
111 fi�eli�a�e às foutes �3 Yi�a
S. PAULO, � - Com todos Q"

"ecl(:'OS da elencla, laTl)'ieados à

técnico, com todos os progresso,

das construções aeronáutica" - co.

,lua a natureza é rebeld" e o des

tino cruel!
A vida do aviador possui' ulna

linha de beleza, a qual, em. muttos

casos, ,:�cabará partida por um aro

violento. i\S SUAS hípõteses
>

de ps

recer são tantas, o ri�'Co anda cso

tal .modo presente, em sua -cari'�i ...

r-a alucinada. que dele se pOde di"

zer que está mergulhando na vida,
ardente impetuoso, em contacto
conosco, rnas tambem, já para além
da vida. com o pé do outro Indu.

Pod� naver subjugado o d,,�r,ino
:,t", a véspera. Chegada a sua 110.
Ta. o peregrfno inilltigavel se 'rêvE.

lr.rá o homem &t renuncia.'': fló 50'

rrrmento.
A uttrma vez q_ue encumr-et Ch.31:

Ies Ruhi ioi no aeroporto (II' Cilri.
ilha, Vinha do Rio Grande, �.... pr":
digio::.a p'lerntude da sua paixão de

aviador enriquéch"�-o dos tesouros

de um milionario. Eu lhe disse:
_' -Charles, voee é o Matarazza

do ar. Vi\iendo no ar, na terra, nas

nuvens: transfigurado por um pa,
daco de exísteneía magnifica, �e:us

tesouros são maiores qü.:.=? fr • de

ie" , �

Fnrues tnesgotaveís rit: rJues:�.n
.;JorraVSUll tio pequeno a-eron�uta,

qUE eonhecí dando as fO_i"�-aS' snais
robustas do seu ser :_0 exíto ja

L'.ampnnha Naeíonaí de .4.viação. _�
nrutatídude da sua r110ri6 onr.sm,

l;OlH'D adiante do Campo iie C.:ngo
nhaz; d'.. íxa seus amigos num ãesa.""
pontamento enorme.

AO dnsembarear do lim. nora e

PARIS, 18 WP) - A Co�
missão dp. Def,'!sa d;: Assem.
blé'a Nacirmal francesa apr(l�
vou h0Je, po:' vintr. e ,nove

votos COlura treze, um parp.�

RECIFE. 18 tMerid,J Du- membros do dtretorto defellSU_
rante duas ltürll,s estiveram cru- res da n;ecessidade ''de uma ccn

nídos, flm conjunto, os membros duta fi!.'me para manter os corri

do diretor-lo estadual tb UDN p:J:muissos do acordo Inter-parti
com os membros .da bancada do d'iirio, O� discursos fornm infla

partido r.:', A-semhléi� Legislati- mados , A Re:;�ão começou com

va, FOI'um int�nsoB cs 'Jebates a chegada (}J ar, Joã.o Cleo-phas.
em torno da atitude: (lo palÍido mas já estavam no' recinto os

em face da C'.llignr;ão, Dê Uh' Ia- ers. Aldo Sampaío, Antoni() Fi

do Os adeptos de uma canritdru- guelra, NElson POrcino, Raimun'

tura udvn.st.n (ll govel'l1f. elo do DÚliz, Adisson Pacheco.•Iu

Ellltado __ o mats J:l'op!i:mwnt" a- lio N0l':1, A101sio Inojosa, Judino

deptos da cnnl:lidaturn .TC,2,O tA1yes, Oanloa de Lima Cavalcan�

Cleophas -- e do 'Ol1tl'J l;1do a
I ti, Ci'd Sampaio. Pio Gucna, Al

maioria dos depu\adot; e dos fredo Duarte. Carlos Rio, GiI

be>no Osoriu, Deocleciano Perei'

ra Linla, Gel'vasio Pires, ,Tosé
V)bo Neto Campelo, Antonio He'

raclito. Olimpio Fe-;'raz e Leal

'Samp'aio .'

VERSÃO DO ACORDO

Por uma maioria esmagadora,
a UDN de pernamhuco mant�
'Ve <JS ocmp!.'omissoB aEsumicIo,s
com a candidatura do general
Osvald·:> COrdeiro de Farias.

.
A

nossa. reportagem se informo'.
,

-1
•

fo,ntes fa,voráveis ao acordo,
'sobre a reunião do DirE'tc,-i� Es·

tadual. Eob a llresidencia 'do sr.

João Cleophas, quando a aja an:

tiJ-cordeirista 'foi \silenciada jleIos
chefes políticos do partido. A

reun.iã o se f1�er;rtu (!.)111 a con,

vocaçãO' da Convenç:.ão da UDN

para o dia 30 do COl'llmtf', A i'S

colna dessa data l'ef-'\Ultou dt'

no sentido de uma can',;idflnÍl':'
partidária. O sr. João Cleophas:

meia depois d;) desastre. fui eon-

templar- os destl'oços da sua ma
que presidia li reunião. fez UI"

quina Sob,,� ela dir.sp,-i? ainda
relato dos comnromísso» assumí- pairar o sorriso daquele rapaz sim
dos CO�l a candi:Clatul'a. ('ordi·i,·) pattco e gen�I'OSo. que Vl'lH'''U m

d,e FarIaS. �ue- de!erllllno� p�l' (�as as borrasca", do firmar.)Er,to pa
fIm a manífestaqão quase una" 11'a cucumbtr esulpidamenle a pou.,
níme dos udenistas li. favor ',Ia cos metros do aarodromo, d,· ,md.?

rnanuteneão do acordo tntcr-ps.r levantar" vôo,

t.ídârto, assumido C'-,m o grrv .. r

nado- Etelvino Lins.

A CISAO SFlRL\ �,l.\lOr!
(Contlnua na 2.a p!llt. fetMl y,

Havia dentro dr. Chm'jl's RuhI

a luz inte}�ifll\ a flauHl UV areonau

Ta. Ele ora unia lua teria plas iit!a�
(Coneíur na :",8 pãgína lena A)

pedirio r:,orte-amer'c.�,hO"
agl1 <t os cOl11!)Ucadc'J probh��
IrIaS" se encuntra :;.gc'�a' €n1
esludos· Recordou o porta.

o pr"pric governo
britanic.o havia apticadó des�
de algum tempo embargo, as

eX:1Ort?.ç6es de arma" desti'
'n<loas à Quatemala. Acrescen'

TelJia O aviãO &i�o o�àtíttu I
�d patrulbas �Datelmatecas I

CONTRARIA' fiOMUNI ..
DADE DE DEFESA

NOVA ORLEANS, 18

(DF) - Noticias aqui re

cebidas da América Cen
tral ·àizem que um avião
de passageiros colombiano

pediu socorro ontem à noi:

te, quando voáva sobre a

Guatemala, e desde então
não se tiveram mais notí
cias dele. O �parelho, que

M-=Il F'ERI'DOr fERA-O
pertencia a Linha Aérea

,) J Seraco, da Colombia 'e PU" /

REPA-TRIADOt DA
reCe ter sido um Catalina,

;) J estáva em viagem de Los

I-NDO (�HINA: Angeles para a Costa Rica,
cnde. ia sofrer grandes l'e-

par�s. O pedido de .socorro
dizia q_ue na ocasião, o avião
'estava cerca de cem qtoü
lômt!tros a nordeste dê BÚH
José da Costa Rica; e es�

tão se fazendo conjeturas
sobre a possibilidade de Ler
sido abatido por patnllhas
gutemaltécas.

Per·ecermu na temllêS·
tade em Boznla vinte
e oito pessoa!,

PARIS, 18 (UP) - Nu�
ma emissão captada nesta

Capital a Agencia ']'aung a

nunciou que 28 pessoas en

contraram a morte nnma

tempestade qU'8 se abatea
sobre os distritos de Thou:
la, Bijhelina e Rogatica, :na

Londres Boznia. As vitimas são mi
neiros que pereceram nas

minas inundadas, com ex

ceção de uma mulher que
foi fulminada por um raio
€ de uma cri'ança que í5U=

cumbiu em cO�lgeqnf!ncia
de seus ferimentos. A A-

Eeguid:t '. c 1" 1.:1 ho dn tJt"...�C,H � fi.

.'lJanCianV?T.alIJ -. H.llient ·urL1 n. ne,-e:-

sidad-e I.�t! éi l' !Ja dos pl'r;:d tl� o.!'� e fie

j,�npedir n esp'çcuJar:,1io 'clD� :ntl'cr:w�

WASHINGTON" 18 (DP)
- "Mil f.�'ridos do Corpo Ex
'Pedieionár:u Fr,;nc;es na Irid'O
ChIna serão repatriados por
via àérea, s.em escala, do Ex
tremo Oriente para Havaii, de
ande serão em seguida trans�
poriados para a França". a

nuncia ''::, Serviço de Transpor.
t=s Aér'2,os Minares dos EE.
UH, Ainda não foi dada a ::la
t<l para o começo do transpor�
te dos férid'os.

Elogia ii ÍmprenS3 britan ica
exposição do museu ele arte

JnauliãeãoDa nTatte Gallery» dê
a

Contrarie i governo à concessão de
empréstimo a o p e q .. e no· agricultor

'«Dgravamenlo da inflação sem, resultados prál'icos»

LONDRES, 18 (DF) _ Algas, GS holandeses ·2 os suíços ( pcs' ção.
! ,""

exposição de I 7 obras.prima'; i não viram. I A' recepçao desta noite �E'�

especiaimente es�olhidas da 1 Não é uma exposição de ::,['-1 rão prinCipalmente notados, .a

coLeção do Musell de Arte dE: te brasileira, mas obras

lie!
lem d'O sr, Assis Chát-;;:aubrian-à

São Paul·:!, que .3erá aberta flO mestres, qu,adrns de Rafael, I) embaixador do Brasil ;<:,,'tl

público de depois d,; llmanhã, de Rembrandt". De Van Londres e s::nho1'a SeDuza

dia 19 até 15 de ag.csto 11 n .. Gogh e de ,Picasso", precisa: Leão Grade (o embaixad.or .é

douro, na "Tata' Gallery", dep,., o jornaL ! presidente de l1On1'a da "An-

ta Capital, já está sendl) obje- 'glo-Brazilian Soc�etyl e Sh'

ln de artigos elogiosos na im- RECEPÇÃO Arthur Evada, president·� e:t�"

prensa. Illgl:sI!, mesmo anL('g LONDRES. IS (DP) �) Uva da mesma associação, ,.

dos criticos terem-na visit,:i- s,::-nador Assis Chateaubl'i:mc1. Lady Evans,
d,], fundador, doJ "Museu de Art��
Assim é qu·:;, "The Sbr" de São Paulo", será esta noHe

IS· I d t'" t d
'

qualifica ? expo.ú�o de belissi hosJ?ede da "Anglo-B!azilian Ina e S IUhlmen o o povo
ma cole�ao ék:! pmturas. "I) Soe ety", numa recepçao a �e)! ii

dinheiro sem conta gasto neS_ realizada na "Tate Gallety", 'trance""'.... pela Ilal na Iodo Ghloates ultimos sete anos para fa- desta ca!li:al. quando ser; inau I f .)
'lO

zer da gaLeria de quadroS' de gurada a 'Exposição de uma 1
•

São PauI_o uma, das melhor��s seleç�o das �bras primas da! NAÇÕES UNIDAS, New res, çomo sinal que traduz
da A�.�rlra do No�te.ou da coler;ao de I2.mturas do mesm::. vork' 18 IUP) _ A' (l. profunrto sentimento do po-
AmerlCa do Sul, fOi bem ;em. museu' de Sa';l Paulo, Os com- 1

�

" '., •

lmp u

_

pregado", escrev� o jornal. 'lidados p<lderão, pois, levar a I nente lnalOrlB. obtlda pelo vo francas pela paz na 111-

"The ::3tar" recorda que :mui ;,antêl,gem!de ver OS quadl'l.m sr. lVrendes Franc'8 na vota. do-China e uma política in

tos quadT,?� expostos na 'Ta�e ,seir� a nw!tidão, que não fal-l cão investida pela Assem. dependente de pressões dós
Ga:lkrv" Ja o foram em P,arIs ,tnflo. lt0S dIas segumtes. 1 b"

" .
.

N- d'd
em Bruxelas,' Utrecht .e Ber- ,A �xposição ir)' organizaul leIa NaCIonal Francesa pro exterIOres. ao se UVl l;l

Ul, no ano, passado· "�as 'Sã';) sob Os auspicios de "Arts ,Ga- duziu forte impressão nos aqui que a politica do novo

P!lulo compra quadros tão ra. un!;il,", da Grã Bret.a!1ha. I círculos da ONU, Essa maio aoverno frances tenha ré

pldamen:e -:- prossegue j!;S a tard=, os Cl'ltrcos (h.� .', ",. 1
b

_ "

que vereIhos ao novos aqu·si. art,� da impr�nsa bl"tanica selua.
e mterpretada ,pe.a p-é!rCLlSSao nas propnas Na-

ções que (iS' franceses, Os b�l- rE,o convidaaos a visitar a;ê"t� maIOr parte dos 'observado- ções Unidas. Julga.se que o

novo governo porá UlT} f.reio
aos esforços. atualmente dD
senvolvidos para arrastar a

ONU ao conflito da Indo
China e para internalizar 8

gencia iugoslava acrescenta

que outras seis pessoas fi
caram levemente TCú'ida'l,

WASHINGTON, 18 (UE) -�

A Comissão de Pesca e Mal'í
nha Mercante da Cam::ra ãos
Representantes dos EE, UI]_
�provou o proj�t-. de lei qll:'
autoriza a 've!lda de 12 nàvilJ!l

guerra,

DUM A T.
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REPRESENTANTE
I":C6cnra-Stt representante atívo e idôneo para veu-'

df< 'Cho�olat<:s e en.r�ite...<; l).a.�� boÜ,s. '

.

Ped�.se ref�rencias.' EsCr�v:�r p,al'll. Fabl'�cá. 9f
C,iraeolates Postal, 322 - C\HU'Pm.� _, :eru:arui.,

.... �>" ,

PiRUA
Vende-se uma, Chevrolet, ano 51, com capacidade para

.� pç�S'oas. Preço: 140.000,00. V,er e tratar à Rua JO�9 Pessoa,
'$17, nesta cidade.

!'!.�

lif1U'SfRIAS GERAIS
.

.
.

- ...
" - ,..

(jtlSltl MEDEIROS S· A.
� - ,� .

D'ACHSHUNDE

TERRENOS

reínrasaig, zu verkaufen
sucht.
Intermedíárta �ua 15 dtt

Novembro. 134�, 10J;Je 1689.

I Para que seiam ,cumpridas as determi�laçõ�s dos Estáttt
I tos deste Sindicato f'! do Art. 550 da Consoltdação das Leis do

sehr schoen g�.leg�,n ab Trabalho. çonvoco a todos os Associados para a Assembíéla
Mitte August ''!uer eíníge Mo- Geral Ordinária' que se realizará na séde do S'ridlcato," à
nate sehr gtl�nstig zu vermíe, Praça Nereti Ra,mos SIN., em Rio do Sul, nO".dia '23 dõ cor-
ten. rente, com ínícíó as 9 hO,F.as em 1.0 Convocação e as 10 horas
Tel. Blumenau 1715 em 2:0' Conv.ocaçã6 para deliberarem sobre a seguinte ordem.

do dia. -tl.I:�1'"

a) leitura para Ct?n,b.ecimento e aprovação da proposta
or.çamentar,·à dI). exerciçro de ,1955. ..

b) Ieitura p,ara .(J COJilheClme;uto e aprovaeao do parecer
do CÇlJ?rSelp._o 1i'ilsçal sobre as re.:feJ;lqa5! il?ropostas.

Rio do Sul, 12 de JúnhÇl de 19.54
,

8;.s�: O,sva�d,j, 1YIa"noel de Olfveíra

Rua Flo�'Íliw) 'Peixoto. 95

Alamêda Riu Branco
: Bíuménau

' '

'f'<?m vagas para:
Um ou, uma auxiliar de es.

�rit,,:do�
Um auxiliar de embalagem.
Api'f!S6nÜn'-se com urgen,

reia..

-=Y.·�E-N-D---E--,.;_-SE------

Uma casa de material, pro
prta p,a,ra residtl,Ilcia e �eg'9-
cio, situado em POUto privile
giado, na rUa João' Pessoa,
barro da V-elha. casa de dois
pavimentos, com 4 quartos, 2
salas espaçosas, cozinha � 'qe
pendencias. inclusive a-ema
zem 'para mercadorias- O ter
rem) mede aproximadamente
30,0 metros quadros. Pr�ç�
vantajoso e alguma t.acilidade
no pagamento. Melhores In,
formações na ORGANIZAÇAO
BLUMENAUENSE LTDA,: -

Rua 15 de Nov., '8.70 - sala
5 ou pelo telefone 1572. l

Uma camionete F.ord·-A, em
perfeito estado.

.A tratar na 'I'ravessa 4 de
![ey",rei1'O, 57-1.0 andar, apto.
nr. 1.

lUU'II4.L
C{u:n:ooa.�ãQ de ,1\ssembléia Geral Ol'.!!i�ária.

·V€CLde-se dois terrenos em

'P:içaras. medíndo 12 de fren
te I,l0r 40 de fundos.

,

p;reco 25.000.00 cnda um.

i111o:i:i:i;açõe,s nesta redação
cem u sr- Raul ou no Hotel
D, ..rrna B�11l fom o sr. Her

�,,',;iens Pereira.

D J:m�ªôej com Arno B�c'
kei;' aii4 Bul1vla.. 73
m .ii:giJd� � Nbst#.

Duas casas de madeira l'e.
cem construidas no Bairro do

.compra�se um cofre peque- Garc'a, entre o, Grupo Esco_
lI.O usado. Ofertas a F,G. na lar S. Dumont e o Quartel,
it'(\d�ção deste jornal. .

sendo uma tipo bungalow, c!
,

, 7x7, com maís dois l?uxadosn ii fi (� -U- fi A' .. r E ,'de 4x5, e outra de 7x9, comfi K V, K .J sobrado com mais um puxado
'de 4x7 m2., com 1·20.0 n:t2.

FU;CUí"O empregado!'! de l de terreno pelo preço. de oca.

)flaior idade. mas que saiba síão de Cr! 200.00.0.,0.0..
{r?balhar na fabricação de Inforrnaçõee com a INTER,,:
i<làlas. ou menores de 14 anos, MEDIARIA, rua 15 de No-

,

vembro nr. 1344, fone 1639.

V E íi r.l-=-s-f-

A dir��9ria da. Pia" 1!niã"o das Fí!has de M�ria ,ç�-:
sa-;1,as. convlda, a todas as sqas associadas para eompa
rE;ce.l;eOl.jÚn.�h� di� �O· Çlo 'çorrente. as 3.3Q d� tarde
D,� reuw% 'qU� S;�.8;' reah2;a�� eXI1 sua sede: �9�H�1. �oerâo 'tratados"assuntos de entere$se: geral e Iniciada 'a

ca�l?3:l?h�
.

dp b9r<,l�do. ' '

A EMPREZA

promovíam revoadas, era uma satis_
raçãó" de todo.a nós encontrar Char
les Rbul chefiando a delegação dos
gauchos do V. A. ]i:, Ele el;a, a
imagem dio dever soda,I e da hon
ra do aviador. Comparecia a um

salão de Montevidéo ou do Rio com

o m�smo donaire e a mesma ele_
gancia' eon� qU'�' c�ndu'Zia
maquina céu aeima. '}' '>' •

Da tragedia de h�.i�,; no aei:oP..l
to de Congonhas. o que aparece
viva é a imagem de Rubl, o a'ntigo
piloto-instrutor do V. A. E., de
Porto Alegr�, do adolescente ani..
mador da Campanha Nacional de

Aviação, seJ.'�no, vibrante de entu-
E siasmo na força crbdora da sua

de pr-eco, I:UQ chega a pIO:ll:ZU' be,
neficios ao J;" oríutor, P(", é ulôll�a,

! dt quansa integralmente pele:; ln

termedtartos os qua is pag-.Hfl á vís.,
ta a.os co. ('� ...

()S� Em cousecuer.cía,
pensamos oue a melhor politic a a

seguir. n� urmento. "',el'ia t}. -ra

eomprd �o l:'IO<\uto dÍ'i'"eta'l1t"nte lti�

colono _lJel � COJnissão df! l·'inal1ci&.
mento d,· Prooucão. como .�lia�. já

FábricaI
:& mal�e'neirüs ou carpintei-l Uma caminhonete trícíclo,

rcs, Fabrica d� Carroceriía I marca "TEMPO"! com pou
Léda, RUa São Paulo 2847, I co uso. Inforn;taçc;l,es pero. te-
I.�-.�""�,, lefone 11,22, a ta,rÇle, das 12
""u...��.

às 18 horét?.
I. Ai p� I. --....----

MOVO (ONtURSO
_.

Ve,nde-&e escritório comple
tamente instalado com telefo_
ne e con:fôrtavew.ente mobi.-

Preparação de candidata - l'ado. Céde-se co,mpeténte au
:RLl;õ', Cúiabá, 114 ,- atraz d;,

I "iliar e boa fr.eguezia. A com
EG�Dital Santa Izabe1. binar com a INTERMEDI4,.

RIA, Rua 15 de Nov., 13�4,c:m;. 27.000,00

'reeisa-s-e :

Dgis 'rel9joeiros coiripeten
tes para imli!diata colocação,
em boa remuneração. Os Jnte
resados queiram se dirigir á
Relojoaria Schwabe - Rua
15 de Novembro. 823.

TRANSPOR,11
� -

''': ," ..

�R .4 N � l
CARRO - VENDE-SE URSO

liItividade. na fatalid::-de do sangue
da ;.ua vocação.
Há criaturas que tombam como

protagonistas do seu proprio dra
ma. Charles RubI morre na perfei_
�ão da sua vida de aeronauta fi(!l
ás fontes eternas da sua natur,<za
e da su� i��gina�Ão.

'

Tamanho pequ.eno, dl,las
r,;ortás, cili:mcidade ,5 'P.essoas,
pintady de nov?,. maquma. l_n
ieiramente l'etI:flcada. su)elta
..

'

qualquer .experiencia, inclu
s;-,'e outras l'eform:ls.
-'Ver é tratar cnm Lindolfo
Dacken - Alfaiate Rua

São Paulo, 3,132.

FILHO e� Itajaí, necessita

caminhões para serviço eer-

D

(TIlR O Df
A UI O M ·ll" V E I �

"ü.killã'Y'at. UiQ.4..
,tl,;;mJiiUi'iíl.. u.üu
.3 ..Sii1�üCltflíl U...d�

tendo tomado a rota do interior,
procurando chegar mais depr{!ssa "
c�pital paulist�, supo�do' a notici '\
que o avião tenha se pérdido. Di.
mte do fato, é doe se presumi1\: que
até ontem 'a tarde. ignorava-se em.
São P�\110 ó trágiCO acidente Geor_
!'ido no municipio de Joinville.

A GRANEL

Fornece Tauclues 8fl1S ii,·

tere!!�ados f�cil!tando o pa

gamento dos mesmos.

f Entender-se �rgentemell·

motorista Luiz Nunes Pereira, fie·
Rio do Sul, foi preso quando trafe
gava pela rua 15 de Novembro, pe.
lo guarda di. tran�ito, ao recusar

ainda a mostrar sua eal'teh'a, Levá.
do á Delegacia' Regional de Policia.
o motoliis�a foi multado de acordo
com a lei, ll.\em, de ter de -;xib,ir o.

dasJ,achos da carga peranv.: os ftm

ciot;lários da Coletoria Estadual.

H

TROCA
V:lNDA
fl!OIlPRA

FicOu pl'ovado, na rEUlll3.0 da t 'D t t dUDN pernanlbuca.na que a cisão � CQ'Ol O ....,�p�e�J:l a,il e a

part-idária a favor 'do general
Cordei.r\J de Faria seria muito firma sr. WALDIR BEN
maior, 'caso o pari:tdo 'tivesl:ie de

dividir su!!,:;; opllllOes. Nessas VENUTTI _ Rua An�racondtç,ões, o qu!) se .pensava fos-
se uma cisão, foi, uma mani(es'
taç.ão da maior;ia partidária.' d� nr. 46 - ITA.J4,1.

o

de ordem a:dmin(;trativa.
dependerües da sy.a decisão,
a com�çar pela .proposta
orçamentária de 195$.
Do contrario à força de

tanto debater a materia po·

lítica desapoutar'{�mos a' o
pinião' pública q!l:e não' hú
cl� querer uma sessão legis
.1ativa ordi-llária, com rela
ção ao ença.minhamento, dos
p.ro.�l�mas de o,rdem social
'� ecoIl,Qmica".

o amor pode conquistá-la.
Um sábio dizia: �u

pr�tendo que to�as as mu

lheres sej a:nÍ modêlos <,le vir
tude. A mim bastaria que
não se fizessem passar pOI
modêlos de virtudes qu�-.
do são perfeital1!ent'E! o con·
trário'.
O hom..�m s,e d� a s.atisfa

cão de mandar, mas a mu

Íher geralmente, se dli u�a,
satisfacão muito mais sutil:
a de d�sobedecer.
E' pre.ciso 'Blo�iar q�e..m,

o merece: muitas 'vezes w.n

. I elogio
é a única reco:mpen

� sa que, nos faz felize�.
�",���_=",���=������." Gual:da-te da máscara de

lOfES A VENDA quem te, mostra 'o rosto de

masi�do de�c,o�rto.

���.- �
, li.ittiMli6"árle'l
I1I:.JijNHOES F. W. D.

.

Wheel Drly�)
lI:BiCtORES: L. H. B. D1ePJ
; 'r�i)li," AcéUOr1011S
. I"(.JRD - CHEVROLft

_Ll.nha-
'II O P A Il'

r .!;UTO COMERCIAIl
� ÜIl'OR'l1ADORt\ s. "',
.'.. 'BLUMENAU

I:1U&' 15 d,e Novembro. 981
f ··J,.:CISA" - Fone 1324
.

TeleiI'l!.IDu: VANDEMEEN:a

(lili Pesta e (açtt
'= Bi..UMENAU -

�ii!il li á.,' N_OT., 1111

de. inva�içl�z.
A gr,at�fic:ação

� ewba.rque e, a grf\�ifica ..

ção de S,erviço d,� Es.t,açl9,
,Ma,�9� se..râ;o aCUIlll,lláveis,
quando for 9. casa com a; gf.S:
'tifi�ç�o constante do aiti-I�"'''.f!iIí!ií!ll!l!!''._íllli!li_''1
gQ. 11O do CVVM, d�sde q!,la
não ult�al?a,ssem o limite de
30 r" �obre ;os v�cimen

tos ..

Pispõe tambe:m a lei s';>-'
bre O valor das diárias de
alim,eo.tação é' POU-?ª,9� çh'ls
praças; extens�o de várias
gratificações do CVVM aos'
professores primários do .-- III!�
Magistéria Militar' e .inclu·
são ',de vária's.' d�ses.

<, •

v'�l'1tagens do' Código.

.. fíil&Jj de (I,."a.. t!lIJIer
�.' reyúIYeres, plsto

Uijf a�c. - q,nalquét
ii:l.iflÜl. COltIPRAM-SI

-

NA'

"

� " R
'ALFAIATARiA, UOA.
CONFECÇõES FINAS
EARA RQ1UENS

'

Rua 15 de Novembro, 59Z
- 1,0 A�cJar _ T�lefone, 13 ..5
nI,UMENAU

K
.a1lÇli!:, em func;2io
crerecÍ(1as" .

:De CQutorrnidiule, C';)m o Regu"
laml2,uto da Cilrteil'fi d.. Crédito

;_'ô,:-dcol..'I. é Indu,.strial dG BanCO

tió :&:a:Bli. "ão 8 por ct"l1t O ao a. no

ti. ta..�..a de juros sotH'€ 'JS

,.m·1jréJ!Bmos fundioárJos e de 7 pü!'

"nto ao ano a taxa sobre oS

. ��pr..ásti�cs a pequenos p:r:v,du-
.fIê:t'm.'

__ , .. ,,�,_. -- �������Mitii!ii@iijiiiI��[Iiiiii������
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Cancer no Brasil .. 31
Por AL NETO I

A situação do canceroso cão a ser dcICla ao nosso ser I
� um pouco melhor nos es- �iço', necessário se torna H I.tados do Paraná, Alagoas e preparação de novos e'le
Rio Grande do Norte. mentes, pura o que conta
'Em comentários anterio- mos C0111,3 boa vontade dos

res a este, tive oportunidade nossos vizinhos de São Pau
doe referir-me à preearíeda- lo, e com o Serviço Nacío
de da assisteneía aos enfer- nal do Cancer".
mos de cancer ho Brasil. A situação do canceroso
Como te contei, a situa- no estado dos pinheirais de

cão do canceroso é de aban- ve ser considerada tarnbem
'W__iIiiI��....���_rlil dor.)} quasi completo em em face desta Outra afirma-

muitos estados. cão do Professar Macedo:
No Paraná" entretanto, I' "O problema do' cancer,

os cancerosso vem tendo as, no Paraná, avulta ano a a

sistencia especializada. I no, aumentando progressí
Istci é o que diz o Pro-I vamente a mortalidade por

fessor José Pereira de Ma-l tumores malignos".
cedo, Presidente da Liga I Com relação ao Rio Grau
Paranaense de Combata ao de di) Norte, o Dr, Luiz Al1-
Cancer. tonia Santús Lima - Dire
Si bem tenha assÍstenCÍa tOl' ca Campanha Contra o

especializada, o enfermo de Cancel' naquele €stado
canc�r no Param; ainda con diz textualmente: -;-----�.�� -'�-'-------���-��""<"-
ta ,com poucas' instala- 'i'A ilssistencia aos eance.ll S O f r e ?' T P. n h a Fer,"ções. rosas ini�iou�se e.re.tiv�mel1-1 � ii IIAo l'evelar que há no Pa- te em lH50, depoIs de ter
raná um núm'ero suficiente sido fundada a Liga NQrL'ê-lde têcnicos, o Dr. Macedo riograndeDse Contra :1 �an- I,

condiciona esta afirmação cer.
à exiguidade das insta1a
ções existentes.

·�:O nÚlll�ro de técnicos
especializados. de que dis
pomos � diz o Prof. Mace
do - é suficientB para as

pequenas IDl'ltalações 3tual�
mente existentes.
"Com a grande amplia-

"São installlçõt>s umplas,
equipadas com up::l"ti,lhos
para rá:Ho díagn6stj('{j e r[,

dio-terapia.
"Disl)'}l1do de um labor'::l

·tOTiei de. anatomia p!ltúlógi.
ca, .]1ode se of'erecel'.ao do-

rN"TERNA0IONAL,
ente a garantia ele um lHng- DE nmLICOPTER03lióstíeo certo" . '. .. • I .. . .. "

'l' d . '

r

" • �- '. I .la esta func,lonando o pumel-
, ;' o aV1a, o propi'!O Dr. Ll : )'0 sefvi<;',l t'eguI:lJ� i,nternaciDn�1
ma confessa:' . . lti t ri h' t, e ranspo e em Ehcop I'ros,"Em muit:Js cnsos infel!z � . '

"

'

I hgo,ndo 13ruxl'h" t'., Rolel'Ô.am. país
luente, confrange-!,os o co- Ac'reditam os ·tÉc,nicos aeroni'l-. Costumava, eh- gabarn" de ser

ração ver morrer nossos pu- ,t.icos que eSS,1 novo !n<:>io *;," POSSUÍ<lOI' a:... quarta li6ença
tricios por falta de certos' trfJnsporte será utilizado hT'�'II(;- de pilot{j �oncedida em todo (

elem'811to3. indispensaveis 'mentE!, ellJ todo �,mundo, e mundo, pois brevetou-"',e':, eu
no tratamento' do cancer.1 1910. Desenl10u" I' construiu "-

,. .

1 t d d" 'que delltro, de poucos anos ha-prm"lpa men e e ra Ir I ' ., "S.V.A.", no qual voou, o ,rioeta.�" vera helicopter03 com capucidn�um -'

d '.

S b'" - t· d '

AI' ! e para, cmquenta passageiros eO te () es a o oe ag�. �Telocidade Ue 250 qu,uometrOIlas, o Dr. Ih Gatto Falcao I
1

D· d
'

C
1 por 10ra.

� u'etoi' a ampanha.o,
Cancer naquela unidade u;) Ifedleraçãü - arJreS'lOnia um I
relatório otimista.

Text'ualrrlpnte, ()

Gatto Fallão diz:
"Permanecemos adstri- breve, adaptad� aos aviões, de

tos as co'ntigencias finan- passageiros. Empresas brimni
ceiras sabido que é ser o cas de navegação aérea estão
combate ,ao cancer, tarefa I estudando a possibilidade de jns
onerosa e difícil de reaE- talar equipamentos em seus apa-A UCD ganhOU as cleic.õp', zar.

com 13 milhões de vOj':JS qu'
lhe garantiram 139 lugares 'no "Por mais que conoiga-
parlamento .Os! socialistas ohtl, mos de numerário, sempre
VEram 6,9 milhões e jielegaram estam,os a necessitar mais,131 del)ut!tdo,s.. Para pOde�('Dl pelo alto preço dos equipa-gOvernar., os demoératas c1'j",
tãQs formaram U'Il1a coalisão ClT' mentos e custo elevado da
os JilJerais, e com 'um pe'1Ul'no assistenc,hi honesta ao can
partido conservador. Os sOcialii;· cerose".
fas mantive;ram-se na CT."SÍt;'lO "Entretanto, muito já see d€positaram a sua confiar":,,
nas eleições de 1953. cujos ré- realizou se consi:erarmos
5ultados S€lnsacilOuais ainda. "5' que a 'comunidade alagoana
tão b"m presente.� na m",mól ia: foi galvanizada há sete a

, Em vez de. (} seu' prestígio dFmi
nos, por um. movimento deuuir, COUlO geralmente' se. d"

com os partidas gO'"ernamentai�, médicos,' industriais e ho-.
a Uniã,_'" Cxí\;tã Democráta g-a" 111.enS ,de negócios no sentí
nhou. as eleições con). _rrsultadoS I

do de assistir aos canüerc
que s�rpre€,nde:a�l ate U"l,;sn",' sos e crear .condicões de,os malores ophmlstas. o num,,·. '

-

ro dos seus man'datos subiu 1''1,- trabalho para uma obra de
Ta 243 de, ào todo 487: o Pa.rti· educação', prevenção, trab
do E')cial·Democra.h� viu--se .r. 11"- mento e em face mais a
gado com, ,gpen� 151 mandatos djantad� pesqui!'(a"à situaçãQ de: n:iil?or�u a.p50JUt.fl.. ' - •

.. ConseguJu conquistai' efrt-jv>l' E
lÚente 20 mandatos. que. aliás contribua para a Campanha
representam percrntagem hé'TIJ Nacional Contrll () Cancerreduzida dos q\l3,trú milhó{."f; dr

'fiavas eleitot'és qu� se (.'Jntamc
;dcscle 1�49.

nossa .. rubiacea couro

proporeíonaea
passado

em OU.1'o
' Oito 3.111)8 d_PI)()lS" a situação e-

Dai j>m díante entrava a. ín- presentava-se pem pim'. Valia a

saca 134:.1'73 r�i5 mas em QUi'C
fiação,. Em i9�O a safra do. car

rendia, f!Õnl"m� 0,95 IiHSS" d<
119.540

vs.lcri' .em moeda nacional. Eira

Dai em ai1mte, 'COD.1eçCm o

cU nio em nímia. :mm 1906
ea ® café estava,· cotada
3005 réis mas e�sa. quantía re

presentava apensa 1,98 ""TIl ouro.

Houve reação- �ontra, OS 'espE�
culadores e, em 1.910 :a saca var

consumo mundial e, eonsequen- Ua 39.644' réis, eqmva.1ente a 2,74'
tementE!, 9, produeão de novo su- em ouro. : ,',

pera as ,lle,cessi'dades· do, 'IIl�rCa," I_Vê-Sf\ portanto,' que .e'Pl ::e.I(I."do. 'PreÇo alto, estimula a, con-: gaQ a 1825" houve fOrte decbmo.
eorrenete..', E foi a b'aixa e, pre- Não pagaram mais oe pregos, an

tigos _

-

Em' lJI2,O,' veri1;icou-se
srvet. 8.lta; .A. saca passou a va

Iet: 74.703: réis, o que

llre{:iso - expoT1ar Imenso ps:ra

adquir;ir' a mesma quaüdade.

ftA'DIO JAl1,AGUA urÕi"
- tTWit Vá:!! Amiga em •

8eu La.r

em ouro" esSil
mesma. saca de café rellresenta-,
va 55,50 moeda inglesa.

I Essa razão ,do Impulso eafeei-,
.

zo, PIa,nmr café eor-respondía a

cavar ouro. ��s quandoia pro-

já

Outrtbuldot em lltA. éat&rtw.
D A III

o\.FAMADAS CASIMlRAR
" N O BIS:'

M:arca Fabril da .melliH'
'r.a,!!Imlra do Braall

x
Linho! e avIamentol

par' AltaiatM
-lC-

, ' ,

, ,De EDMÚNDO MORITZ "

Rna Uruguai; 30'':_ Ca,ixà J>ostal, 74:""" Telegr.: "MORITZ"
_"-'1 T A J A I --'_

,

, :'
'

Fabrlcas;ão de Balanç� de 20, '. 30 e' �O ks.::__ Bombas �ll'lesas de
1 iI'" '_ EiXo. para 'serras circulares ,'_ Furadeiras, horizlmtaill pa
ra montagéin, i!m árma!lão de madeira - Ferragens eOlJlpJetas -

, Serra fita .:_, Plainas simples, 50 cento ,de .. mgnra' � Cmndro8 pa
'ra padarta5,' moendas para cana. e dragas' completas para areIa 'e

. pp.dreg,"lhO� '- Oficina dti funcUçãl1 e "esta�l'arla ,- Projet6;;"
e dem[lls 'lnt.orma�õps na. FábrIca.

"As instalações da Liga
foram adquiridas com o pri
meiro' auxilio f�de:ral, dis
tribuído em 1949.

união alemães
EM Colonio termi, I epoca. marchava:m. porém, Bob mímínios. "Cristo ou Mal'X!" E3-

nçm o c·:mgresso a.nual da "Uniz,( 'bandeiras' diferentes: de um li» te lema C'lm que a UCD se 'Ian
Cristã Dem()crata :.._ sem s\ur· do, OS católioJs, do, outro os' p1'o- çou em 1949 lJa 5u'a primeirllpre-sas e sem' ressaibo de disso- testantes. Esta 'cisão dificilltFW2 campanha eleitoral, simboliza u
nincias mais gra,ves. Como em a resistência 'contra o regimE sua; tendência idC'ológica cont:ra
t-ei,d,os os"anos ,anteriores, também' autoritário e significava a.o mes' coletivismO' materialista. O par
neste meeting' da, União Crist,;:' mo tempo um. perigo para o lU' tida exigia: um Estado d 'mo"
Democrata a figura, do seu

che"I' turo, pois se O 'Cristianism':)" 13rE' eratico, federalista e cristão:, a

,fe., 'Dr. Adenauer, 'J "velho", co· tendia vir a ser, depois da. gue· proteção das empresas indepcen
mo' já se costuma dizel', f8i .a, ra, uma ,f<Írça áctiva. no campa dentes e da propriedu'Je parti'
ferça predominante e, ao mesm?, <ra política, só p'odia alcánçar es· culax; o;} fim da luta de clas�es;
t(.mpo, )} elemento d'e ligação' que: le' eJ.:;.yado objetivo· sob o digno uma educação cristã da modda.-
para o partido significa. qu.as",: de uma unifu:;>< das crenças cris· de; a coopera"ão do Estado (taz;tQ . com,? �m progr.ama. e! fãs .. FOram eStas eonsidfrnçõEH

t
da Igreja; a união· dOR pOlVOS (u·cUJa �nfluen.Cl(l. g�raJlte tll;n?b�;ll � que deram origem ao nome e 3 ropeus, O seu mais forte l'ivü)de fUu::o ,Dao

'

50 a f>stabülda ,€ ,1 realidade, política da., "União" nesta lufa peI?SI yDtos foi fida, Untao" mas do gover,no de! dos 'llrotesta.nltelil e eatoUcos, a I Partiid'J Social Dt'mocrata qu'�coalizão, e,,, que os demGcraio,1, i União Cristã Democrática. ' I d,ispunha do capital 'de um'"c.ri,stãos desemp(?�am hã ci'nco

I
.,

, grande tradiçãO. polítioca e náanOs (} papel geclslvo.
"

Fundada logo, 'depo�s 'da gtler· pessoa do dr. liU'Ti Schum'acher
A ascensão do. partido n.' e,;;ta: ra, a UCD d€senvolveuse, assen' o .seu chefe falccido em 1952,

posição ,erÍlinente começou do ,tando na base cristã. no s�éntid(l uma individualidade- sUj)eriol'PCl.l;Ito zero, nas 'catacumbas do de um parti>do' dás dire-iias mo· fascinante.
Reich' de Hitler. Quasl" todali derado que conta entro os' seu:1
Os elementO's 'dirigentes '<la uen, membros. a ruaic,ria dos antigO,'1
estiv.eram nas mãos da Gestap'J elementO's co'nservadÓres.· Pt: sua
coma cqnspira.dàres contra o na- aJa, esquer4a ap)ia�se'J sobretudo,
zjsmo, � a sua maioria' contes· nos operários clltóliC09 dag re'
tou méritos ilIlcont€stáveis ent!,'c giõe industriais' alemãs, onde '0

as duas guerras cOrr;'J políticoE parti'do c()nseguiu abrir brt:{:hal
cristãos ou. como funci<:mários surpreendentes nas áreas que' os
dos sindicatos cristãos. N: SS� ,socialistas consideravam ;;('U5 do·

.. ��� ...""�'

�v fUhQ 6UY"r& ti trinca 6' dia. todum e, fi. n.J�ta. qtiii:_!t1v 'ii:

ÜiJii&ÇO á gc5.ude. �le repousa e dorme_ Mp. fl�t6t ;'Hk_ !iu!_'�
.Iii qua ele nríacs, quer nu borai em tflJ.�t é .. B iJO�JDi'i.
íiillh!i.1'6s dI> pequencs illiml;:os de sua ss\Í '" \i·"I...l',ôm lillen�:
Q�ÚSam6nte .... Sã-ü 0& vermeB, que 6e�i},}:� �-- m,"-wBut,:J

&,-ó& momanto _ mcvhneutern-ee para tir'..:} r t1t: -o.:'u, t..�Ji,���illO (I alllllenlll que de.eria dE.r-lb6 m�is, 10,,;., i' !1i1.f;,{j.

':;&be ii v.cê que é sua mãe I> é e8eUiI,,"1�., ,Ii'le"ilr-·lu.
Llns.1i dai' v"rllie8, dande-lhe LICOR. DE l.;A\.;;.l! ,;A

VIER _ am vllrmUulrO dI! açáu motleJ'ad& qu.. ueve'

to.r lOIlílUiõ' pôr Ibrl... ... criançu em íd811;;' us.eul..r,

""'1<1 aqui" 'lU" .. o

LICOR DE CACAU XAV SER
C""'p'etom .. ,,t. In<�fen.lv" parti O organismo, 6, \)
únlel) "" .. pod ... 5'" tomado em qualquer $p<3c",
,em aleta ou purgante I De gÓ'ltI ogrodóval,
não contém ólea e nao IrrUo o Inl"ollno

Infantil. fmpregodo. no Brasil "ó, Ma', de
50 <In oa,

UCOR DE CACAU XAVIER
_ '" t-e.:-iiilti:fiÓ�. C�i\f'�Hfü 11" 'lia. t"f,,-ilt..tUit

Escreva detalhadamente pal'l1 a Caixa {'ustaI I 9 1 S
_ São Paulo - Junte em,velºpe selado 4!Om endere�(I.
Não utUise registro para e I'lt:H' deblllra na retirada, em
burarlo Improprio.

'

Dl<}gAPAH:l�Cg UM
.

·NF.I'R() I1il :\.VIAÇÃO',
F[t.lef�eu, HCL n filia, o 'geJleml

-d(� aviação nrub('.l'�o Savõiu., prfl"

<.Õ!ll'.PJl' (ta i:Jc·rünim'i":i, illaqueie

AVIõES DE PASSAGRIROFJ

EQUIPADOS COM RADAR diai.
Di'.

IMPORTANTE VISITA.
A VARIG

o radal: estará,

a v.isita de um dos mais alt9g üi"

rilgentes da. K.L.M. (O:rmp!1onhia.
Real Holandesa de AlliaÇãiJ), a

relhos a jato. A m:o;or difícula. mais antiga empresa
-

de'

'de que se tem apres€mtado aoS

t2cnicos ê: � que.;.tão do peso
d,.) equipamento. A prâncipal fi
naUdade do radar"" nesses aviõe.s,
é assinalar a proximidade. de

obstáculos, como montanhas,
torres, outros aparelhos em n'a;·, AÍri�rjcl'!,
vôo, be� como' auxiliar ao dire- 'do. Sul, estando o' iÍlrport'.tmtB
ção n'J, máu. tempo. NormaJmer.-: departam€ntQ sob' wa .utre<::;,o
te, não há necessidade de fazer sediado em Buenos' .Aiil'es. ;
uso desse, aparelho, pois todo i)i' I Em visita. que reaaZ'�l1 à,,· iT'-'�
loto conhec� 'a ,altitude das mon_ prensa. da capita.l gaúcha, ,'refc
tanhas que se encontram. em .:m'l' riu-se () sr. Deu: Hert(Jg de: fnr·
,:ota, e os aponta.ment'.)s cO!nUl1f< ma €Iogiosâ aos .sn·viços e ii or
lhes indicam a altura ecm que "" ganização d,a VARIG, compu.
encontra 1) avião. Todavja, o nhia cujas, instala,;ões lú\Via,
radar atúa COl1lO uma' l)rECauçi',(} percorrido. "

supletrlentar, cujo valor consiste O alto dir:ig-ente da KLM;. quI!
em prevenir Os p:Jssiveis erros

de navegação, os desvios de 1'0

ta, e, sobretudo, qua.1!do {) tnáU retornou a Buenos
tempo obriga. a. reduzir a alti':11' :M:o!lt<::vidé�l,
de de vôo. 'da VAHTC!.'
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SE'U Tipo pode ser noi-rnal
,('orpuleato ou magr-o, mas de
l e sempre procurar cnnservat
I,S ombros retos, o busto er

i{uid; ," respirar a fundo.
.Já lhe falamos nu respira.

!ii ... completa canse entemen.
� pratieadr- e indlspensável à
bi-giell� d,', ol'g,ülls1l1o,
" Respire a fundo diante
uma [anela aberta, Ievantan.
(o ç, tórax, dOlliÍnanrlo U.'! mús
r ulos ahriorulnals, (;0111 :ntec
V;1,,-,8 di' 2 segundos d" 1(�P()l'.
co, Aos poucon, tudo o d�U
corpo f�t1'a e0111 que seus D11.tS ..

• r", í'ilhiS !:f:-]:i1Jl tJ_lEttJs fl1L rfluV �

, m errto um d um e. ",tivaua ii

'i','Jão de desintoxicar -:S lul-
1'.5es como \a1)II"-'1I1 i'i;t·tífie<l1
�-a..da músculo, t.uri�t das bf�� ... ;::

f;E 11ü5:3.;t. JJ(.l]CZfl.
Seus ombros,

rr:;:-nar...BE,.,§o; Plíl

p 1, mais bonitos " seu )J' rte
;-,lais elegante; sua saúd= 1'1-

rrará, t amb=m, ao mesmo tem

j.:) que a .5U!1 hele3,a. NcceR::,j.,
i amos cuidar dos Í),;.b(l)� e ao

r ESCOrO, agora ma is do qt•.:- ai.
f uns anos ,'lti'âs, f"ni.� • sceco.
PS dOE V€5t dos puré. qualquer
hera do dia. continuam bas
unte acentuados,
No caso de obesidade: a �:.r,

<"ihR,no:s nara cada 'man'lã um

rnuveíro 1ril1. ou quase Lio
f 14 a 16.,::;), Depois, uma mas

sagem enü'gica com uma Iuvs
·ct� crirrra, n:L5 ombros e Da ba.
se do, pescoço, Se depois de
r.oueas semanas esse tratamen
Ta não der r=sultado é porque
{·�ve ter um começo de celu.
Iite. Nesse caso, deverá recor
rer a um especíalstn e,11 mas.

E3.g·211S manuais..
....1\.5 VêZt=Et UIn sinlples re,ei,

nle, seul. rnnit -) sap1 ificio
I

:nv:��

·lhora ,:en'3ivelmente o est::do
K<;ico, ou ainda um uatamen
f;;- eiétr'co sob controle médi-

conservar
co, da muito rápido resulta ,

do. _

Em caso de pessoa excessi-,
vame nte magra, é preciso um

" _ 1. j L'J le permanen te. estar' fi
tenta na hora de ler, escrever,
o.iser. evitando l;,'rnpte eurvar

0" ombros: é impedí-los para
traz. A coluua V("J't;;:bl'al de.
\il� �I'I' conservada hem em n.
nha reta O busto ergüidn. A
rodos Bst<,S pontos temos qu2,
L>�t;IJ' !lIt;lItas, !l-J.is, l,..go que
SiC,'lL1U:> r-ansadas, a prinl,ê' "(';1'
':.,i% que fU:!t"nlo.s é deíxar
·,:lll' OS orubros haixar a cabe.
l'.f e 4) Iarax. Se 110SSfi cansaço
lI)] nar ..Se trequeute, sohreví ,

rá urna tendenela m :;.doh.f
rnus (lUas!> sempre, urna pU:;i-
-ão 11- civa, t
.

a) AlgUll:-J · ..Ir-meutós
um r2-gime E' feito de certo
m .do a base de reconst.tuín,
teso Comer fígado clt> vttela
ou t(i!11JU' remédios à base de
f':.::lrato d,'3 fígado, As 1) nti,
nras e o espínagre contem mui:
to ferr J, OS abDicos secoj, (in.
fdizmente muito caros), eon

tem � vítarn.na B.l!,!; o bacou,
os ovos e a geleia são tonín,
r-antes dpara os músculos dei.
toid's,
b) A cultura físiCa é exce,

'Ilente 11a1'a todos os múscuícs
e p. Ta a helaza dos ombros;
ainda mais particularmente a

uatação, G "crawl" nadado de
costas

Se Voce lião nada, pode,
também, realizvr certos lUOVl-1
men os d'! %'nástlcas que !nui_ fta .5"� apr= xrmam da natação,
1) Andar. levantando e bai

xando os braços lateralmente.
bem dévlgar, Cada vez que Ie..
van1:w OS hraçn5. respire bem,
a f,mão; e ao ÍJaÍ1õ21., expirê
Es�e .'gxereieLl deve ser prati
c:to1o cLiirante 15 millutos,

��) Sentar peno da parede

MEDI('ü§

IDdi�ador Profissional
DENTISTAS

DRA. RUTH DE BORBA KAESTNER
-- Cirurgiã DentiSta_

Consulta:; (h:'ir�as das :3 ã� 12 heras e das' 14 as 18 horas
DDON""""TOPHDIA·::fH.(A - Tcr'-.!as e Sextas feir�s
Con:::ü1ror.io: Eli3 15 de �J\-�J 15U3. � BLU1\.:fEfL-s.U

-=�-�.��-----_.

H. P R O B ,§ '1'
- éH ltrglão Oenn!:;ta -

.Ao 1sdo aios CorrEio,:; � "TelEb13fi.s _- ��l.ameda Rio Bran
co ur. R - BL1JIvIEN&U

DR VICTOR C. GARCIA
-. Cirurgiau Dent:i_ta -

,

Rua 15 de No;'embra 1392 - I o alidar - RalO X - Fone 161N

DR. EGON GREUEL
- Clru1'giãu Den!! ta -

FALO ::::: -_ Rua 15 ue Nuv' mbrü 1166 - 1.0 andar
PREmIO: FuTO HtIGO

....==��-�-_ ..�- - -----_.__._---._,--

I.ABORATORJO DE ANALISES CLINICAS
ELLINGER

Rua 15 ãe :r.:r.:rvembrn nr. 5H:?, - l.'J a.nd .. .l' - Nos altL5 ãa Y"ar
maCia Sanitas lex Elhngen _ BLUMENA.U - Exames ãe
sangua� uru.-l.a, j e:.e:3, e carro, .5.2Creçe5, UrGdiagiiOSTi�';) da

gravidez. culturas, etc. .

ATEHDE 'i'uDOS OS LIftS UTEIS
�--'-";_---------�------

HEI\IORROliJAS _- VAltIZ!d - e fJLCERAS
DAS PERNAS: cUIas �éln (,p�ruçfü•. - Lhsp2psias, PrIsão de
Verl[re. Cobres, T..Tlcel'as do EstOlfi.:lgO ê DLlúCle110, DlsenterlaSt

A.t-UêJ:.na.::.€ hst{ �r.u:lal, F�i..:�.llra::iJ Fistülas, Cocelras do _q_nu.s.

DR. ARY 'I'ABORDA
CUIuca Gera.l de AU-1.1ttO:"! E Crlanças - Cí)nsti1tor-�Q: Itoupa·\·a
Seca - EI.Ur..IENAU. -- Hcrarlo: das 8 as 12 h ....i':is.
Eesiã·õT.cia: Rua Pres, GetüllD Vargas. 1'!.3 - TeiefOl.e: 1168

DR. CARLOS GOFFERJE'
Ghriica Geral -� Cil'u",'gla - Hl1::pnal "Santa Isab�l

F.:.ter...a:a cüarr,sctus p.�lus .fot1e:.::: __ 1196 e 1633

DR.. 0, R. RRlTEGER
rJnença. de SeHnnlaS e Operat:õe·; Raios X - Consultoria:
Hospital Sant.l Ci:tlarlna. - Cúflsutta: Das 9.30 as 12 hora.s e

CES 15 à.s l'-i hOJ.-as. Resi.deníua RUd IvIaf'eChal F'. ·P.r:IXOluJ 253
_F;:.t1€ 1�'18 -- t eut freute ao Ho::pltal Santa lEabel}

DR. TELMO DUARTE PERE-IRA
CLII'iiC � GiflÜ-l.L - E p:clalJ.�ta eill Doenças dl� Criança

Con"u.il:jJ.-iO. fitlli..:::.uo Peixrto; 38 - 1.0 flu.dar - Fone 1191
:tte_lo:1êi:1CHi: Rua }ii:u'aioa. 170 - Fone l07-i

- -

�-�DõE1:�cí\s DüC'õ'RÃçiUi'
DR. CJl.ftvALHO

(Ebnroc�rãiogl':Hia) tl_\. EH) J::!tancú. fi. \!:lObi!irtGI ...�u lado
rio Cárie Et.1_cn - 'rrataln�nta oe neUTo-es - iPSiCOterUpi:iJ.

1I'1úLEST'L,U: DE SENHORaS

DR. RENATO Ct\MARf\.
Df.wnça� It1t�n"i..i.:l:S - Oper.açot't.: - uüdas Curtas

CÜYl'3iilt6ria a HlU:t .Nen·u Ramos - fone
1:1'20

----":

INS'{:I'I'lTTO RAOHJivI
DR A, ODEBRECHT

li:aàiOl,€rapia - Ra'os X - F'lslDt(,I:ll'la - I\ltetaboliemo,
1;,41

Um refrigeradnr conserVI:t duran-

te semanas, carnes, frut�s, verdufllS,
etc .. FGr isso, tornou-se um elemento

"

IJRS. 'l'AVARES e HEUSI
15,de l'h.l-Ven.iXJi'ü, 111:35 - 1.0 andar � CO}lSUltl1:i.io:
·iei2i .... 112:::< Dr :ra\ldl'e�. l�lbl - Dr. I-Ie ..bil 1871

.....-.......�-"
doméstico

CLINICA DE ,OLHOS
OÜ-VID"S - NARIZ - e GARGANTA --ào

HR. \Vii SON" SAN'I"iUi<.OO
�;i.5�i5tenr.e âa Facüil::tade Oe IvIedlc:ina da. Universidaae �oo
Consultas: Horano. das 10 as í!{ noras e das 14 as 13

Ccn Uli:ullG. JUlltO ao' tlt sp:it�l SalHii lli:;bel
.._.._......,..�..,....,-

tambem f.stor de economia no lar) pois"

permite a dona de casa guardar as so

bras, t!omprar alimentos em

quantidade nos dias de feira etc ..

DR. NUNO .DA GAMA i ,OBO IYECA
-

__ ADVOGADO --
chahla-dG5 para out1'a:3 c-oIU�fCEi� - Rua 15 de

bros 1166 � :! o al1dar �__ BI..UI\iftl�:\U

LUZ

,-'------------,-,�-----
DR. JOAO DE BORBA
-- ",DVOG.'l.DO _-

'l- re�ldêltcia à rua �{\;- Oe .Nüvtnnoro 90-8 _ ·BLU':
I\!TEI'iAU - 'Il,,!efonJ! 1560

DR. GENT1L 'I'ELI.i1:S
-- ,ADVOGADO --

Catieas civels! cOluerclais, cl'imiu3!f; e trab3ihistas
Escritório: A.lameda RlO Branco n." 62-.0. Ao lado dos Teiegraios
Eesidencia: Alameda Duque de Caxias, lua - Atende croa·

rnados para as eonlarcas do interior cio Estado.
E'ane 1710 -- BLUMEi'IIAU - Sama Catarina

--:í--Cõ'R'RETOR'ES
�''"'-''--

UL1VfER LAFFRONT
_ !tua !vlaranhão ni'. !l - BLü"'iEl'iA.U

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

DECORACÕES HEUSI
Engo. Luiz 1>,0"Op10 Gome, - necoraopr: Rubens HeUSl

Engeuharul CHlcuftl€. Pro,l&tQs, C.:JnstTUçoPS. T.-.pogrrui3, De

corações �Pu}:JlüJid5.d�1 Rep.c�.sentagõf:sJ CeI"11ni�as. B$fjeto
res 1VIOvels 11 unclonaisf Revi=r-as esrrangerras .

.ãiameãa ?i� Branco, 86 - Telefones IOH -1667 - Elumen.ru
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constar- dB ·�;)is. ml';jp1íficas: tor
neios, fi pdmeiro·· tios qua,is, com
ülScr-içã{) para eql,tipes, .s�cun,ãá;_

do;;' dllhef>'._, é.Q.i,1vió.'!-Ól:.S
começará as, 9 .l;l.:.ra� �9. zn.3.nhã�

.

-,

Jiiiiliiiiiliiiiiiíil iJíiiíUHilII1IHijliull,iti.íiiiiíiíliliiiihíiiiiiimiililimmmíilllllllíiíiííiiiHilmm,ilimiiiiiiiiit,
�

1 A fi I S 1 A U
'

K ti S ZK () W S K i �
POSTAL,' :�Or;,"

.

:r.}��:àESENTA·ÇÕ�§_.
.

Telefone 1345 !
-- B.L U IvI E NAU. Rua 15 d,s Nô:vembro, 592, 1.0 Andar - S. Catarina ��

. .

�

fili�um,líllii,iii iUliiiiU!l'tlit1�IIIHlIIlUiIIUUil ..,I'ilmí.UIIHhHIí.HIHIHíluHlllllmt,minilulimi ....�,;:·.miiiiíiii,�
habitual.

À<1ue1e"
5E',ttludo
icl en tíeo ao

r'am-ae rp.;(l.ondan1.f':nte.
Haverá
l
,!

Decidiram 01

Rega
Ipiranga

-c'

0;"

.

mentores dó

ta
Viram-Sê fOI'í]"dQ,s, OH di! igfn· LJ1Uá a data 11E amanhâ na I'lJ,;", de das chuvas que caem inces

te� da Soeiedacle Recre:.ti�'a e 1 de Itcupava Seca, C'3m a part�i- ;anLên'lBlltl' eobr e', nossa eídane.
illE].JOl t íva Ipir.s..nga. a t ransf L�iJ' J lJ-.sh.�ãJ �a equípe renlíEti�a do C. i:::.::tal'in hnI;ossihl1it.:{do� c ciu ...

N, Amêríes . ne organtzador da. eom,pe-tiçãQ.
L'aNj cutra data a reauzação da A razão, 'deste adiamento pre ..

- -l'ilt Ievar- a. efeitü, durante túd.o t)

- ---_._--�--,..-

Regara, que havrarn assentado Üi.-se ai) fato de que, em vírtu- aia 'uE aHl�nl1ãJ SU�. \ .mndesra
[�,.;la popular, em: lGC�l prôxímo
3.0 ponto ria chegada::.Aa� prOV3.5,

transrormado, aS":Gl'a sm verda
dEÜO lodaçal.

_.;._�énl do mais, c:_;t.�hin bastarrto
ü nível d:-�;; águas do Rio Itajaí-

'também em MelhDrou O Bandeirantes
� . .' \. ... .

,. - - .

hel -,
Acú o que de cr :t[a forma írtaAmazonas e Bandeirantes JQ-, Amazonas: Joa,D Pín 1elIO 'o. �. _

garam na tu 1'<1" de quínta-ren'a Mauro; h'o; Gépi e'HeI'ci1io, Ede- !
empanar o bril�lO da 'di�:puta.

.. , ,'. . '

O ('
.

'I-J'" , },:,;tO'8 cs motivos que levaramuunna no BUU'lO do Últ)'CIa. a· [almo, smar, _'hlC{), "li srnerros ;
. .' .

I
. . .

13.
Dil'e!fJlu i'piraIlfTuista a. can-

l,l:i,'tosamente. O 1;}(,lélJ 'llVl-C"-r" Ftltpinho. b

.
.. ..... I--'e]ar 4 Regata de domtngo, ao

leilt>2, que l'1'a tido C0l110 fi rran- I Bandeirantes: Kath, Egon "

,.
.

.. . . . - -- .�, ancít.écer rie ante ôntem , lfics,-v.a abattdo seu advqrsárío e111 AUGSlO; Lauro, Alcído c 1-1e1U", .

I Salto Nortu ',imita. feita '.&0 foí' JOf'e1illO, Ch llo, CarTail,'J, Fen· cá segundc fOi nO::5a. repo.ta-
,

, .

g'E'lH informada, }Jc;ra; 0, dia 27
alzm Çín um em�).atê eu'). dois ,'2'1- ,Eeca e KunibErt.

�&��������������������������������������������I�� oo�m S "�&em��D tLr;
cotor, I

O encontro e11.1 apraço, dispu- itado no gramado �o Nit�rOi, a-

I
:p�e5�ntou Os, segumtss q�tajilcE

It écnteos �

Juiz: Hemi'lne I\lOlitz. Renda:

C��.:;U;;'11J0'J,.�:,' :
--- .

ACtO.ENTES 'PESS(),I\IS, . .
- "

ii tada bolso
'.f •

lhfnrmacões com Livnníns &. Ci�.
-,. .

di; l!0veml?J;'o, - Blum enau

inédito
da Hungríc:..

geais I
para o EandeÍl'anti"s e I

DO SUL. 18 (éor�·ef.p.) -

Walter-
.

Ro·ús'sen.q Prima

prevê í ambem
derrotará = México; e diz que

5çrá necessário mais

de desempate ,�nt�·:;
e ugosfavos, que fi ..

po, em IjU" se .espera que fi

A lemanha seja de.rrotad 3 pela
Hungria e fique com a TuI'

'lula Empatada no segundo lu.

�ar. Aliás, os r+on ístas suíços
rcham que das dezesseis r-qui ..
'Je;! part'icip ,1jtfc'S do Campeo
rato Munda l a Irrasilri ra e'a

húngara são o;;, únicas das
11lai" já se pod; nrecer que

chegarão às qu:trtéi� de fi-

....__.- �---�. -----_ .. ��---

-Ã E f I ( I E N ( I A

x
do IUlUll(;1O acha-se d!
t't"!itflt<.'utt' lü;adí\ � eh-,
tüt!li'ÍÍ.u íl.u j.;ru<ll. A 1'41\
CAO' é I} ilni"Ü orgfio de
-;:'h'I'llliil:âo diíh1a que plir'
.nUra na maioria dus Íil

I ,... 110 !talai.
7!!:t<lUA O.i::s'h\ t)iA�iv
H\ l!:j'HútA � A 'L� II',j.a

q.ídade, 'dOmingo
p�'oximo, di.ã 20 do corrente, í!ob

o pa.trocinio do SESI.

Ell?Váó,o é '':> númerh d,; inscri
tos na grande corrida de blcicle

t,�, cujp p.:r;incillal ll�emii) é u�na
bicicleta gén.til,nulnte." ofertada

pela co,nllícida fi.rma Irmãos
Rubsch, fabrica.fites de tolias ''os

o orue juvenil dô Pai.,
meiras

tGS terão
.

a op:irtunid:!I:le de

il"!.3is ajustai' sua., Iinha.� con�

vista_ ao campeDnatu oficial da

BiumenauEnse,

Fuleb�l

hOje� t? O .t'O.l
�/
'I��[���,
�
�, '�

1eZ-se, Q/udôc/oso
com IOFOSCAl

� 15do paro O iU09I.JEl'
• t6 .. fu(u paro o ,ét'ebro�
• t:Áldo pOr.;;I. QS o�!to51

Li-

lOFDSCAL
Q MAIS MODERN9J FORTIF.lCAN'TEi

lABORATÓRiO LICOR Df CACAU XAVIER, S. A.
1
fi. fj�ifi! Ul �ilra:. j!. 1&1. J1-mU . Ead, T,lfl. "iMrlr C.!l, � ij�(. ,. PAULO '

__'_2_'_. � <__-,�_._-- �""-;'"

BANCO INDtUTRJA E fOMfRC(O DE
.

� . , �- �
,

� .

SAN:TA (AlARINA -$.
_i •

'

- 1\btrl.:;;g.
.

j T a J A j '""C.

Jfnnd"ldo elU 22 de Fevel'eil'íl de 1935

Capital .. '.. • ••

Fundo d� Reserva

End. Telegr;� .4IN(�O"

50.000.000,00
46 00.0.,000,00

96.000,000,00
Total dos depódtos f;õtll 3113154, mais de ..•.. Cr$ 879.000.000,00
AGENCIAS E ESCRITORiü§ NAS PRTNCIPAIS FRACAS DOESTADO
OE SANTA CATAJtI NA, NO jUO DE JANEIRô i CURI'I'IBA'

DEPOSI'l'E SUAS ECONOMIAS NO 'INCa' E CONTRIBUA, AS�lM, PAe
fiA o AUIvIErITO DAS POSSIBILIDADES DE FlliAl'K'íAIVHfil'iTc) DA.

PRODUÇAO-

\
:_" j'

ti
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desde logo ser resolvidos.
Não devem '

ir alem da
próxima semana. Precisa
mos fazer voltar a atenção
da Carnara dos Deputados
para numerosos problemas
(Cofieim na .<! li. pit;lD1i letn G)

QllOta das dtspontbíltdades Ccmbraís qü,e serão apregoada::.
Público Pregão. nos dias se�Uintes:

H3.n Ltquídaeão

Us� Alemanha Pronta 'LODO 2.000 1.000
US$ Pronta s.oon 7.000
US$ Jugosíavía Pronta 2.000 6.000 1.000 LOnO

trss Polonía Pronta 5.000 1.000 l.ODO
us,> Ul'ugur-.i Pronta

, Da Celômbia para 8rumenau
,

"

Mensagem deFreiErnesto aos alunos e
imediato professores do Colégio· Santo antonio

\_ -.

Comungando nos sent men, contra em missão na Colom- do Colégio' em 13, de Junho {panhóis dizem cerêbros) juve
tos de jubilo dos corpos do- bia, enviou a seguinte mensa- meus pensrun,�ntos volverian; f nls controlados pelos mestres,
cente e discente ,do Colégio gem aos alunos c pr,�:I)zssor('s a êle, neste dia festivo lPara l, 0" 'Prefeitos de disciplina já
Santo Antonio, p:r motivo da daquele educandário: partlepar na alegria com que se vão preparando para lO ru-
passagem, a 13 do corrente, "A todoJs os srs. professores 5'2 celebra, num ambiente de
(Ia data consagrada ao grande
Taumaturgo, Frei Ernesto
Emll1l�ndoerfer, que f,,! en-

ternpos está clda, abusos...Ainda ante ontem, o indivi
"mé"'3" dos desor- duo Ivo Moreira Libel'ato, natural

�)(p"()! i çã O

ae�; .pinturas

,de Riq do Sul, ajudant:: de moto ,

procuram dar rísta, no chegar ao Hotel Havana,
em Itoupava Secl:l. tomou uma

grande bebedeira, ocasião em que
provocou desordens. Avisada do
ocorrido, a policia compareceu �1')

Iocal, prendonõa o desordeiro. que
foi trancafiado na Cadeia Pública.

TmCUSOU_SI� A PAGAR A

CORlunA no A!lTOMOVEL
Na De leg'ací a Regional de Po.,

li",iu apre entou.sa o motorista de
j}raça. Salomão Viser, queâxandoj.se
contra Ricardo Fartoli, alegando
qU) o mesmo, cm companhia de
sua namorada, tomou seu carro.
rurriando para o suburbio do Gur-

Estal'ã)' expostos. no salão ela, Ali chegando, RíCllrdo recusou

t1(, "r('.�t:ro Cai-los Gomes, a se a pagar fi- eorrtda, motivo poro

p:ll'tir Ó';.S 14 horas dt.:; sábado que a polici� tnttmou.o a campa.

piÔxim-o, 'a:1'- terça feira se- 1'e('<'1' na DRP. afim de prestar

guint{!. 'i quadro , do [ovem elaroeímentns sobre {J fato.

pint:r hlumenauensi Klaus PRESO POR DESAC,\TO

�!etel" Sehulze. 'I'ratando.sc A' AUTO_RiDAIlE FISCAj,
de um arttsta que começa Em virtude ('! ter desacatado o

;·mas 'at vidades, tníctando.se encar-regado da Posto Písccl da
11,9188 sem mestre, nnenas em' POn!" do Salto, tendo se recusa-to
átcncão e impulsos- naturats

Í

a enlrcgrv' os documentos compro.,
de sua imaginação, a eXP:Jsi_1 vantes (h despacho d', madeira que

ç'�o por certo ofer('�el'á atra, trunspcrtuvu em seu eamlnhão, o

tl�os_ uos qUe a visitarem. (Conclül na 2.& ptl.glllil letra II

. Soirée e shaw DU Carla s Gomes

Visitará :novamen.te;. f.
,

Militares: a di c ion a I
sobre 05

ele vinte
Iprop::réionar aos seus
cios mais uma noitada
.emoções artísticas, a Socie-
dade

_
Dramátieõ-Musical

"Carlos Gomes", num "tour
de force", contratou espe
cialmente, pela segunda vez

aquele aplaudido conjunto
crquestral, para 'realisar,

as na proxima terça feira, dia
22, uma grande soiréa e um

magnifico show, para os

quais está convidando os

seus associados, estando,
para isso, sendo reservadas
mesas, a partir de hoj e, com
',f) zeladcr do Teatro Carlos
Gomes.

"BRIGADEIRISTAS"
A P E L, O S 'A S

riO', 'cento
,Enviado o projeto da

vencimentos
Camara' ao Senad(J�

tapa somente aos militares
no exercicio de suas fun
ções, matriculados nas esco

l as cu cursos, licenciados pa

GENEBRA, 18 (DP) - A
França impediu, hoje, a sus

pensão definitiva da COl1�
Ierencia de Paz, ao propor
oficialmente, a criação de
uma. comissão de seis pai-

do

o ministro das Relacões
Exteriores da Franca. Gear
ges Bidault, confe'rel1ciou,
esta. manhã, com O seu co

lega da Untão Sovíéé'íca,
Viaeheslav Molotov, et ,em

seguida com o primeiro mi
nistro da China Comunísta,
CU::lU En-Lai.
Como os Estados Unidos.

a França, não reconhece I)

regime de Pequim, e este
foi apenas o segundo encon
iro entre Bídault e Chou
En-Lai, durante as. 'Oih se
manas de negociaçõe� aqu i.
O primeiro foi uma reunião
secreta há varias semanas.
Chou 'havia dát�O à Fr";nc;l
alguma esperança, com sêu

.'�����"�ai"""�"""IM""lIi........iB""�"""""",,""�I-.di8curso·de onter.n à noite•.

vARIADO ESTOQUE
AU'fOMOVEIS, A'

DE PECAS PARA CAl\HNHõES
VOSSA' DISPOSIÇAO :

E

RUA XV
NAU

DE No\rElVfBRO, N.o 9 2 3
SANTA CATARINA

o -

I M P O R T A ç Ã O D I Pt, E ,'I' A

Agenles "A U S T I N"

CHEVR01ET, FORDr G. M. c. DOODGE,
NATIONAL E MOTORES HERCULES

;<�O,RGANISAÇÃO ESPECIAUSADA

INTER-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




