oração? Como pode
riam lproferir urna palavra 'de
fé, se não têm pensamento de
fuI

�

LeV'Bl1:0S com os nos503' pensa.
mentos dianN� do SenhDr os mui
t'Os, os inumeros surdos-mttdo!s
ela moderna sociedade, por· êles
peJindo ao Senhor, e assim
muitos serão curados de sua la
l11en(an:�l e cruel enfermidade.
E são tantos os mudos-surdos

n-esttl. cidade, Fre� João.

"_\ • fi'

--i

Cheios de sí mesmos, dos
"abalisados'; pensamentos e 'de

,c,,
sua .' ciencia, nào querem in�em'
For nada ouvir a Deus 'e riem
Dêle ouvir falar. E .o' d,emónio,
para não perde-lo:>, Os entretem
nesta'surdez espiritual, e 03 tl)r�

na lUudos tambem, para qwe nã,o
1falem a Deus. Como poderiam:

'.�
, ,o

"Arrancar e destruir gra
vatás é concorrer para �

desaparecimento da m�

laria em Blmnenau".

(;on§unlid@i�!
Exija Leite

'. D,m l'elogio de pulso, SêX
«ngular com pulsGira: di:)
}:Ilt'dc:.
Solieita-M ao achado. de

entregal·o con.iro: bôa araUfi
càçãó 1,10: Loja: Sonnemaun,
Rua IS de Novembro; HOi),

Exijatl1 O sabão
'l �
b�
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conserva 8 desinfecta a sua roupa
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