
t·,

,

OR(}AO DOS, "DLIlRIOS ASSOCIADOS"

': P::!i'aí'l� � santa Catãiina) o

· G. en?:f;'! tie· .D{�i��n E",,"i��i'
· tio Arr;'.1r�i.
s. Exclu,._ l'\i,Ji� úh�u;:1 , co-

·

iIlissão roi
< a· Ui! !ldido inHi

tal" à.'Erllbab;...�-da Bl·asileira.

'nos Esta'dos Unidos, na qual
permanch,,'u luais de d�;,

anos, demonstra: agora {} ea
" rinho com que pretende en-

carar O- problema militil.r da

/(Conclue na 2,a pe. letra K)
,

'",.�

ANO VIR
TELEFONE: 1 O 9 2

End. Tet.: A NAÇ.\O •

38'

ENTE UM EMPRE'STIMO A BAIXO JUROS
ITIRAJ A CONSTRUCAO DE NOVA USINA

" �'"
.

cão e invoquemos
lia divino, unico fonte de

harmonia e paz e implore
mos ao Pai Eterno e So
-berano que ,._traga a paz
entre todos os homens, sem
ter em conta seus proble

temporaneos e mo-

rais".
(Conclui, mi 2a. Pág. letra Ri

to de que os "ca'_1angas do gover

nador') foram os rosponsaveís pe

los incêndios. !lá uma onda de

revolta contra 03 -1)PO'3lc.1<.?nisLas,
motivada por "e ter descober-to

que eles proprfos 'e 'que manda-,

ram atear os incêndj(J:j nas caSES

dos operá�ios. Si.i.o l..-uiz, voltou à

aua normalidade: HoJe. C,'d0, f) co-

Diz. O srII Adhemar de Barros

"NAo- PASSA DE
UMA CALUNIA"

lVIARILIA, 5 (Da sucursal forcos. Autorizo-o;
do DIARIO DE S. 'PAULO)
- A notícia, aqui chegada,
segundo a qual um vesperti
no carioca veiculou denuncia
de que os acontecimentos ora

,(Charge de
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Vende ..se I
Ul�iA CASA DE MATE-! tRIAL, nova, contendo 11 Irepartiçôe�, medindo 14x

I12 1í2 mts., tipo chalé. si- I
tuada á 500 mts, da cidade.l,Informações na Casa de i

19"and,,� recursos concentrados BC- l\'lóveis, ROSSl1HU' ]c Ltda.,; ----�-�_._------

[CcS.Ç{,l"iOs às jn�talações hidroeiétri- 'I'elefoner 108!).
.

i "--��--"""'�----""""""""""'--"-'-'--"""''''''''�'''''''-�----i,cas je grand" vulto.
;

•

de Crédito ;,g-l'lC?la e Industrial

'I
lia tempo encontrei dois direto-

Ido Banco do Brasi í, concede em- res de um'). das gr-ancles indústrias
préstimos com juros 'anuais de oi- norte-americanas, que trnbalham

-----�--Ito á onze porcento - sunlen�e o em ldêntíco. ramo industrial:lo

V dservif:o de juros dt:F:t:; cmpresttrno n�eu. 9U• SEJa, no ramo de 111ndi-

en e 1fte'base de oito porc�nt3 ao ano, ex�- :;.10 eletl'lca. �e aco. Consultei es-

1Iiiiii�I giria dezesseís nlllhOl's de cr-uzei- tes Jnduntríaís SO')"e quanto eíes !

Iros
por ano. Nenhuma pessoa de p3.g·,vam de .1'1!'0- r;;ra "CUS nogo., Iresponsabilidade da Forr-n e Luz, '.!IO' de vulto e eles me informa-

IJamais podena assinar um contra- rum que em negoeios grandes, de
to desta natureza, porque o mon- \ quanfín aproximada de um mi- U . 1. t J htante do Juro seda máíor 1::1 que PhãO de doltars, costumavam pa-

"
ni ",eUl n1011 aitü .ta! e cu

.
toda a venda industrial ·uu:.] eh � :';,,1' na base d( 11m porce!,w. e três fé localizado no melhor 11Forca e Luz.

J quartos por ano, 1I1lportancI3 que •,

Neste magnifico :Vale em rene vi- acnavam �axa exorbitante. ponto do cais. Ver c tratar, 350 I�!ETROS qUAPRAPOS, SITUADOS NO PON-vemos. a natureza eerocou .i chs-l NII!'- �.)a15es �ltêt.Yl�:1tL inàubtrín- co O ""OP"l' tár!o I a Rnaposição dos homens, ca iculadn- lizado5,' as organizações básicas d,
ln 1c" _ e "''' ,1 .....

_ In1e.nt�, dt:zentos '!li! cavalos ce II et:�nQmia,. c�nlO Industr-Ias pesadas, S. Francisco n, 4. ITA.TAI.enel'gl2. h2droelétrlca, urna vez �'I.- usuras �letrlCJlS. es1radas de fer- �

proveitudas todns as possibilidades 1'0. co.n1paniui1s de .nave�ção mi-

Iéxisteútes. A:tuuhnénte nem dez; nas c indústrias químicas d� ba- - - - - - - - - - - -

-:-
porcento deste potencia! é npi'o-' se, recebem emissões diretaml;!nte,

V d
,OS INTERESSADOS QUEIRAM SEveitado. Devemos pecgl'ntar. pOl-! em vez dos ban(:05 intermediários.

eu e s e
que motLvo? Njão é !lo:;: .alt" de I' :\le;:_cado).'las. quando devO;'!ll'" ser

'

- j
ro-1·,{epANHI,1l C07"TE'RCIO E INDU'STRIA MAL-t1ma orgatÍ;izaçáõ';Ii ':altura ,,_, n )!")- ,ad<jul P!'Cços bii1xos devem • I '" ,Ti _ _"lo. lr_

• w
. veitul' a energIa hidráu1icH ]>ftra I set' 't. as elú grande' quanti
; i'i!,s elé,tricos. .

Temo.; a ElHprê�a dade, dire _ente d!ts fçnte� .pro- 1 ,.

[G E ,,. T I'Força e Luz Sl'tnta Catarma que, I dutaras e "a� ele lntel'medlar,{',,", Ulll apa;relho de soMa-oxi- BUR. Iv... I AJA .iuraníe dezen"s . e dezan,,; ,c!t: Pm,o E'ste �nl:itivo os grandes en'· A. '. _�ros serviu õHman::eníe SrUS

Cliel:!-,
pré�tL'11os,. 'naquetés paíSe!?, pOdem genlO de bmx:a pressa0, eUlteso E' uma empresa bem <,rgaJn- Ser negocIados a .1uros bmxos, pJ!: > d

'

-------------------------��,zada e admi!l�str.f!da pU!" ,P['�S?":; s_,:,rem negociados. por org:mizaçfo,es eS[::' O novo,. _
! �.

de respons_ablllda<te recon"cC'l(la. Hk�n(,'elr;"s de o"ff<,m. Um caullnhao luurca

I
_;__�__-:- _,---------'-__��_,�-�Tamllém 11aO é pOl' falta de c'a1'a- , '.

cidade técnica, poIs as "�i,, lC< eXiE-1 �, -' . Ford, em bom estado, por V dtente!: ioralp COI)stl�Ulí{GS p'cr rro- NetO lenho ncnhU1.1.a dUVIda ql1€
-

�
........

e e
fissionais competéntes da Empr<;- !' diretoria da F'o!',,'l e Luz não preço de ocaSlao. .,

.' n .

•sa. A re�posta é. simples: pO�·. fal- I vadiada cm realizar um empró.-
.

'Tratar eOlU llloys de I-\ta tão somente 0.... fAAuri'o,('

J.man-/
. ";_ > ' I

'l;,e11'<;>9 qtí.e ';f!e,rmiuSsem 'in.stal,wó<,s hmo de vulto para a constrdcá'1 Zutter. n rua João Pessr}a.!,de maior vulto.
- .

<l,i Usina de Saliú do Pilfío, ('(ln, ,

]I:gl Íl:']�).po� �cio�, quando a ")1"0- juros idênticos aos pí�gOS pela .H-dUÇl,O ll"O era t"o carregada de � ". . . '.
__ �

�

n�speL;ar.. .cotn' os' institutos SESI, t
!lUst!'la hl0rúelt:ü'lca norte-.'1lneri ..

LBA, ';5.ENAI, _ os. quator:.<e tributo;

I
cana. Poróll1, aqui nau temos esü.de hOJe eram somente u!na par· possibilidáde atualmente por o .'ccela deste 11U1l1ern e o,: llnpostos. ,... l-

eram nl'4LS suáveis� a :fornlação de 1t10t!VO, penso seI" oportuno apr,") ..

-econ�rry.ias nas H�dústjias locais� I
veitarnlos a flugestão feita ha pou·pel'mlÍlam que, paralelamente COIl. co oelo deput..'1do Cássio Medeir','(1 desenVO!Vlll-jento das n"leSmas e;:;-

�

,.

.

/peclficas, as empl'êsas deste Vale que nos Cllsse: Blumenau IlUlIl'(;.'II pudessern criar e desenvolver .a pede; Blumenn1.l deve pedir.

II Emprêsa Fôrça e Luz Santa Cu-

I Temos, pois, uma' p'ata oport l'I I tm·ma. .

, .

f Os tempos, poréln, mudaraln c

I
l'lIUaue p_)\rti. :lpro\.'eItarrnos esta Sll-

ti J :1;'. �Hrgcs �e pag:tmento� leg�h; gestão e pedi.' aos nobres depul'l-II : eXl�ldns b_?Je da produçao. nuo dos, �qui pra:sentes� pal�a qUe.
os I con1 �uos relac:ões peSSoais, eOI!.

sigam junto ao Congresso Estad::al

1 t! junto ao E.x.C'cutivo du Estado.
I que sejanJ intcrcl1('diúrlô.o..; no i ...C

I <liào ao Gov('rno Federal e con·:;i

{ganI U�11n a�.sistência financeira J:!
i duzentos ntflh.õe�:; d� cru�eiros L

________
l Ernpr.§sa Forca e Luz de S� ...nta C:-l-

vista de ter o sr-, Herbert Taésdmer, retiradd.se
como soem da l\'IALHAIUA' TAESCHNER & KARS.
TEN, a mesma pasli'ará 'a' íii:rurnr como J\fALHiUl,JA
KARSTEN &, elA.

,. ". , ....

,. .

Ass, PAlJLO KARSTEN

ROMANCE

HUMBfRTOSILES
I o �undo misterioso e bárbaro dos. garimpos de

I diamantes: n�� .págtnas de- um livro profundamente
realista e humano. Milhares de vidas depengelldo de
um miauto de _fim:te. Um romance violento, cheio de
tira!Uft e a,.çã,q, retratando !iS l�ta�! os �dios e fi15 um
piçoos (J06'M:r!ftns.

.

,

eRGURA EM 2a. EDIÇAO
In.�4'!lmeJlte� ;reescrit{) f; em fól'Jli� d�f!pi�,iYtt.
Em tõd�s as livrarias ou. peJo �mbõJso pOijt;:tI_

I Preço; Cr$ 40tOO

K
ED'ÇOES

tO rCRUZEIRO' f �

região qlll." está sob sua ju
risdi<:ão, Ípjci:lIldo suas vi,
sítas 4e inspeção as unidades
mítítares com séae 110 In.,
terió;' dos referjdo.� r.: '>tado".

A�slbt: s. Exc)a: esrarã nesta.
cidade -uo próximo dia 11, qnízí
ta-feira, com procedí'ncia '.lc FIG

ri:múpQlis, iPel·II!!1l).!!cendo até.�
tarde dQ dia 12, sexta-reíra,
Quando seitiirá para Lages.
Acompanham S. El::cia. o Exme,
Sr. General li'loriallo de Li

ma BraYmer, atual comand:mte
da Artilharia Divisiona.ria. da

N

5." REgião 1\ljlitat, e que, como

:I'enente.....CoJ:OM,l comandou" o

entíi<> 32. B. C., atual 2,3. &.1.; os

tenentes coronéis José "Carlos
de

.

F�eit.'1S e Murat G;timarús,
Major Alíl'io Ayres de Carvalho
e �ap. Cló.vis C@�a Viana, to

dos pertencentes ao Ést",do
Maior Regional.
,

Além. do objê!'ivo "milit:tr da

viagem, ist-o é, a verificaçã.o tta

instrução do 23. RJ., suas ins

talações e suas necessidades
primordiais, os 'Generais Edgar
do Amaral e Floriano de Lima

,Precjsam�se '.'

l\'IecânicÓs. Inutíl apresenta-}rem-se não senda competen-
tes. T�atar lia Casa 'Royal IS. A., nua l;' (1(; Novembro,
332 ..

- - .:.._ _..... ---. - --- --- --- -

II

BLUl'rlENAU,

-

Vende-se por motivq , de
mudança 'Um compl�to bar
e restaurante com sorvete
ria nova, duas mêsas de
snnoke, situado na praça
de Indaial.
Ver e tr-atar- com o pro

prietário.

Aluga-se
l lm "obJ',l(!n (>(.ll;-, Iqlpr1!lg c- 1 !--a1o par-a

Ic''J.s-al ou >'ülteil'o, <,CH!

r.ti 'sem nr.:.biiins. D�7.

Iminutos do (·('ntru.
Trat-ar {'0m Dona He.,

lena. RU:l Amazoous :N.o 120j.).
--- ---------

por preços d(H�lHisião �versos carros nsad�!N:�m ótimo
estado:
VANGUARB'!HH9'�

- -

F'ORD�A C.<\.lVIINHONETE
Tratar com O F I C I N A A R T I C LTQ1}.

BLUMENAn. nua Sete de Setembro, '172, FQne 1395

Praia de· Camboriú
Vende ...se loeel DO
pODtO da praia em frente a ilha

Informações IL.\NS TOENJES
Rua Pau10 Zimmel'mann, 120 � TeJ. 1�87.

melbo�

rects -·s·e

"1
I

CO;\l UR.GEN'CI..I\: DE LIMA FUNCIONARIA
COM EONS CONHECIivIENTOS DE PORTU
GUES E lilU'l'l\'íE''!'ICá.. AS CANDIDATAS DE
VERAO APRESENTAR-SE NA REDAÇAO DES·

'rE IlIATUTINO, DIARJAMENTEf
HORAS.

DAS 8 às 17,

e
OTIl\IOS LOTES DE TERRENO. l\lfEDINDO 34:Q OU

TOMAIS CENTRAL DA Pf,:AIA DE ÇABEÇUDAS�

DnUGIR 'A

Um Motor DIESEL estacionário U,5 Hi? (600 IJ,PM:
BOHN & KOEHLEl�)...

EnÚega do Depósito - BLUMENAU
Uti1 Grupo DIESEL EI,.ETRICO 42 KVA
Un1 idem

'

idem 56 KVA.
MeçO ou MOÇA, para 10-1 Urn idem ,idem 120 KVA
do Sel'VlcO de escrÍíório de I (i.oJos de �OOG rpm. 220 volts)
preferêl1�'ia' a.o-Álue Já t��,sila ! I Df)l� G:i'upos Diesel E�étricm; de 75 KVA --; ).2.00
pdtica. i .

rpm. Marca Gl'vl - 220 V. 60 C,
.. ! Um Gerador AEG, 70 KVA, 220380 V., 50 C.

T;raiar na Empréza K:u'-I 1.200 rpm. ,com regulador AU'l'OMATICO (No-
11?-? LÜ;la. - Rua�(:ail1b!)""1 VO, .i;rnpo.l.'t;;:tdc.. 'Pronto para se1- accionado á umrIU, S.N., Fone 143.>, Nesía.! mqtor diese� ou LoccrnoveI.

'l Grupo Gerador DIESEL, nwrca "StiIl" de 30
1 KVA. :':20 V. - 50 C.

'·N50. Estou can�ado Gc ld�el"
propostas aos eüligad, )s. Agoro. !.!:o
\ ernarel o Estddo apelUtS l'Olll (}

I I'npúio de mec!� "nlJf(os"

I
"na

·E.n1 segUJtLl ü .GoY(!..:.'n:-ltl·)r ]:Ial�- l'
nhenge (·lÓgtnll ::t plill:d� t�D g(.üc- tral Edgal'dpIO Pll'lia, diL:er,Cf) Dlh� _._�_:_����_- ����---_:_---�----.....(... cornandanre se ·�onf1u7�r,) COJH
=!evnda d]bnl�chd�·. l.h· ....·1arot.l lpaís
que e�pera �n"ll1.t.;..:' a (rOell). 1'0 E;;
tado St:4rn o at.L":Jl!IJ ue t

....

�·1;3S fede_
rais.

'da", 2. reSpeito da lJOl11ba [Itô
mica, c':::nstitui o objeto de nu
ruerosos e01l1cnLúrios l1'ÜS cir_
CUIDS_. poIiticos· Julgam os
meSm�S que -e"�a 11(J\·;t cnnfiJ'
maçã(} p(thlic3 da posse <la bom
ha at":llica pela l'nião Sov'"
tic�l, seja. sllscepth'el de faci_

II litar ev€ntnaís tendentGs à

I·r:-bi�'ül) e aI) cQl11_.r:::le de 2.}
I I11n;:: n"tônl1cas e rel01'�al'. cou.

se.quentemente, as possibilida.
,,"", de pa.z. Por (Jutr�, Indo, �;�

- BAILE DE 31. ANIVERSARIO Stalin eE'cOlbeu Iirecisamcnte
A Diretoria do C. N. América tem o grato 'pl"_:<zer de �::t momento IPI'a conceder

convidar seus sócios e exmas. familias, para aSsistlrem. ad SUa entrevista ao "Pruyda",grandioso
..

Il)()r
tel' .iulg\do '.:;,portuI1C1 jiqui_"BAlI..E _DE 31. �N.IVE.R�A,.RIO , •

daI' qualquer especulaçãQ em
a �ealisar:se em s�a s,=de no lll"OXmlo. dIll. I., ,do, cm��nte, a-

torno da bomba :atômica sovi('.Jmlhantado por ':Nfl!1!iml�!J .e 8.eu C<!��un�o eh. Rltmo • M.e�as I tita, isSG não ç:b�t.ants aI) Catoa reservaor a .p'arW .(Ie h.oae .com..", zdeJ.,{�Gr. . t r- 9 I df' n;'j·, .ler ocultado que a Rus_NOTA: f.rl'aJe _de l)�Seut. Se�vJXa e l?gresso 0" � !tO!l. .,: �ia ';s'tú muito avaní'Jda liaSpois nau serao expedIdos convItes espeCtais.
� •

"

Rlumeuau G de Outubro de 1951.' -�us �a!:JaHlQs sobre
..

,

A DIRETORIA gta n.ton.l1ca.
------�---------

'GE�ULm V�IRA BRAGA
-:--'Oflciàl do Registro Civil -

Façn saber

i faciI para se instalar unla u�in�

I con10 no ISnho do Filão e nas cor

redeiri'S:: suhsequentes. poi::" acom

Brusque,' qual1dQ, Olhando l>�1ra I y.anhu ",b t<er:itlo os tJ:ilhos da Es-
nossa reporta/{em, de.:-hu·oll "[!CJil-l. .

. -. ,_ � ''',
.

ca e docenlente: tl ada ue Ferro S;llj'L,� CaLe.; Ina.
'·Nfi,? tive sorte nof' dois r"llb?s

II
dos nlatcriais necessários ser re-

que flz �rrl. Brusque. ..t;\.c�!') entao duzido a ttnl ffiloin1u. havendo,que Voou deIxar d�ssa vldil, q,ue '.- 4
•não nle traz luc!"o�, � VO\l "(lar aInda, pEdra para o concreto, em

niurro!l de agora e[n diante".. abuudancia, elTI 70da a exlcne:;'o
Oe fato. hôa !Jca�j]ão ptlra J"csé I da m(:..;,rn" c.:..Ü"!1.da.".

Costa. se .i"'C.b(�nel'a'·".
_._----- ---- -- _ .......-- - �--

t

C. N, América

._ ........ - - ...... - -:- - :::- � � - - _-

vAI A .JOINVILE?
Yia'je éom Segurança

no

.)

Procura·se

o

-_

EXPRESSO
BLUMENAU-CUHITTBA
AGENCIA BLU:MENAU
15 d6 N�&mbTO. N.03:

• End. Teleg.: "LIMOUSINES'
FONE,1002

PREÇO: Cr$. 155,00
AGENCIA CURITIBA.

Ru.lJ, 15 r;)e NOvembro N.ó

l

Tod�)s uara pronta entrega do dcnosHo RIO DE
NEIliÔ - Co!�dições (' irtformes �w

C O fi'! E R C I /\ L "R E X '.'
15 de Novembro. ·i72 - ou Caixa Postal.

BLUJ\'jENAU-__
141

D s 1
Senhora aleluã, 26 anos, com filhinh:l de 5 anos, 1,63 cm'., loirá,
1>oa aparenc�a, educ,ada e �,lltelig.él.'-te: e.t;t .poupo te},l!);?q ;yj�r:para o f1:rastI. deseJa Corresponde:q.c.l<t ser�a ·ÇOm: Senhor ate
·H} ,mos, que ble al�m50 e de '(lôa posição. Cartas para UR
sub S c h () l 'L fi; 1. \Vu!ihoÔ9 39, P�st ,nr�inen 5. ALE-
MANHA, .

v NDE�
UMA CASA DE MADEIRA, ranchos, com água encanaáa e
ribeirão nos :fundos, com 1.300 metros quadrados, no bairro
Ih. Velha.

Tratar !la reilar:ão deste Jornal.

'D�õslriadeGllbcoláte�alware fi,
ASSEMBLEIA GERAL O'RDINARLo\.

Edital de CO·...v<1eacã,..
Pelo presente ficam. convidados 'Os senhores acionista!jl

)esta Sociedade a comparecerem à aSsemo tela' geral oram��ria a realizar-;;;e no dia lG de outubro do corrente ano, às 17
horas, na séde social afim de deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA:
.

1 ) Discussão fê aprovação dos Balanços e mais d_ocumentos
referente!' �w exercício soc-ial encerrado em 30 de jÚ
nho do corrente ano;

2) Elekão do Conselho Fiscal;
3) Outros assuntos de intere\i."e social.

Blumenau, ) O' de setembro c[(. UI51.
, ,

WAL:QEMAR SA�l}En. Dil'etor-Pres_idente
•

el

e
•

mais �m

Oficina
PeixQf�
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BLUMi':'MAU, "J-111-1951

da".
Genero Iitqrár!o de d iL-

. cil manejo, :.� sútírn !,�.� ver

sos, exige do poeta. <.<16m..

da mestria na verslÍlCGc:í_,),
o seguro domínio da Ln
gua vernácula para trans
mrtír, eID mtensroc de r, "'

moção. o jntul�O mcr-d..z.
Sob este �pFismà. à1iús, '.'

poemeto de Gil:�':l'to '(1'.1
Fontoura li.ey ;_--: 1t:
comparado aos modelns
gênero.

ra Rev. :':j\l.;te c I iteré�tH�
ra", em suas próx in.as C�ti
cões. transcreverá trccho s

de "Moral 'I'rasvest.ida",
prestando, desse modo, me

recicla homenagem ao "pu

"
ilustre autor.

'-

I

-----·-1
I Feridas, Espinhas, Man-

. .has, Ulrelj'as e Rematís-
'imo.

'1 ELIXIR DE NOGUEIRA

I, Grande Depurativo
do

, Sangue .I

I-ASSUSTADO?
KOlYNOS!

UIN DE

Fóra dOf$ prelos ,

orai trasvestjda/�;...por
Gilberto daFontouraRey
Radicado desde muitos

:'lHOS em, Florianopolis, on- Ide exerce elevadas fun- ;

ções no. Serviço do Domí- i
nio da União, '0 Dr. Gí lber-' i
to da Fontourn Rey, não se
deixa anquilosar pela ati
vidade burocrática. Ao
contrário, intelectual por
índole e nascimento, Gil
berto da "Fontoura Rey, dá
a sua valiosa colaboração
aos mais brilhantes ór
gãos da imprensa catart
nense. Vez por outra, e

merge da sua excesslva
modéstia e publica algum
trabalho de maior vulto.
C01110 fez, recentemente. o
seu poemeto satírico ínti
tufado "Moral 'I'rasvC':,ti,

Uma luva e um perfume: é o que resta de rt,
Dos beijos que te dei, do inferno que sofri.
Do teu mentido amor de juras desleais.

EJ REViE��[.fE
Em seu próprio inferes sse procurem conhecer nossos preçosQue fui eu, afinal, na tua vida intensa'? c'

O perfume que vôa e em que nínguem máis p€I11'a.
A luva que se deixa e não se calça mais.

IM:PORTACÁO DillETA DOS lHELHORE� ABRIC ANTES DA ALEMANHA, .JAPÃO, ESPANHA-

I}..uLATERRA E ITALIAo MINUETE
Ao canto do salão, olhos vagos no espaço,
"Ele em púrpura e ouro, ela empoada à f'ranceza.
O senhor Cardeal e a senhora duqueza
Assistem, conversando. a um serão do Paço.

do

Marca Lucas Giovine o solene compasso;
Dança o mínuete de Haydn a côrte e Sua Alteza
E os dois velhos" lembranào a antiga gentileza
E o tempo em que. amoroso. êle lhe dava o braco, .

Balbuciam, sorrindo, um tímido segrêdo;
Escondem-se inda mais no biombo, quasi a mêdo.
Como fugindo

_

à 1".12 da sala enorme e acêsa ...

E um criado, que \'CIi1 servir-lhes os gelados,
Surpreende a dancar, velhinhos e curvados,
O senhor Cardeal c a Senhora Duqueza.

Os menores

preços

CORONA - 5 gavetas, fabri caciío espanhola. Co�e e
horda. i\1o\'imento para a frente e para trás, {lis}lo
sittivo para baixar o dente.

SHIBAURA - 5 gavetas, original, cose e borda. Uma
fabricação da indústria japonêsa.

ELGIN - Fabricação italiana, lindo moveí, 3 gavetas,
forte e moderna.

gJJGIN - Italiana. Com tampa
VICKERS - Inglesa - Sem tampa.

..!� drnírador 1!í1-: H:o !�-'v;- '1
Guerra Jllllouei!'[J, l) rH';,;tt�
Incomparável id« :,_\ \" Elhi'
ce do Padre Eterno", Gil ..

berto da FontoUl':! Rey- ';'0-
freu, talvez bm tkmasia,':;,.
influência do imortal "ate

lusitano, influência que se

percebe muito, rutída em
"Moral 'I'rasvestrda" C.orl
tudo essa mfluênc.a liu�Lá
ria de o poeta de "0:;;, Sim
ples", não diminue, nem
desmerece ° valor .Io poe
ma de Gilberto da F:ontQ.!;\:-,

FEIA
Não t(, amei. E porque? Porque não há ('111 ti
A gr::l(;::l que perturba, o S(l1'1·180 que enleía:
Por-que- cu sou cego, filha, e por-que tu és leia;
Porque te olhei, amor, e porque não 1..:' vl.

Não se assuste i ... o Creme Dentai
Külynos acaba com Q mau 'hálití)"
clareia os dentea 'Ô faz brilhar I}
sorrtso, Aíém disso. KolynGiII ellmlBa
as bacterías que produzem, os ácl
dos bucais causadorea das cáries,
Compre Ko]yno8 boje mesmo ti ...
use-o todos os dlas !

KO'YNOS Combale as cgriu
li. Agrada mais

Rende mgis

F{,;;te minha e - vê-lã! - nunca te conneet.
A túa alma, tão bela e tão nobre, ._- ignorei-a,
Quis beleza, frescura, .- e construi na areia;
Só comecei a amar-te, hoje, que te perdi.

-------�---------

Fundado em 2� de Fevereiro de 193il

Cap,tal�Integralizadó ... ... .'. .

Fundo 'de; reserva }(;ga; e outras reservas

Endereço Teleg-F, «INDO»)

Cr$ :l2.500.000,OO
c-s 27.500.000,00

BLUMENAU a JOINVILJ
no

EXR:RESSO ITAJARA

MAQUINAS DE MAO:
_/ ELGIN- - italiana. Cf tampa,
VICKERS - inglesa. S/tampa.
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põsítos
DEPO'SITOS A PRAZO FIXO
Prazo mínimo de 6 mêses 5,1/2%
Prazo mínimo de 12 mêses 6%
DEPO'SITOS DE AVISO PRE'VIO
Aviso' de 60 dias 4% ,

Aviso de 90 dias 4. 1/2 % '

Aviso de 120 dias
.
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Mere ntil i eir!a Importadora
Uma Cf��m�laçio iradh;l(ma� espectalhmdi �O ramo

"

Rua frei (arieca, 153 Iel.: 327355' - E�demço Ie!e�r�mco
"MERMIMPORT" - Rio deJaneiro

AV!SO D� ..se exclusividade ii agente ne!ta praça--·

,

• (ombata.
,- Reumatismo.
fnquanlo Dorme

Entrega imediata
,---...,;,.--

lAMBEM
BiCICLETAS

P!sylUps e Bercules
Total do não exigível ". Cr$ 50.000.000,00
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Sim, faz pensar a poesia (te Simon Tygel, pensar num mundo me- ;
Ihor, num amanhã despojado de remorsos. injur-íns e cgotsmo, num ama- ::

poet:r Simon '1'ygel, sobre cu;a. poesia s{ lll:t.nifpsta uesses termos: "�P01'
sía pene truntc, muls {!O {·si1Ílito qur- li ... S sentntos". I'oesih que Iaz JH-n'"

sar, daí 'a, IR2.:iO de SC:r' do titulo desse pcqu t-no /�ulnnle da: versos -

�'PeJ1!\e-l'..H. IJoe.;;ia. i)'11pre-.;n�Hla de Imensu.eavet ���Piritn!'liid!.lde. essenctut
mente íntima. ela desüob.ra, através de comnvtdas p{·regnna�ões oniri .. :.I

eas, uma vigilanci,l feita rlc reretxües, anseios. remorsos, ternura, renun
ciás, amor, Iembranças e fuga,-, como se estivesse emergiJ.ldO Ih cauen,
cia extasia.da. de um vôo oa da lJ1S011i:l re:velac1.ora dos astros. Quase sem

pre, e de um modo estrannamente Iíntlo e ofuscante, a urescnca da ucm-'
amada ocupa as dimensões llos \ ersos, Ora ililnitl:t em ternura:

"oh rol dont je th!'l"�lle Ia m"in

t.al dont Ie nom m'est IJlus cher purs tenrí re

q'un lerrdemaín
toi n1.011 pr�s-eu't mon (';tcl'nel 111ir:lge
rnes cr is mon sl!e-ncc m(LS nl(;�s:tges:

llratele!ra� virgens
aínâu não abertos,
4iJ1'; livros noves felizes {l a

preensivos Como' meninos
num primeiro (lia de eoiégio.
Lá esta.vam,. CÚ}UO urna pro-

l massa
de conforto e como um

dado de fÍ11aHdade da vida.
I De 1'epente, no meio da tar-
de, quase às quatro horas, o

l'áàjo anunciou " catástro�e.
E G� Ilvros conU.lln�l'�ii�1 a l i,
na mesma prateleira" sem

mais pa ré('�rc:t� �1p.sioso'S, �e!n
llad.! de ('01(VW:tUVO. ÍI1IJtms.

I hUllrestavcis, LllChlH, ólicos,
corno se ti,,"essC'n1 ahH� e es-

J'ai peur de reg.rettllJ'
Péternitê

d'lIne minute sans toi."

Ora centrattznndo atmosferas nusucas

"'et je scm'a.ls (U nmí lirúll11' les i!�11nnlC·s

de la paix nu monde entrer

de I'amour qui va renâttre
de Pentente de tous Ies HJ'e,

'fui comute moí auront trouve
la raíson de 1'( xístence
dans 1" sourtre
à'nne bíen-airnêe .. :' -,'=O poeta sente, o poeta V1\'" o ",,101' cada minuto que passa. �iriC"- �

mente, generosamente ele se entrega ao amor, àquela espécie Irnpoluta I::e rort�l€cida de amor, que, segundo expltca Cecilia Metrcles. não exige ::
nadn, "colneça a excluir tudo. quer se).' sóztnho, ísr-nto de repercussão", ::-

=

=

=souvrre 'L l'amour de la vt ..

snnptesment sans questions
rêpndíer l'ambition
des réponses trop clatres.

Amor-oferenda, amcr-promcssa. amor que conduz à paz:

":.\fon cc'éur bn.t pour vous, rernmes et hommes que j'aim,,".
=

nhã, cuja Jirnpíríez faça lembrar as alvcrndas de n_"I-}ril, cuja \. íbrnçâo ::
confirme a plenitude tnngívet do Ill110r mais .rrestr+to.

c II R 1ST I N .\
=
=:

_vNVERS.\I!lANTES I Sc!Wl.etle;·, r"irlen!L em Tim-
'Ir-anscórro hoje a dat, na. hó.

li�ia da sra Da, i\I::u'ln CUl1�ln, [ Aniycl",nria_"e ho it o sr, Alcx
dlgn:il CSpOSf-l do ':1', Belchícr I Herbsr.
Cunha I Cn.rpl"t<l L'iH da:a t'e hoje ::: concordar-iam comigo, mas

Defh;i hüjc fi efelL1ér:dc na_ mais Uul :In.:; de \,ic1 t, fi gen- S UEIJOJOARIA -:-- OURIVEStl.!UA
_ que na prática �IS saliencias

taHcla da Sl'a Da. Ge:mana Ho- til �i't:1 ;\l)!',na, t'ílha rio. l\{a. :: A JOALHERIA PREFERIDA PELAS PESSOAS DE FINO::;: �ui:'eítaval11 nos homens jus
ch1', espoS'a do sr, Dun'al Ro- rÍL' n:ifl. E GOSTO � I\. MELHOR ORGANISACAO TECNICA ;; lamente a malicia que era de

- 1"r(\cntar,cha. I =_ ----- Dl, CID.A.DE ----- =
_ Completa hoje "�U "","l'ndo N.\SCI!}1E�'n'OS _

- O pecado está em nós
ano d2 VIda. a inh-:ligct11n rncnlll ..l I, 4.. ,

- setenciou O urbano caVã-
Leonida, úlhinha .do �r. ;',,)01S[O

I
, .. H:hu_<:,< enrlquIiCl(!o n ar ('o - Oferece () mais completo sortilnento de: -

lheiro - e desse mDdo tel,l
Wippel, nosso colega

.. cl,: �raba�ho, !'l'· HaI't;\':lg Baehlll ,nu [' de :: Jóias _ Rel<'>gios - Artigos 1)3ra presentes - Porcelanas
� razão a gentil diretora quan.�€f.e sua esposa, da • <:t'únw" \\lp-

SUa eSjJ.)sa Ui!. YE! ouica, é(,J11 :: Cristais _ Aliancas de todos os tipos e Quilates :10, mais fino � (10 lhe proibe f-alar das sah
Ccmemóra JHlje :, l),lsFagem ,;, na"('Ílllento dI) S2Ll ftlhinllfl :: acabamento - Objetos de adorno e rngeral - ReloglOs de me- � encias, porque são as salién

de seu anivel"nrio 1l.,t,d'I'i", 0I Renato, r,corrido fi :!;'j d�

se_,:: sa
e parede, de bol!'o e pulso c Despertadores. de todas as:;. cias que levam ao pecado,

sr. Argemirn Pndill,.I. tembro p.p, :: marcas - CanciGs ,Parker c Sheeffers, as mais afamadas == Perguntei então ao gentil
. Faz ':m.05 .lT::je {) jfl\cn 111'1'. DE's,le ,) dia 1 .. , dI) cC-l'('nl2 ;: . marcas,. _

- :::;: cavalheiro de que coisa de-
culanc Leite ("''tú de "i!,"']): llS :; lar elo sr, 4I1UUlmHlmilmnlllmmiml!rnmmmhmil�,!Wmm!lãl�mllmm.n '": veria falar: taivez das l'êin-

.

Coclufl'ttlõ Heidell (' de �lla ('S_ �rancjas, vi!'to que não podia
::�1� posa Da, :\la1'I;1, cam o adv�nto

p
� !'al�ll' (k';, salicllcias? Ou tam-

TI' , n' 1 I I I

eq e�nas r
')("'1 �,,; l'C·!tlll'uneias levavam

_� l_>.�'t_I_,1_._I_('_C��u� LI llll ta ',f! ,e .

.

:10 _��t'Q��{J�u ::;aiba __ r�SPOJ1-
:leu o C�l\ alheiro - as rein-

PUDI.,t DE QUEIJO iodo ti conju,üo cl, rrame mau ,raneias nunca levaram ao
.). ovos; J copo de 1eae; 10

I
tei,g� derretida, c termine occ3c1o' mas tudo pode aco.n- A CAMPA'\fHA da Africacolheres de acuc�'l'; 1 pires pOl\'lJh:::11do com ub1.mdante

�ccer; Entã:?, por prudenc.Ia. I é, natnralmente, ° motivobpm cheio de phrmezão ra1a- paI'mezao ralado.
� mc;-hor nao falar das rell1- pl'incipa'r da fita. TYfas. "El A-do, ERVILHAS COl\I MOLHO trancIas.

,
lamein" é agora entre a fron-Bata bem as claras. acre�- DE TOIiiATE

=- Mas desse modo --:- con-I te ira dos EE. UU. e do Méxi-celhe as g0mas, o Hcucar n...�s- Para '1 pessoa::.: 1 quilo de cluí,- de qual,quer COIsa que, to". nome da pelicula pstálurad'J ao leite, {' por último ervilhas molho de tomate, co- eu fale podereI des,!?e�tar Cf ' co, onde "A raposa do desero queijo. Ponha em fÔrJlla zicio com todos os i.emperos. pecado e111 alguem. l!; Isto e 'seI1do "rodada" "in' location".fon'a�ia de açucar cmeimadü ,,;ul e manV'iga: duas co1he- ridiculo.
_ '

í O produtor do .mm é Nune 11'\'2 ao fúrno em banho- :'ê!� de pal'nu'zuo: 1 a 2 ovos
%
- Porque nuo fala da p1'1- : nallv Johnson. O argumento!-lJl'ia. <'(j:'id",,; Uní::l cenoura cozi- l�'lv<:ra'? - perguntou, a gen- ! foi fornecido pelo livro doDê sabôr" ró N'vilhas ela. ti! dIretora. - A pr�mavera brigadeiro Desmond Young,NEM todos apl'ceÍam as 01'- Ferva as C'rvilhas e passe- nuo pode ofender nmguem. 'do Exercito Britanico quevilhas; mas quando bem pre- as em f'1'lntelga. � parte p1'e- ela é a pureza, o ca,n«;:lor.,. : conheceu Rommel, dura;"te aparadas, como nas receitas pare uma panelinha de rno- - Ouso. eontrad.lze-la, sc- i campanha da Africa. quandoque se seguem, ficam verda· lho de tomate um pouco den, nhora - mterrompl. - J?on- r caiu prisioneiro dos nazistas,deiranwnle deliciosas, ;;0, temperado com um bon, do de parte o fato de que to- x o xErvilhas com manteiga ti 011;1; pedaço de manteiga; enqUaIt- dos agora só pensam nos ba-

Para ..J, pessoas: 1 quHo d I to itlso prepare os ovos fazE:n- nhos de mar e no sol de ve-: E O "CAST"? Além de .Ja
prvilha:::; 4 ou 8 ovos; 100 do-os feryer por 10 minutos rão, e portanto o assunto não I m.es lVlasoll, teremos George
gramas de manteiga; 50 gril ! e m<lntendo-os depOIS por ou- interessaria a ninguem, es- 'Macready, como o general
mas de p2rmezão ralndo; al- tros fi na agm: corrente Des- quece-se, gentil senhora, que Fritz Ba�'el:lein; Jolm Hoyt,
guns quadradinhos de p';o casque-os e corte-os em fatias a primavera acende os cora-.' como o marechal lieiteI, Leo
frito na manteiga: uma co- bem finas. Quando tuao esti- ções, e que corações acesos!
�her de "im1gTe: sal a 1<- ver pronto, acomode as ervi- podem levar ao pecado, E' na
Tire os fios das ervi'!J.,ns. lhas num prato redondo, com primavera que as moças fo

lave-as e ponha-as numa pa- uma colher faca no cE-ntro um gem de casa, e que tambem
�lela pll('ia d,� "gua fervente vasia no qual deitará o molho os solteiros mais obstinados
C'11:1 sal; àt'ixp cozmhal' com de tomate; polvilhe de quei- acabam por decidir-se ao ca
a panda descr:l)('rta durante io, arrume sobre a_; ervilhas samento. Coisa bem diferen-
15 minutos, escorra e ponh as fatias de ovo, guarneça à te da pureza é do candor,

I numa caçarol::t onde, antes, volta com fatias de cenoura, Interrompeu-me o cava-

I terá derretielo um bom neon- e :;:irva logo. (Conclui na 2a. púg. letra G)

IÇO de manteiga. A' parte eo-
x-:s.-1t-X-x-""_ .....zinl1e os O\'OS no modo se- • .,.

guinie: encha C0111 três quar-
tos ele agua uma panela larga
e bai...>:a, ponha sal, junte uma
colher de vinagre e ponha-a
sobre o fogo Quando a agua

I começar a 1'erve1', rompa
dentro os 0';08, bem perto
da agua, parn evitar que se

I
dividam. Não ponha mais de
dois ou três ovos de cada vez,
para que eles não se toquem

! e :;e pegu�m. Depois de cineo
mmutos tIre-os da aguai com' O PROBLEMA D \,s
LIma espumadeira, deixe-os �IOÇ.\S
escorregar delicadamente so
bre um p8110, para que enxu

guem um. pouco, e então cor

te a ciDra com um codado.r
f de m�,:,!-',l redonda, ou com um

I copo, para dar a todos a mes

ma forma redonda, e por úl
timo acomode-os numa tra
ves"a redonda, contornando

, as ervilhas, alternados COln
as fatias ele pão fritas. Sobre

_t
Fali;ceu no dia 2; do corrente D. Erl\'iges DieüicÍl Nunes,

espôsa <lo sr, ElelvÍf:o Leal Nun<:s, Curüül'taàa com e., santos·
sacramentos. delxand{} 7 filhos e :n netos, l�l':l'tenda ii Irman
dade do Cúra!'ülJ d'3 Jesús. 'A fa:nHia eiutad,i 3,gl'udece a [n·
ÜOS que a cl,nfortal'::.:a e (lue acompa:�harnm-na até a sua úl
tima mor,,�d ....

u

x o x

,(lHEI'HOJE AS 2 HORAS
"NEM TUDO QUE RELUZ E' OURO'·, gozadissima comé

dia, com lVIARJORIE lVfAIN e PERCY KILBRIDE, Com

pletam o programa, o intere'lsantc dc,enho cora "Popeye, o

Marinheiro", CULTURA FI'SiCA A LAPOS E SOPAPOS",

jornal, e a continuaçãu do e;npolgante seriado BRICK

BRADFORD" ..
�� Precos de costume.

HOJE. 'AS 4 1/2 e 8 HOR.\S

200 gargalhadas por minuto!�! RED

BLAIR. na hilariante comédia:

"AS LOUCURAS DE MR. JONESH

I

SKELTON c JANET I

Mr. Jones era mn pacato vendedor ele escm:as. até o mo

mento em que encontrou Janet Blair ... "Errado" de nascen

ça, lVIr. Janes yivia armando confusões ...

Se em sua existencia há "déficits" de gargalhadas, não dei

xe de assistir ésta engraçadíssima comédia.

Completam o programa, jornais e complementos, - Prer'os

de costume. - NOTA: - Os ingressos numerados para a

sessão das 8 horas, já se encontram á venda.

AGUARDEM PARA BREVE: - "O VALENTE TREME-

I TREME", "O lVIENINO E O ELEFANTE", "A RISTO'RIA

COMEÇOU 'A NOITE" (' "O DELITO OCULTO'·,

:1-1-

I

i

I
)( -1€ � �(

I
I

j

Al;";1lTll 5 "IiIl1!)anllÍas
Yeg;1(:�l:; a{'n'a 'parecem dis
prstas a "hall.lonar o ('Il1Dl'l'��J
de :lerVTIGr:lS Cm ,elIS J.parc.
lhos nos aeroF0rtos. ema en

cjuete realIzada, dElllOnstrou
qUe oit:nta per cento ng;; é;<>D
tis cicerones etc> l'sPaco lJ�i f'0

casam, abund'Ünando Ó emJ)l'c'
gfl, ell deixam_no rne-"mo ,em

casar, depois de !'('alh.'11' t.1r.'
-

ou seis viageli? transoceanit'r s.
f'71cul�ndo·se que o treino de
ca.:la uma aeromcça custa, em

múll:J. 200 ljnras,· v' l'iíica_Ee

que a SUl retirada do serviç::;
!mr;lica efIl prejuízo ceeto pm'a
o e.npre�ador,
mIaUE CONSISTE A "SE

GC\'DA CLASSE A.E'RE <\_"

cmu j) Noyo e

PERfU�lIDíSSIMO
Sabonete �ever

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

I'
Inulll IIIi I IH! l!iWII! III iIlll i li li! III III!IHlIiI iIIlIIIIIH IllIU1111111UI i lli Iíllllll
I""

liDr. Carlos Henrique-Mayr I
'I' :: OLlNIOA GERAL ::

ª DOENÇAS DE SE�'UORAS - PARTOS - RAIO xê1- -

I § - INDAIAL -
I�

I �mmllnlllllllllll!lIIllIJIIIUli!lnHli!mUWlllJnlllll"11!1!111111111111111111'

I � l;ifítll!lm�f;;-llmm;'lnH;;;lú�m;;UUllmummmmm��HlIlU;�
Ig ; 'AUMENTE o

'

'UM�"' �
! :UE SEUti NEGOCIOS EM BRUSQUE E REGIõES CIR· ª
::::UNVIZINHAS, FAZENDO UlVIA 'PUBLICID.\DE El"I-::

: :CIENTE ATllAVÉS A ONbA 'Dl� :;
� § RADIO ARAGUA[A DE BRUSQUE LTDA. ::
1:: ·z Y T·2() -- 1.580 E:ics. ::
':5Informueões e anúncios nesta cidade: RADfO CLUBE, nU[l�

1:=
.

'lã de Novemh!'o, '115 ::

......__......�,.;__._-�;__--�����-�---- �nmnmmU!!llmllllllllmllllilll!mljl!I!I!�lllnlllllllmIIHIUUmHmII�

LI.! � r--r coron Í} seu rlitrü1r;tieo

perfume p�rl mais su.:eSSQ .••

;t 5'13. pur..:z,;t ilT1aculada
r' •

p:trl urna CtltlS maIS ave-

ludado .. _ c tü.n1b6rn a sua es

pum:! rápicb 'p�ra mais" e;;anomi.l !
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l�gofa léus J,çiJlos pede !�g ser adquiridos na � I f
:: o T, I � , A; S: ( U S S E L .

:: J i
,

�' -r- Sob -H dir�çã� tle':e:x:-técnico .da. btÍca ;Flumi- ,ê 1 -,

== nense, do Rio'de Janeiro, formado pelo, SerVlr;:o § i '

de Ffseálízação da lVfe-didn<l,' do Dist,j.to I
:::.
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ª Pl}R4 PRQ�TA E:NTREGA § l_
ê '

AníOlilOveis llOVOS
1-- ª I

:� Sl'ANDARD - VANGUARD a ! D IS·C . O S
::

.
- ,

TRIUNrU :...:.... 1\'11).YFLOWER ª I'
-

_ PIC\UP _ FURGON Vanguard ª i
agora novamente disponi;;'l' todos (15 5),_ICCS:,:"'lS atua�s

:Distl'ibuidores: O 11' I C i N A A R T I C LTDA. ª I em gravações nacionais e estrangeiras, de todas as'

êBLU1\fENAU +: Rua Sete de Setemhi�, ·472, Fone 1395 ª I mareas! 'SE1UflNALlVIEN'fE NOVln-'\.DE�.
':;:

"

:: i
�Pü8fo de serviço ATLANTIC �-=:_ Pneus, câmaras oe ar.§, ,

DISCOS LONf; -PSAYING
, -=Bat(-r�,as, eorreías DUNLOP -- Grande (�$toque de p0.: I A D T Ü IH. A TOS 'I'horcns: o últimí, lHfHielo, com.
ic'a_<;,:e '�-iccessôl_'iós FOnO --- CHEVROLET ...:_ VAN-= :1 veloeidades. .

, ��tL�RP :-:-. I?0DGE,� JEEP, '7,,1�US�IN_ 7,:, Rg-§ I It A Ii Y ;[; L A S de la, 'L}tmlidade, P91' c-s. 2.95(}.Oi}
:::NAULl' -- -Solda elêtríca e oxigenro - Retífica de::, .

e 3.95n.OO!
§motores - Concerto de amortecedores - Serviço de:::

.\' : A c o n D E o N S Beriug, 1'ol!esehini. TtlPY c lia-

§torno - Consertos em geral- Grande estoque de ca- § .
1 Iianos.

'

,

=misas de :ferro para todos os motores de carros ame-=: ' I ' Pecam o 1'0"0 eatáloao ""1",1 ,i,,<,'r-. {.". '1" �_

=. .

-;;
�. - I

--

;'""'" .. (.':c;l "li ,� h�/ t..v;:}t<.� .

= ncanos e europeus. = ;
I
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ª
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,A Artdte não deve privá·lo d� uma- ..

vida plena e útil. Seu médico pode
fazer muito para vencer as dores e .a

Invalidez causada pela moléstia. Os
novos' n1(;cJicáii1�ntos e medidas 'die-.
téticas, e o' moderno

.

equipamento
terapêutlco são as armas que êie usa

para devolver sua saúde, Mas para
obter os -rnélhores resultados, o"mé
díco precisa dp Wf1 'fm:mtl.l e completa
cooprrnciio. Si[Jn os "ens cO)1se!Jws.'

E não se deí:,·-9. k'l'ar ;Gel�") mêdo! Lem-_
bre-se : agora :'lU/JS possiuilidades de .r ,

vencer a artrtte reumética, sob 08""
.

cuidados do seu médico. úfo niQiorey;
. .

..
,. ," ,: "':

ci D qu« 'Ii"'ll-RCII!

mo .. Novos medicamentos e nox,0,"

recursos terapêírtícos estão dando 1'2-

saltados extremamente eficazes, nell-

A Arfrile Reuli1�l;ea fifa!-!ti epm mo;!;

freqüência entre �s id�âes de 20 a 50

anos e em proporção 3 vêzes maior'
as mulheres ql1� os homens, Ela pode
começar com. pores e· inchaço em

apenas 1 ou 2 P?quenas articuuições.
Mas, se negligenciada, pode progredir
e ínvalídar "ama ozz tÔ(fas 'as artícu-

.

íaeões
'

- f: pode vir acompanhada
dí? , '::memla, perda de .j}ê;sc>, atrofla

muscular e depressãomental, Procure

" •�Esta 'Puhlica.çt�O ja:! j'X.rte cle uma série dedícadii /l()S !)roble...

mas de higieneeErttíde p'i:tbli(t!L L'.lndo e!Ha,scrle, "t:oc-ê eerá como
.

'Uma. est,'eitn COlaburaçl1o cnm .r:en Tlil"ir!leo 1õiio :;ó PROTEGE

como tarnbe-m IYrEI..HOR�.:t· u seu ber.l-e::ill,' 1is;CO e rnentcl,

.

permitjndo.-lhe destnJ..to1r" tona 11ida «Ul1� longa 2 BaH'_-!l=t:��.

II���,��I
ÉDE� R(OnEJANE-IRO - AVENIDA 13 DE MAIO,N.OZ3 -8.0 ANDAR
__

o

- Sucursais 'e Agê ndas em fodos os tstad os do Brasil
--� _-

DfRETO.RIA:

J

'ADMINlSiRAÇÃ0
Dr. Áffonso Penna júnior -. PPesidente

,

Dr. José Mendes de Oliveira Castro - Viçe-Pres.
Charles Barrenne-- Diretor '. .

_.... .,
- .

'T'"
'."" ,

Dr. Roberto Telxeira �ao.avista - Diretor

. Dr. JÔãO Proenca � 'OÚefor
.

' .

. .' : J .,'
' �, .

6ER.niCIA GERAL:' Gabriel' Renê Cá�sineUi -. Gerenie Geral

Carlos Band,e.ira de Mello � Secreiário Hera!

Éranêiscô:CY"ifI19 'd-ª s'Üy'â - tõrijª'dor Geraf�'.� ..

:::'liUíllllím!lmllliUlUmltlnm!mnlllmllllmlllmlllIlUmm!lmlH!lllm�'
=

.. . . -'. :::

. g. SÚCUR$AL " DE BlUM[NAU'�
.' :::'

. _

TERRA$ PARA (AFE'
EM

[

I ELDORADO.
I PORTO MORUMBi' _' RIO PARANÁ'

I Munidpio de Amambâi - MATO GROSSO ..
I

DIVISA COM o ESTADO DO PARANA'

I

'1' Próximo ás Íllmosas "SETE QUED.:l.S" na divisa de iUato
Grosso com '0 Norte do Paraná. Dutas e l�tes (le '.cerra para

'.ehacaras. sitíos e fazendas. Terras massapé-vertÍlelllo, vesti
menta cedro, peroba, angelim, marfim, ceboleir.o, palmito,

,'_ lJa.u-d'alho� figueira branca, caité, etc ... _:_ ,

FACILIDADE DE TRANSPORTE E COl\'IUNICAÇAO.
Yendas á 'partir de 10 alqueires ao preço ile 3.500 cruzeiros (I

alqueire com grarille facilidade de pagamento, sem juros.
_ P:ll'a áreas grandes, preços reduzidíssimos.

A D U I N '1 S T R A ( A- O
. Registr'aclo de acordo com a lei 58 e DeCreto l�l np. ��0'79

ITJ
--

As escrituras public-as serão passadas aos a{((luii'entes no ·ato

DIRETORIA:
.

'.: .:,",'

'Dr. Affonso Penna júnior - Presidente. . - COLONizADÕRAza1pARÂNAPORÃ _.:�

Dr. Arthur _Bernardes Fi lho -.. Diretor I FILgL I,i1,! BLUl'fIENAU: RUA 15 DE NOVEi\1URO, 1 & :1 6

Dr. .Ramo B,oav,isÍil:-, Dir,eJQf:' _' I -
-'- - - - -_ -- - - - .- �

- -

-:-
- -

-:-

Di, Aíiàlbéao feri4ira dIÍ \iajlé _.:: Dirmqr I NO'AMENTE MO BRASIL
DJ� iqj� C9,.�i\lI9_ :deJjJ i�:�ir_9 �ip : DJr�íor _

.

I
., '. ,--.,
,', 1

--GEREt�tlA GERAL: Gabriel René çassinetlf -;Gerente Gera.' !

0:,; R�berto reixeira.Boayjsia � Secretário Geral

I: IPierre Monfmasson - Gere!1I�. _-',
.

I

� A _
•
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M.tore� Indústrlai.
de 1 . BP atê �400 HP

VITA .

--

Oferece para

PRON,'Ytr'
3: ';' e-,

ITIJII

E? I\I·� li:)E'F!Aç�:�.' �:�F1��f' \.

IIU

DESDE H5il

\
-'

SÉDE: RIO' DE JANEIRO .� AVENIDA 13 DE MAIO N.O 23 * 8. ANDAR
WWfi--------·------

C A P I TAL: Cr$ 10.000.006,00
,

OPfRA� EM TODAS AS. MOD,AUQADES DE SEGUROS DE VIDA
---
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Sedas e mais .Sedas
adq1.�iridas -p�ssoillmel1te das melhores Iábricas de $ãQ
Paulo, pelos novos preços haratos, acaba de rec��er

.

A TRADICIONAL
.

Casa iUy Síevert
Rua Quinze: 1 5 2 G -- BLlfMENAU

Os mais belos, atrnentes e distintos padrões, num
sortimento nuca visto

.

Organza e tafetá liso' e de fantasia!
Failo nacional e italiano!

Estampadas (\::'5 mais recentes e modernos, em

desenhos exclusivos!

Ainda grandes novas remessas. pelos novos pre
ços baixos em:

TECIDOS F!i.NTAZlAS!

CASElHIRAS, tropicais ('- linhos nacionais e es�_

trangeíros, da mais fina qualidade, por preços
verdadeiramente baratos, c sem coneorrêneial
Novos desenhos em TOALHAS de mesa ele MAS- ',.sA PLA'STICA; o metro já 1101' Cl'S. 27,50 e 38,50,
com 1,40 mtr, de largura!

"

CAMISAS e gravatas nas mais modernas padre
nágens.

"

'., <,

-"_ � �

-_ -� -.- ....... �":..,.._ ....... ,v.:.:.
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rtemento Atlético c/ a Li a Blumen u

o Torneio Inicio

x Du- Três partidas darão se

quencia ao certame aray
caríano na tarde de hoje:

x 0- I Clube Atlético Monte Ale

rTe x Esportiva Jacarézi

Olimpico x Du- '-')10. Bloco l\I.orgenau X

Atlét ico Paranaense, A-

Duque x, Ipi- fIua Verde x Britanta.
-

A colocação dos candidn

tos é a seguinte:

1.0 Esportiva Jacarézi

nho, com 5 pontos pertidos
Vi 2.0 Cori tiba com 6 - 3.0

Ferroviário com 8 - 4.0

Monte Alegre com 10

).0 Agua Verde com 11

.0 Palestra com 13 - 7.0

Atlético com 15 - 8.0 Bri

�ania com H> - 9.0 Blóco

Morgenau, com 18.

ESTAÇAO GERADORA SORHE FAIXA DE TERRA - Co
nhecida como nri�htoll "B", e assente sôbre uma faixa de ter
l':l aue separa n n-i-;!r do Canal de Shersham, ;1, nova estaçâo de
forca no valôr de 15 milhões de libras toma forma em South
wíek, Susse x, Constru ida sôbre 5.000 estacas de concreto, a

estadia �'er;1r.ora '-e!'1 SIClli{O construída há dois anos, c quan
do terminada tezá !)(lO pés de comprimento por 300 pés de
largura, com duas charutné.. de 330 pés. Tem uma capacidade
prevista de 320.0ílO Kw, Paralelamente com essas obras há o

plano de ampliação do Porto de Shorsham, para que seja
posslvel u atraeacâo de navios carvoeiros de <i.600 tonela
das, para descarna (Ereta na estação geradora. A foto BNS
mostra a nova estação em construção, vendo-se à esquerda a

chaminé em início' de construção.

s

ESPEClAUIAúOS fM MOLAí $UEDE�!

i MOTORES E-GRUPOS DIESEl
I MOTORES TA GAlai INA

FERRAMENTAS
RETENTORES
ROLAt"1HHOS

PEÇAS

N
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nUA xv DE NOVEMBRO, 1393 - ex. POSTAL, 212
Endereço 'I'eleg.: "'lHOLDIX" - BLUl\1F.NAU

Tempo de
serviço para
efeito de
pagamento

RIO, [, (Merid., - o Mi
nistro da Marinha baixou
um aviso esclarecendo que
o tempo de serviço de que
trata o artigo 53, do códi

go de vencimentos e van

tagens dos militares, deve
ser consídêrado segundo o

que define a alínea "O",'
parágrafo 2.0 do art. 97 do
Estatuto dos Militares.
Dessa forma \deverá ser

computada pelo dobro do

tempo o serviço de campa
nha, para efeito do paga
mento e gratificação
tempo de serviço.

�ut\o magnífiCO. embate

\ marcilist�s � con,:ordia"ns,
sera efetuado em Rio do Sul, logo mais, disputarão inte-
hoje à tarde. Para lá foi o ressante peleja. O bando as.

�
l\[arcilio Dias de Itaíaí, que 'terra de Lauro Muller foi à
vem cumprindo destacadas cidade serrana com a Incurn- \performances no certame da bencia de defender o presti
Liga Itajaiense de Desportos. gio do peból da vizinha

Cida-\Ontem os rubro-anis enfren de praíana. Como -se sabe, o

I
taram o Duque de Caxias, no Estiva esteve em Rio do Sul

Icampo deste, mas até agora ha duas semanas, lá perden-
não tivemo,!: conhecimen�o do do para .0 Concórdia por

�
I resultado fmal. O certo e que 3 x 2, rnuito embora possua. �

,;..;,. ��_;__-,-;",:,-,-,;_;__;_.';":_-'-;;';"'';'_ �'''''''';_�_---'_-:-_--,----,--
H50 se eleve negar, o melhor :
(�\l�rl1'{) ô! Jta íaí, )

-

As recentes vitórias do Du- J
que de Caxias e Concórdia i!1
contra o Palmeiras, empolga- n
ram os meios esportivos ser

ranos. esperando-se que mais
I e,;sta curta temporada do Mar
cílio agrade em cheio.

Na preliminar de hoje {}

Palmeiras àe Lontras e Flo
resta de Trombudo disputa
rão

c

os 14 minutos restantes
do cotejo inacabado do dia

ria lutando por umtriunfo COn

sagrador, é dt! se esperar que u

::'113 grande assístencía vériha assas

tir o maten,
Os quadros prováveis para esta

tarde são os seguintes:
OLIlI/!PICO: Viana, 'Aduei e Gas

tão: Honório. Piazera e JaImo;
Testinha. Nicolilu, Adir.
Renê,
PAYSA-,;rDU':

Dispostos OS râosulenses a conquistar novo feito

Retraimento do selor civil =" Maior numefm d.faviões e tanks
\VA.:SHiNGTo,N. � .(U�) - o sr: l'h:rrlI'.3 �YHStln. tld:eWl' �L' (I r�anJ]dlllento dos �sta

dos S.,rvl�o� <h, "hioblhzaç:w Inau�t:t'l:\�". tlus Est�dos UIW!uS, dos Unidos, que apresentou
de(�!.t!'{lU !l unprensa q.ue.a produção �:yd otlllêl'wa,na d,('�ttl'{1 '''n presirl{'ntl' 'fnllnan, o sr.
de "e.� fll,cse5 se,r.a d}mml�lda em pr?ven:o da .IH:odu<;:w mí rítar-, Charles \VilStlll, diretor dos

\, �:SlI�i'-!'G rqN, ? (UP) :- .All.!'I�l.�ndo .1 nl1pr.ensa que a .::;t:l'vit:Oi'. d,· "lVlobilizacão Iu-
produção CIVil sofrerá uma dimlnutçân em proveito da 1)1'0-

'

dução militar o sr. Ch:t'rles Wilson, diretor dos Serviços de
j\lobilização Indusrrial especificou que 05 Estados Unidos já
estão preparados a inicial' a produção maciça de eng-enhos
'destinados à defesa do país.
WASHINGTON, 5 (UP) -

Segundo o sr , Charles Wil
son, diretor da Mobilização
Industrial Americana, a pro
ducão de aviões será quadru�
plicada e a de tanques aumen

tará de sete vezes nos Esta
dos 'Unidos. Por outro lado, o

sr. Wilson afirmou à ímpren-

I sa qUE' serão construidos nos

dois proximos anos novos

I porta-aviões de grande tone
lagem, e submarinos de pro-

"
pursao atômica. Salientou, en
fim, que trezentos navios de

i guer-ra serão modernizados.
I WASHINGTON, 5 (UF) -

1 Comentando o relator ío '50-

MOORE McCORMACK (NAVEGAÇÃO) S .. A.

dustríul", declarou à ímpren-

I sa que o programa de rear
mameuto está em otírno cami
nho c, qu� o futuro "é prome-
I euor", nao se pondendo to
davia perder de vista "gra
ves problemas" que compor
tam a insuficiencia de certos
materiais basícos tais como o

aço, o alumínio e o cobre.
"Todos os esforços de nossos

serviços, indicou o sr. Wil
son. tendem à solução desses
problemas, O sr. Wilson con
sidera que a produção de
bens. de consumo civil pros
seguira nos proximos seis
n1PSCfl, ainda no ritmo atual,
mas que será diminuida em,
proveito da produção militar
desde o segundo trimestre de
1952, acentuando-se esse mo
virnerrto até o fim do ano.
"Em suma, declarou ele os
E:;:�ado:;' Unidos terminan:: a·

tI�rrt um oer-íodo de prepara
cao de seus instrumentos e

r se dispõem, a iniclur a produ
{;i'ío mncir-a de engenhos des
j in<ido<; a reforc;ar a sua de
fesa, O chefe da Mobilização
lndpstriaL cS!JecificOtt que a

produção de aviões seria qua
driplicada nos dois nroximo>,
anos e a produção de carros
de comba te será sete vezes
mais importante do que a a-

I,
tual � que.os projetos relati
"os a Mal'mha comportam a

(Conclui na 2a, pág. letra C)

Passageiros e cargos para

BALTIMORE NEW YORK PHllADElPHIA

e Portos do Mar das Corelbcs.

GUANTA PUERTO

MARACAIBO

lA CRUZ CUMANA

CARUPANOPORlAMAR

Re$-6r'!o de proço, passagens e

elA." COMÉRCIO E

demais informações com 05 agentesl

INDÚSTRIA MALBURG
<T I UM

. II
'" e egromas. ooremaclC ITAJAf
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