
grava- e em São Paulo o p.rableDla da
'.M�J'idl.) - Tele- ? ='"

.

crise
g�·9.!na� �Je Sl{(f PHulo infur_
mam que rerCfl de oltoccntos
:lf;OUgUt�S daquela çapitalj
d-c um tr.l.'! de mil e qulnhcn
tos, pcrrnaueccram feclllidô's
dtl1rante li dia de ontem por
não haverem obtido carne pa-
1"1 ·vender. Os que runcíona.
l"alll tiveram sua quota redu
zida em 60 por cento. Um'!

vez que -os frigorUicos suspen
d :r"m desde sexta.j'cu-a ult.í
ma II di.tribuição dO{} produ"
10. A situação tende ii agra',..:u:
s� amanhã quando se calcula
qUC cerca de mil açouguetros
ficarão sem carne.

-- o MENSAGEIRO
BLUMENAU, (Sanfa Catarina) - 4�a :feira� 28 DE JULHO . DE 195'4ANOS:

E ERGICOPROTESTODOS
O ERNO DA CHINA COMU
8gs�on�e O governo �g Pe�iD

com outra Doia
.

�e protüsto
�"''''q'� {

WASHINGTON, �7 (UPl - Ur ". I_Jrta.vós do Depar ta ,

mC!_1to de Estado cçnflrmo�. hoje que os EE. DD. pediram à
Gra Bretanha que transmitisse ao regime comunista chinês
as duas n�tas:protestos contra OS íncídentrs aéreos em Hai,
nano A p.rH�elra neta do) governo norte.amertcano protestacontra o mCldente; dural!te o' qual o avião da linha britânica,
t,en.do a bordo .S2IS súditos norte-americanos, foi abatido na
última E,ext�_fE:lra �o largo da ilha chinesa por dois aviões
caça COmll�llstas. c;hmeses. Na segunda n-; ta, que cOmo a pr

í

,

meira, esta redigida em termos enérgiccs, o Departamento �
d� Estad� prvtesta contra o fato d·e aviões de caça comu, IDl��as chinesas k_rem atirado, domingo de manhã, contra
avioes norte-amerícanos empenhados em operações de pro , I
cura e salvamento devido ao incidente de sexta.feira. .'

.:»

LONDRES, 27 (UP) - "O
Ministro da Aeronautíca deu
ordem a todos os aviões de
lransp�rte da RAF para evi,

CAIRO, 27 (UP ) - Reina, Mojica. Aproposito, assinala, caraguense de nome ,JeS\lS
vta1llOjcj- .à� tm8nhã nesta Capi- se o protesto da Nicaragua, Moglcn.
a am nen e de otrmism, en- 110j.2 divulgado, contra uma l\llSSAO UR.\SILEIRAquanto ao; drkg'!ções egipcia suposta incursão de forças cos, DO TRIGO NO CA.
e británica reirilcíavam suas I;Jl'r;quenhas em territorio do NADA'
discussões a resp sun da cva, visinho país. OTTAWA, 27 (DP) - Umacuacão da zona ti,::! Suez. Real., Esse protesto cita precisa- comissão de tres altes funcic ..

mente os círcuíos autorizados mente qUe os incurctonadores nãlrios do governo braaíleírnnão ccultava� a esperança d� teriam ferido U�; cidadão ni. �Conclui na z,a :página letra D)

��a �:��:l��j!���:�:���:�1bi�1 üpATRIA"\. Companhllta BraSla-serVBdore�, a par!i�ipaçãf) nas"" _

cou vcrsacoos d.} Min istro da
Guerr- da Grã-Bretanha. An,

��0Id1iic��rJ=d.!:f}��:2r ������ lel"ra de Seguros Gera,"'ssurgir, explica em parte o o-
timismo manifestado no Cai-

FERIDO UM CHEFF.
REBELD,F.; COSTt1,.
RIQUENSE

São José da Costa Rica. :n
(UPJ - Novas informacões 0-
fic.jai.s sobre a derreta infligi.
da a um grupo de rebeldes.
indicam que os fatos se con,
centraram nas localidades rl�
Cariblanco e San Miguel d�
Snrapiqui. na rronteír a com
a Nicaragua. Foi preso um. di.
rigente rebelde chamado Je."'Ús

Por d; liberação da Direto- guradores nacionais.
.

ria da "PA'TRIA_COMPA_I Escolhida a cidade de atu.
['HUA BRASILEIRA DE SE. menau para Eéde da Supervi
eUROS GERAIS", vem de ser .sor ía, funcionára a mesma nQS
n:meada para exercer as

al_,
altos do Edifkir, do Banco

tas funcõ.s de Supervísora "Ince", em ccrnum cem a tra,
das Sucursais de São Paulo, dícional sesuradora "ASSI
Santa Catarina-Paraná e A_' CURAZIONI GENERALI DI
gência Geral do Rio Grande TRISTE E VENEZIA".
d; Sul. Dna. Estelma Brandão
que, até então, vinha exerceu

do ás funções de Gerente da
SUcursal de Santa Catarfna
Paraná-
Em ação vigorosa .p em ad

ministração brilhante, Dna.
Estelina Brandão irnpôs-sa à
absoluta confiança de seus

Superiores, qusr Dor sua re-

BERLIM. :,0 (UPI -- A conhecida ccmpetência, quer
radio da Alemanha 01 i.i�[lÜtl pelo contínuo e firme desen,
infnrrna que um tribunal de volvtmento qua imprimiu aos

Praga conden-u a vinte e ciri- negóci c s da empresa.
co anos de pj'i.sao o bispo ta. A nomeação em apl"eçO con

tólico de Lh- llyrce. O saC€r. fil'ma o alto de'5i!ort�,üo do Di�
c1:cte Stephan Trochta; rfl� a� retor Presiden!.:! da Compa
ctlsado pelos comunista;; de nbia. Sr. Genési,) 0€ Miranda
"fazer êspi�n:.Ig€m por or.:km Lins' que. em feliz e acertada
do V<.ticano. para derrubH"J escolha .. bz inteir" justiça aos

gO'v'é rno tcheco". Outros tre'l valores profiss!unah e aos mé
padres foram condenau0s a rit"s da alta ftItld�náría d'!
vinte. Quinze .� sete am.'.; .:,,� '·Pátria". cujo n8me já é bas.,.
prisão. -respedivam,2Ilte. . tante conh:cido nos m,�ios se-

Multiplicam-se
nas fileiras

as deserções
v ie I � namitas

Aprovac/o o parecer sobre.·a rec/ução ..das
c/e o n i b us -a os estudentes

CAMARA MUNICIPAL

CONDENADO o BISPO
A 25 ANOS DE PRISÃO

_p ii S 5 ii 9 li n s

• sc� a presídencia �o sr. J.:::ào. I?urval Muller, reuniu.se I Freygang; parecer da Comissão de Finanças sôbre cs balari
ôntern, as ;4 horas, � Camara MUniCIpal, co� a pr,esença dos! cetes da Receita ::: DespeSa Orçamnetária do Municipio, re
segjlll1tes vereadores. G�r�al'd Nell�.ert, Emlho Jurk, Federi_ ferentes a'J mês de Julho; parecer da Comissã.) de Legi.'llação
co carlos"�llende, ChI"lshano Thelss, Ar_y Taborda, Fulvio I.e Justi�a sobre o projéto n.o 41!54 e 42;54; parecer da ComÍ!l:são
�mmendO'_Ifer, Rodo!fo Buerger. P·edro Zlmmermann e Mar- de Legislação e Justiça sôbre o requerimento d.) sr. Arnoldo
tu;tho Çardos) da Velga. Os. t�abalhos fOram iniciadós com a 'Nítz; N!qUi2riment� n.o 70154. do .vereador Fulvio Emme'u
leItura, .pelo segUindo secret,:r�o, da at� da sessão anterior, a

i doerfer; requerimento 11.0 71154, sôbre .Q pedido dos morado
qu.al �Ol aprov:a9-B: sem restr�ç,!es, segmndo,-se a leitura. pelo r·;s da rua Apui; requerimento n.o 72154, do vereador Marti_,Xpl'!mem:� secretarIO, da matena do EX'p�dIente, que constou nho Cardoso da Veiga.

.

.

. jd? segull1te: T,elegrama da Associação Brasileira ·de Munici- Na Ordem do :pia constou o seguinte: apr{ivado em ter-
til'. S; t�legr:<ma, do sr. g:vernador Irineu Bornhausen, sobre ceira di.'lcuss.ão o requerimento d{)s estudantes do Colégio I
"a Força e Luz ue Tes�o.Central; telegrama da Empreslll, sôbre Sagrada ;Familia, rP.ferente .á.,pretensã,) na redução nas passa.
o.meSllU assunto� OfIClq do sr. Ernesto Baungarten, pedindo gens nos transP'::lrt·:;s cOletivos; aprovado o. parecer da Comis- �,�""""'......._�_

dispensa das se::osoes �u:ant.�. o corroente ano; informações do são de Legislação e Justiça sôbre a cessão de um terreno pa..,

Agentf!_ Postal-�elegraflCO sobr,::: a taxa XP; carta_circular ra a sua séde social, pertencente á Pr,�feitura Municipal; a
da Uma: Catarmense �e Estudantes; oficÍoJ do Sindicato dos provado o parecer da Comsisão de Legi,slação e.Justiça sôbre
Trabalhudor�s nas I�l�ustrías de Fiação te T·.:celagem; oficios a indicação do vereador Antonio ReinErt,- r,eferente á cons�
do s�. �refelt<). MUI1IClp�l n·Ol:> 1013, 1016 .e 1019; parecer d(l trução d,o Mercado Municipal; agrovado o reg,uerimento do
COlmssao de Fmanças sobre o assunto em torno dos herdeiros vereador Gerhard Neuf:::rt sob n.o 68154; aprovado o

requeri-I--------.._--------�------..;----- I lJI,:mto D.O 70154 do v·"readcl' Gerhard Neufert; aprovad-:J o

requerimento n.o. 70j54, do vereador Fulvio Emmendooerfer;

I aprGvado ü parecer da Comissão de Finanças. sobre os balan
cetes rdativos a JunllJ; aprovado o parecer sôbre o projéto!,
ln.!)

46154 do vereador Martinho Cardoso da Veiga. .

Exgotada a Ordem do Dia, o sr. Presidente deu por en-lI ���:dt�;!(��fi!f::.alh�s, con�ocando n\lva reuníão para � pró.
=�. ._: .=������====���==���

HANOI. 27 I UPl - o dia de [dcst(l ddud� da-se a (ntender que,
úntenl loi rnarcado por Ul1Hl série há 48 hora.:. as deserções e .faltas

d� emboscadas e ataques de fusi- !legais vila se multiplicando nas

lamento contra postos 130lados num fileiras das unidades '. " t-Namita:>.
tiü:Js pela, guarnições Viet nanú· Em choque, nas ultitn:ls 24 horas,
cnses. Varias dcs�as g'l,arnições ce. 1'.05 scteros norte e ol'3te do delta.
deram terreno e algu"!3s se passa- as baixa; viet"minh fornIn "a leu.
r"m pura o advcrsiit"io U}I11' armas bda� em 5(1 mortos.

I);:u!(\gens. Nos círculos militareS
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Il�iiTfi�MT[frr A HOMEOPATlCA
� .

-- DR. MECESLAU SZANIAWSKY-

I�·
Médico do HQSllitaf N{l8� Senhora da Luw.

I Ccnsultórío: Rua JOfH':' BONHfACIO N. 92 - J!'ao.e �865
.

Resídencía: fi, BARÁO DO mo BR,ANCO N. 529 .

I o U R I '(' I n A � PARANA'
.

II
.

Z5{Jed:t1idath>: nOl�NçAS NERVOSAS E :ME!'l'TAIS.
.

Doenças ,ht pde.: g',zfêlna", .!.i'urullcu]O.5C, COCelrl\s. M�n

'I' ;::111015, csplniio« etc. -�, Glândulas, Falta é!e r,eg!"!U!. E#�ea.,--�,_';";;';'......--_.....---
1;0, Flores Bran-vis, Frieza sexual, Imnotêneía, EsterlAda-
de, Desenvolvlmento fbico I'! mental, ck. � Doe�ç�s crôQ

BI!!IIIIIN�_Glllli_�_§!'j!l!b!l!!''!lI_�

lllÜClll!
em gnal: H,r:.Wl"!!i:m:o, ':';l!:izt'.!I • .A�!!l.'" ,MaJaria;(;!'ô·.

�,.� n!u'l. �.. Hernort oidas, etc,
. . " c

ATENÇAO: ()omm!t�s f\!1l Blumenau '!W!f d!1.tl! �,I � I,' I!I�

�'étr8' Oi Me�ânica I-=�=+. '·:'
í .

-

.
,

'

I !fI' I!!UH! I!! 11l1I111I!!II!" IIII! IUlI !H!!!«unHH IIum l!ll!unu I! I!m�,1! !II�
'1 � F R I G 1'0' A ,(, R E '.; �1=' ,! ::;;:

\� �
- -

is �

l� C UNe )�' �

� �1 �

I § Refl'igl'1'atlr.l'l'§ Domésii(�os, Rcfrig!;Nçáo cru Hf1ral

I ª=�_
J.\'láljuinas de lavar,' Fogões elétr'cos, A:>píradl'!"cs, ,de

I;:: Pó. Euccradeiras. Liquidificndcres, etc. :." :;:

_ Jt e (I r m II 5 --0- l' i. n t li r a s

DO i\l\lEnICANO
_

SECCÃO DOMESTICA
de Novembro, 473 'I'el.:

Brtnquites agudas tU 'crônicas
UATE.Á$ CO� o

Um composto d. vegetais

brasileiroll famosos pelo

Um produto cio
<

·,tlBOm1ttlRIB IJCOR'Df, CICA� ·lIYlll·S.j" "

H

.

Rua São 'Paulo, 481 f. lé,�ftne,
Caixa Plutalr 2,03

B l U M E NAU .,.. SANtA CATARINA
com '"lia!: 9;;:1, guala de Herbert ::, Ti-

o i ,. ,
.

co. F'redí e Ottf (F'Io ruata.) ('

dificuldade, 'MueIler (Juvéntus).
Rio Floresta: cau, HulHH'lu I,

(.Ao lado da Agenda VUj�Vü)

(}Jidná especialisada em consertos e- enrolameufcs
de motores, dínamos � geradores'

n"'co!l{HciQmummfo de coletores, para dínamos e

motores (h� (itHIJquer fí.po.
�-�.� S�l'viços de tornô c mecânica em grral�

ESTABELECIll'IENTOS JOSE' DAUX S, A.
APRES>�NTAM ---

II o .T o E H O ;f E.

Si�ULfANEAMENTE ,

( I N E
(lHE

BlOMENAU,
BUSCH,

às 5,30 e 8 ifóras ,(
às 8,30 horas I

'

.;

5.0 fiLME DO fESTIVAL DO lo AJUVERSARIO
110 (lHE BtUMENAU

CLAVDETE COLBERT,' JACK HAWKINS" na pl'oduçãol de
J, ARTHUR RANK:

Impluntandr» o fel'l'O!' c a agonia numa terra selvagem. :onde:
a civilizacão termina e a aventura começa! .

. .'1 ..
Um filme' cheio de Iances ênícos e sensacienars !l� lUIST;Crli)_

sas selvas da Malaya, onde a, fébre e � do�nça lmpla�tava
terror." onde a guerra de�astav:: o eamínhol ,Um filmc',mes.
quccivel que traz a garantia de .arthur Rank,

NESTA F'OL'HAANUNCIEM

di; Ottí, Anatal,iCi-J, Urubú, TIco

e -Herbert.

Juventus: Horut, F'erna.nrlo

Cunhaj Heinz. Arnoldo H Alrre

'I'aur.lo. TVcruér,

Siegfried

Perfeição
A tlaAIS

Preços módicos
ANIIGA DO

E
e que são, segundo

eles aEt'l11am, deniasía'do ou

corripletamerrtc -íntelectuats. Se,

gund.;) as estatstícas, as senho
ras com curso universitário que

E'-s t ó q u' e
permanente
Rua JaC'ó ,Bru
Ifkheim·e.l·s ·fn

gastar
E, no

as

um c anúncio é .sempre o

- (' i\ S A

-

H,uH 15

NOSSA DIVISA SERVIR -

:;::

"

�)rimeiro passo pura urna bOH_ compra _

pois uma loja que anuncia assume a

responsal)irdade do que promete, traz
suas ofertas a público para que se

jam ,comparadas e não se esconde
'a� das vitrinas, Ú espera de um

freguês menos exigente. E lembre-se:
quem lê os anúncios sabe comprar f ' --

:"-..,-

f

DDUIO 'Ê . SEMPllE . UM PRODUTO UNe
C>&MPANHA DOS "t>IARIOS A3.,CIAbo'S"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



r

O'BG,\Q DOS "DIA'RIOS ASSOOIADOS"
PROPItIEDADE DA:
I/A nA NA{.lAO" j'��.i.:�

·A N A ç I O
Redação, Administração e Oflc1ruuJ: Rua São Paulo D.

3191 - Fone 1092 - CálXa Pcstal, 38.

Diretor: MAURICIO XAVIER

Eedatol': RAUL FA6UNDE8

J:XP)l;J)IENT.&
Amlinaturaau

ANUAL ••••••••.•.••••••• -.
SEMESTRAL •••.••

. N.o AVULSO ... ••• ••. • •••••

Cr$
Cr$
Cr$

150,01
80,00
1,01

SUCURSAIS: RIO - Rua Rodrigo Silva, 12
- Fone 42.5953 - SAO PAULO: Rua 'l de Abril
�. !oS, -- t.. andai' - Fones: 4-821'1 e i-nu

BELO HORIZONTE: - Rua Golú. li - POR
TO ALEGRE: - Rua 10ão Montauri, 15 - CU.
RITIBA: - Rua Dr. Murici, '108 - Z.o andar -

lSala Z3S· - JOINVILE: - Rua !São Fedro. II·

DEUTSCHE spa lIE
ICURZI": BERICH'!'E

FLUGVERBINDUNG DURCH DIE �JAPAN A1R
L I N E S'

RIO, 27 (Meridional) - In Kuerze wird die
erste direkte Flugverbindung Brasiliens mit Japan
durch die 'Japan Air Línes' hergestellt, die einer Iní
tíative des Botschafters Shin Kimitzuka zu danken
ist, der den Generaldirektor der Gesellsehaft, Chi
zuma Matzuou, zur Aufrrahme entspreehender Ver
handlungen jetzt nach hier eingeladen hat.

jede Woche ein Flug, sei das Ziel, obwohl mau
vorerst mit einer Maschine alle zwei Monate werde
starten koennen. - Geflogen wird mit 'Douglas DS
,6 B'.

UM DIEl. EINFUHE HOLLAENDISCHER
SAATKARTOJ!'FELN

RIO, 2'1 (Mel'idiOlral) =- Der Landwirtsehafts
miníster empfing eine Abordnung des Paulístaner
Grosshandels in Begleítung eínes Dírektors der 'Con�
federação do Comércio', die einen Bericht ueber die
Schwlerígkeíten gaben, die Ihnen beí der Einfuhr 'Von
dringend benoetigten Saatkartoffeln entsteheri. Der
Minister sagte der Abordnung zu, dass er sich um die
Angelegenheit kuemmern und Abhilfe schaffen wuer

de.

RINDERS'l'ERBLICHKEIT

RIO, 27 (Meridional) - Bedauerticherweise
steht Brasilien bezueglich der Kindersterblichkeit
ím Vergleích zu allen anderen Laendern der Welt,
noch ímmer an einer der ersten

,
Stellen. Erst jetzt

gab dai> 'Instituto Brasilieiro de Geografia e Estatís
tica' bekannt, dass von Ie 1000 Kindern, die in Bra
sílien (eínschl. Interior) gbeoren werden, 170 als
Saeuglinge sterben, Wenig, sehr wenig wurde behoerd
licherseits bis jetzt in díeser Hinsicht unternommen,
und '8S wird noch viele Jahre in Anspruch nehmen,
bis die Kindersterblíehkeit in Brasilíen in den Stati
stiken mit weniger ersehreckenden Ziffern verzeích
net werden kann.

\ 'BRASIL MARU' FAHRBEREIT

Das Japanische Uebersee-Motorschiff 'Brasil
Maru' von 10.000 Tonnen wurde in Tokio in Dienst
gestellt. Zu seiner _ ersten Ueberseereise wírd das
Schiff am 30. Juli auslaufen und wird auf dieser Jung
fernhart 751 Japanische Auswanderer nach Brasilien
bríngen.

DEUTSCH-BRASILIANISCHE GEMISCHTf;
KOMMISSION

Dem Nationalkongress in Rio liegt der Antrag
vor, den Betrag von ueber fuenf Millionen Cruzeiros
zu bewilligen, Die 8umme ist dafuer bestimmt, die

Ausgaben der Deutsch-Brasilianischen Gemischten
Kommissíon zu bestreiten, Die Kommission hat ihren
Sítz bei dem Banco Nacional de Desenvolvimento
Economícc.
_"---

PROBEFLUG DER 'BOENIG 701'
RENTON, (USA) 27 (UP) - Ein Flugzeug vom

Typ 'Boeíng 707', das erste Duesen-Transportílugzeug
das in den USA gebaut worden ist, hat mit grossem
Erfolg seinen ersten Probeflug gemacht, Das Flug
zeug, das jetzt ausprobiert wurde, 1St die milítaeri-
sche Ausgabe der Duesenmasehíne und kann grosse
Ladung ueber lange Strekken befoerdern. Naeh Mit
.teilung der Boeing-Werke kann díe Maschine ueber
880 Stundenkílometer flíegen und als Passagiel'flug..

zeug 80 bis 130 Personen beíoerdern. Die Spa:nnwej�
te der 'Boeing 707' betraegt 40 Meter und jhr Brutto
gewicht belad-en 85 Tonnen. Die Maschine kann die
USA in weniger aIs fuenf Stunden ueberfliegen und
den Nordatlantik in weniger aIs sieben.

.GUTEN A'PE'rIT J'�

LOEFFELERBSEN MIT SPECKSCHWARTEN

250 gr. Specschwarten, 250 gr. gelbe getrock�
nete, ueber Nacht eingeweichte Erbsen, 750
gl'. ·KadoHem> in Wuerfem geschnittcn, Salz,
Suppengruen, Petersilie, 2 L. Wa,sser, Majoran.
Erbsen mit den Sehwarten in 2 L. Wasser

·kochen. Suppengruen, Salz und díe KartoffelwuerfeI
30 Minuien·vor Beendigung der Kochzeit zug�en.
ZwiebelscheibEH1 in heissem Fett kurz anro'esten und
vor doem Auftragen zusetzen. Mit feingehackter Pe

tersilie bestreuen und mit Majvran abschmecken.
8tatt Speckschwarten 8chmecken ·auch Eisbein,

iodeI' Mettwurst in der Suppe gut.
.

. .

HUMon.

SCHO'l'TISCH. - Me Muffs Ii'rau Hegt ln'ank
in· Bett. AIs es garnicht mehr anders geht, ho1t der
,Schotte den Arzt. - 'Ihre Frau braucht Luftveraen
'derung', meint e1'. - SaIzluft wird sie soiort au! die
.Beine bringen. -- Me Muffs nickt. - Am naechsfen
MargEm konte Freunde 1hn beobachten, wie er einen
Salzhering in der Hand hielt und damit seine Fral1
Kuehlung zuf.echerte,

1,p=;==="'1"""'===='7"=""",,",======--- -,

fia Excelencia

uma. vez que as informações le
vadas ao conhecimento do üus-
tro Senadol", a respeite do SAPS

IMPRESSÕES DA A'LEMANH A

. Uma frota de camionetas percorre

.; .
.

o pais inteiro renovando constantemente os estoques,

- uma preferiucia nacional

UM PRODUTO SOUZA CRUZ (....193

(DO CORRESPONDENTE)

NOVO AUMENTO NAS

Ide
Janeir.o, Sar-São Paulo �e Sar-

PASSAGENS AEREAS Púrto Alegre. '

Já está em vigor .o 1;'.}VO au- RESTABELECIDO O TRA·
mento das passagens aéreas. na� FEGO AE,REO PARA A
donais e internacionacionais, GUATEMALA
<!onsequcncia do acréscimo de 2 ,Com a éessa.ção, das, hostilia
por cento na taxa. 'de previden- tles na Guate.mala; todas as

cia. companhias 'de" jiavegação aérea
A prese,nte majoração atil1!�O ;restabeleceram, >;)5 ;vôos ;para a

tambcm as tarifas das compa_ quele país, que' estávanL cancela

nhias de navegaçãiO marítima. dos desde o dià. ;, :do mês passa

do.

700.000 QU;ILOS DE CARI}A
AEREA!

AREAS DE BuscA E

SALVAMENTO

HAMBURGO - Decorreram geologia,
apeIlas. 45 an.'Os desde que na A·
lemailha se admitiram às mu
lheres às universidades. E' cér
to que já. antes se observaram
-alguns. cai:1o.s como o dr. Doro
thea Christine Erx!eben que 'há
dois século.� rec�be1.l, em Halle
as insígnias de <loub::ra, soliei
tand;e-se para tal fim uma li
cenÇ.a e.specíal- do Frc'jerico o

Grande. Meio século mais tarde
uma senhora ale·má de grandq
l'l'levo social teve de se .vestir
de homem para não ser, expulsa
dos auditóri<ls. .

NQ/;;
.

últímo.s quarenta e cinc,o
anos ? emancipação da mulher
fez tais progressos que hoje
cada terceira tese é e:scrita pOl
uma mulhc.r. Cumpre reaJçar
pofém, que o nÚmêro de estuc
da.ntes femininas varia umito de
faculda'de para. faculdade. H:i
certos ran1'ÜS em que as estu·
dantes predominam ni!Jdamentc,
c'Jmo por. exe-mplo Das faculda
des de farmácia, onde o seu r,ú'J�._"_IIIII"'lIIIiilllliilllliiiillll"-1F,I1mero é de 86%. ·Entre o futuro
proféssoradü do ensino secundá
rio a süa percentagem IS ele 60:
por centG, verificand:J-se' mais
ou menos número igual de estu·
llantes de ambos Os sexos nafi

escoms do música e de belas ar:
tes de nível universjJ;á.dQ. Hã
*'mí:nioi'. JirTfl ppnK' :l 1'1.1j(·II .•

Fixando a divisão do país em Durante 'P' último mês de ju-
áreas .subQ.l'dinadas ao Serviço uho, o movimento de carga, re.
fie Busca e Salvamento, () mi- gistntdo em Pôrto AJegrt', perus
nistro da Aeronautica assin·:Ju

porlaria, tendo ém vista uma

PrÕposta da. Diret�ria: de RoLas

oittJ compa.nhias que operam en

tre ()' Rio e a, cap).tal gaúcha, e

e�llcaI.as, foi aprtOximadamente,
Aéreas, õeterminando "quo o 700.000 qui'los. Desse total, 50-
território brasileiro seja �ividido mente a VARIG transpo.l."tou ....
.em cinoo áreas de lJ.iJsca e sr.l- 570,000.. continuando assim a ·Ii
vamento. a"sim denominadas: - derar as estatíSticas. por grande
Sar-Belém, Sar-Recife, Sar-Rio maioria.
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o NARIZ PERFEITO
. Para estabelecer c,lt>mQ o

quando o cirurgião deve � in
tervír para modificar a linha
do nariz é neeessárío antes de
tudo precisar o que se enten.-
de em est�t�a, por "nariz per
---��'-� -----------

EXEMPLO DE CQR- .

REQAO DO N�IZ· _

deve (I 1'0$' Desenh& 3 a-" ,

to um angulo igual it trint·� Este desenhos dsmonstram
graus \ figura 2)_ corno Se modifica a

-

cbniorma-
DESENHO 2 eâo de um tipo de nariz muí-

No desenho acima (que C011. to comum, isto é, o nariz que
tem, letras de A a F] está in- apresenta duas leves anomalj,
dics do como se ccntr z larn as lias: base ligeiramente Iarga
medidas da base do nar iz- Sem � proeminente (0, que se eha
pre no I.!L\SO do nariz perf'aíuo, ma comumente nariz-batata) e
;, distrmcia B-C deve ser igual coluna (extremidade infer.ior

. dezenove mi'limetros na mu, d: septo, entre ali; narinas) e?,:'('1' e a vinte e dois no ho- cesüvamente convexa. O .CI.
rn crn : na distancia D-E deve rurgião procede a uma redu
.col'l'es;-;ond';!r no homem a trin cão da cartilagem iniíerior· do
t 1 e um.milimetros e na rnu., f'epto. e a uma redução' das car
lhe!' il vmt.e e sete. Da ponta t ilagens das asas, o que, coo'
�:, base (linha A-F) as medi

Ise
quentcmente, trás respecti

das ideais sã':; trinta milirne- varncnto um endlreítamento
tros (homem). da coluna e um .afínamento

.
- Fazem anos hoje:Para estucar rnínuciosamen da base. Como se.procedepa-

fe as mas formações e decidi! r� reduzir a ponta é m�stra- - a menina Suely, filha do
se de'.'e inLrvir ou não. o ci- cao 110.5 desenhos DOS quais. es. Sr. Mario e sra, Rosa de Sou'

tá esquemáticamente rcpre- ��al;sentado o nariz visto de baixo l!Ii!

(as :1=,arte5 ponbilhadas repre
a srta, Marina Borges.

sentam as cartilagens). O cí- filha do sr, José Antonio Bor,
rui-gíão extirpou antes de .tu- ges;
do. aS partes à� cart llagens __ a sra. Ernma Stricker, es-que no desenho à esquerda a

parecem cheias de
I

tracinhos, posa do Sr. Alvino Strtcker,
depois aproximou Ia suturou residente em Vílla Itoupava;
;'8 nontas do corte (desenh 1

_ fi sra, Edla Horriburg,rln direita) obt endo o resulta'
do de afinar a base do nariz. esposa do' sr. Arthur Horn-
________________________�·Ihurg;

, - o [ovem Aldo Pereira,
funcionário dll Agt:ncia do
Banco do Brasil. desta cida-

ELIZABETH BAlmETT BltOWNING
��� ""-:;... ��.d;..,;r.,4',�__.�'"��,.f

Par-ter não t·; separas! Que .181n::1S

Sairei o'e tua sombra. Por dlstarm

Que te vâ�. en1 meu peito, a cada Illstan1e,
Juntos dois coracões batem iguais

Não rícarei mais SOo Nom nunca mars

Dona de mim. a mão. quando a revante,
Deixará de sentir o toque amante

Da tua - ao que fugI. Parte: não sats t

�:al *,�����i�� "" .���*J
Como o vtnho, que as uvas donde f'Jú i

Deve saber, é quanto laço e quanto
Sonho, que assim também tudo te lnc1ul

<� . _:t!',�J.;$l'��
4.J\.:. ti,. amorr mínha outra VIda. POIS

. Quando oro a Deuz, teu nome ele ouve I' o prant ..
Em meus olhos são Iágrímas de dOIS.

ANrVERSA'RIOS Clotilde Parnplona .

- Aehase em festas desde
o dia 24 do corrente me';, com

o nascimento de lUll robust:
do sr- Vs Ient ín

esposa da. Ma-

sr· Jorge -Schutz .J11I' ..
residente "111

ria Pereira.
- Também o lar do sr. Jo

sé IV[. Prebianca e sra. Angelu
Prebianca. acha-se enriquecl
do com o nascimento dv u'a

menina, tendo o feliz evento

se registrado dia 23 do fluentr
mes. na Secção de Matcrnida,

de fIO. Hospital "Sant ii Im.1"

eer.

BAIISADOS

- No Cartorío de Registre

[),�'-llí7.011-�e dcmingo
uassadv.: na 1f�reJ:] M:I t1'16, des
la cidade. a ccrimon ia de ba

tismo da iuteressante merrina

Lilian Irene, filh., do sr. Ed

gar e sra. Gertrudes Grau

kov.
,

- Na me.smél ((:11,1 e local
:loi I: vada a pia bast ismal (I

m:niu:J Nelson. filho do sr

Paulo ,Buettg'en e sru. FI kh

- o sr. Helmuth Mueller.
residente nesta cidade, c

.

- o sr. M�HLél 01'.'gnrjo
residente em Rio do Sul;

. (Aj�MENTOS

Inana.

6) O leite (: oi m. nteiga �dO
necessários di<ÍI'Í'.'J11ente. par")

IfOl'i1_ cei', ('álcio. fórforu. vii I'
minas e pl·ctEÍlhl� .

.----�----------------------��

Civil, dCfta cidude. realizar- Buet'tgcn.
se-ã" hoje, o .;;seguintes con

soreias:
- do jovem João Regis

filho dI) sr. J -sé e sra. Pauli'
na Regis, com a srta· Adelia

VIAJANTES
- Acham-se Il"s!)ed;'l,j· " llR

cidade:
- HOTEL REX: sr>:. Sic"

gesJ1l und Nlizsche e 51'<1" Ro�

Réceitas Escolhidas :�:::�t?:�1[f�E;g [r�§E�;�'�,�;����:g1 Deschnmps, filha'· do sr. Theo- Har!':.' V/cissenbcrg c sr<l"
PAO DE BATATA t2 t;om muita cebola e algum

. Maria Elza Dós_ Rudolfu Rehenberg e iamili<l.INGLESA: tumates. Nesse refugado cozi-
O17 batatas de t ománhu r·e- J nh2 o bacalhau (já posto .de P"gull S Rangclag. Oscar .

!!lll'�l", -l cop�, de ;"ite n10rno: 'I' molho de veSl)era (; aferven' linger. PierL SlaJ11êl. AHredo.J
U _. �

., _ do jovem Alltoni,') Fer-2 table1 PS de fermento flesh' tael:) e algum�ls batatas corta Suchheim. Anàré Sz.L'ními.-I
.

" 1 t' do sr, AUgUSt9 cmann; 3 ovos: 1 e m2ia xic�- t"s ao melO
.."'tuanco es lver

kü,;:,'. lVIalhe1ro P Oliveira,
1':15 dO' a'.:ucar. ] cc1her das ae: tL,do b:m cczldO• pa>:se na ma- :Sra. l'J1�lria Ferre1ra, com a

.sO:-ia de ma·nt.eigJ· 1 ('olher: quina para que Iiqu,e l1!na "1'1a. Aracy Schmidt. filha do Alberto Pe,'cH'" Fon.scc�', Ri:-
r!'j, de :i' ,,� .• d.' b_ nha: 1 colhe I' ma".sa compacta· Em ,seguu::la cardo G. Nlcckele e J,'sus AI_, - a

sr. Gregorio e sra. Eugeniannha Ida:; c'e c.lié' de saL ! deite b""tante aze,1� em um:il

Def;JTI'lnche "" b:::tatas de- I rorma ne vidro e neL a massa Scbmidt, e

pOIS ae ('OL ,ei,: l ajunte os " de bacalnau. C0m l1'l.atat.as. Se - do JOVEm Lidio Pereira,
clema S Illgredi 1.le.< O f.er' a maSS,1 estiver mIlito dura, filho do sr. Bento e sra. H,,
ment ,'!. d..:'Sl1"l n�hado no lei-I d? m.el!'o�' ponto C�l� um, pot!- lena Pereira, com a srta. Idate. Fac- 1'.,3 p.'<'Zillho.s e pas.;;::: co de leite e azelt..'. PUlc-ele
gem'l 30ure (:�"s Da massa ti-I com gema de OV·::. enfeite com Ebel, iliha 'do ·sr. JoãJ oe sra.

re uma bolinrm q�l,� (. posta algumas azeitonas e ]·eve ,<la Gertrudes Ebe!.
em um c"po c.)." agua; quan fOrn-: brando :.ura corar.

do a boli1t!c3 sub!! ::stá no pon
to de le,/2.,' : s ) ..ÜE'':; ao forno
Estes pãE'7inll"IS 5&0 muit� pra.
prics pm'l) si'n6u'\ í\eS,
SOUFLE' DE BACALHAU
Faça um refogado de azei_

PRECEITO DO DIA

la-$UMEInos

Alimentos C(, nstruturcs:
O organismo humanD é

uma máquina qu.e trab;llha
sem cessar. lVIesmo em repou'
50 ou durante o sono. est{,

funcionando �, portanto. g'ls
tjndo�se· Dai a necc><sidade d�

compensar esse d2sgasie. dan

�J-ll1e element- s para repa •

rar ;,s perdas. Inclúa S211'lpre

- Com o advento de sua fi.
lhinha J\lbertina, ocorrid9 dia

23 do mes em curso. na Sé'C
. �o, d:2 �t�ni,Çiade do HO"pi'

1m!' flag" §'''ami
�!n Ih� Jnl!w

Maternal
lVToSn'lJr!o ü.vorece ('DmercÍo

rOl1trMos. jornais. liV1'l1.::: CD1!_

[crenc!llii. A ll111JJhá é ótima

,oe:<, . viagens, A t;"'de l"2'Iuel
p::lcienci,a,

noS N I\.SCTDOS

- li:-
LInhOIll a aviamento,

»arl' lllil1iatee
.- % �

JUlItrlbnliloF (llY !lIa. ()itt->lt!a"
D A II

AFAl\1i\D.-'\S {JA�:mHlK;Ui

"MOBIS"
Marc,il, Fabril da melll.!Jl'

t:lisimira da Bra1!\U
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D 1 ti E' TA 'M-fN T E
DAS f4ElHORES FABRICAS DO PAIZ, EM MODElOS

ORIGiNAIS DE PARIS
e esiá vendendo p�lo ps1êço de 'Custo da f,ábrita ii fim de se desfa ..

zer do .eherme sorfim enio!

tepre'sentação
Augusto B'iJ'uer

O�PORTUNIDADE Ú�JICA
de-tomprar ,0 seU :a!la,�alhof POT pretÕJ nunta VISlO-$l

. C, S B u ,-E R G E-i, R
• .� .-

,<
�4 ... r., .,;.�

Rua 15 de Nuvembro, fI" 505 • BlUMENAU

i,'.

j

j_- ti ve n

é r a � f B. _
R:

I LJa:d -_ UE§!'AG!!ANTE A!nJ�____'__�1i;fRO
M A''!_' R! Z:

I'A. ('errinha ) F1!!a.l: E!!!t!ate de 2:ir2,
� J�_-_-� �� I de L�!lgo para u, Tamandare

é hem verdade.

stl!! !!1\"E'HC1IJ!lit!:H.1e,

R� B:ehU�':!!5B.� �3
'" 1bNIi.!.r-�l�- 'iBE.:ttNCO'4

SANTA

da no domingo que passou, T::>_

mandare e Serrinha Igualararu !Jlacard '<1€ L� tliz com

em dois gua.!s, apos 20 míuutos

da lute. d!�putad2. palmo a !la.!·
mo, por ambos D3 CO!!t€!Y1·)l'E5.

que não puderain rendsr ag;ültJ

�Ut7 está dentro 'UE suas .reais tar u,3 dtHl1:ÜÜD� de UH!

p"J'fIsib!IidBde;:;, €t!!

M U TUA
.

C a T '"R
Df S EG�U R OS

':" Agora operando -também em

AC-�I'DENTES, }'ESSOAIS
Planos, acessiveis a' tada .bolso

Informa çõés com LIVONIUS & C IA.

,- -l�Ua :"!� _de Nu,e!!!IH'u. - -,1H

,- _ti,_ dU__rs_&_ L ii.
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Vai ser regularizado
os serviços de carga

,

e descarga no
'

Rio'
'--------------------.------- I Afirmam cientistas

ga�i��'te27d���r����:;:lá;_:_v�i;� LONDRES, 27 (UP) _fTe la o P'o' da bomba d'e hl-drogen-Iocão anunciou que, dentro de CCufirma_-se J?O Ministério._do I'
'

riqui:qze dias, estará regulart- Ar que OS pílotos dos avioes
i1

zado o serviço de carga 'e des." de transporte da RAF, que

;�:���d��P��!� r��ã�O;!�� ����i �Je� �:n;�ft��a�i��ebe:a� formado um ane'I em torno do 50'Imente <113 vinte e CInCO por do qUe até agora a ilha Hai-

�ri��o �osa��:;t) ��i e;�ârd�� :W�fo' to�a�t��t��r:i!�� s��: I :' ,

.
',' "

pela' Associação comercial,'1 tem, precisou um �or�a-voz, 1 RIO, 27 (Merid.) - No- Bernardino, membro do genío, preferindo acreditar conduzía à
sob fundamentn da demora ao marechal do Ar, Cliffords, 'tidas de Toquio atribuem I Conselho Nacional. de Pes
dos navros que. a�ui ,csiavan:l: comandante e. :h�fe das for_

ao cientistas japoneses a Quisas consultado pelo "O no meteorologico idêntico pessoas que
aearretanto pr-CJu1ZOS aos ar- Sos aére� br-itânicas no Ex-

I
� •

'

•

madores· tremo Or»ent€. i �flrmatIv� d� que as recen- Globo", hoie, a respeito, de
I LE-S experrencias com a bom- clarou não acreditar que
I ba de hidrogénio no Pacifí- possa existir correlação' eu-

•

!
co teriam feito aparecer a- tre os anéis vistos ao redor

túlio Vargas, impreterlvel., '1' Iú
,"

mente no dia 31 do corrente nel amarelo em torno do I do 50 e da ua com as I�X-

mês. sól e da lúa. Todavia o :;1'. plosões da bomba de hídro-

Não foi concluido o ,'trabalho do DASP
RIO" 2'/ (M:cridionaJ)

Segundo o matutino 'O Dia'.
ao ccntráríu do que noticiou
se, o diretor geral do IPASE
não fará entrega hoje ao sr.

Getúlio Vargns do plano de
reclassíítcaçâo do enquadra
mento dos servidores públí;
coso O trabalho ainda não es

tá concluído. A comissão en,

carregada do mesmo v-em se

dedicando exaustivamente em

suas atividades com expe,
díente até .altas horas da
noite c, a proposíto o sr. Arl,
zio Viana vai .entr�gar o an-

. ruo, 27 (Merid'.) � o prcvídenclas, para arrnníar

Ireci'i;!
que Iavaram à Suíça

te-projeto ao presidente

Ge-\ vespertino
"O Globo'" co- para H dL"scsperada :Solte:Uo�' Cercada de todo l;,�veHo, a

'menta hoje em sua primeira na o noivo que líbertará a imagem acompanhou 0:::' a�
,

página o seguinte:' ímagern, Há oportunidade, de tlétas e foi cc locada em lu-
------------------., "DiZ'qín q�' ,a1n&_a :é :UJ;'),' Iembrar eS::W, crendtce �nge- gar de honra na, concentruçáo

A N A ( Ã O .ncs cantos mais remotos do nua da gente do, interior ao)! de Macolin, recebendo todos'

,

• : sertão as II!Jltelrona�, l'etir.�r menos �a1"a observar qt�e ,�á I ;'H dias ações �'flore;".. �iasda capela, ou oratorío mais nela mais coerencra, mais lo. f ISSO' só uconteccu até o JiJ'g.;}
, pr.;píc�o' uma imagem de Bto, gi,?a e até !lareç�� mais res-I c:m a. Hungria' quando rnul
'Antomo para amarrá-Ia de peito do que a atitude toma- tas COIsas se encerraram f.'u-

, 'é�jbreça para baixo:. .

da pelos esp?rtistas hraS_Hf:j..! ra o fut::b:l brasilelro,
I I, endo.se e� castlgo o san; rOS em re:_laçao a uma irna, Desde aquele dia Nossa �J(! •

•

.....;.�=��'_"__...... I to casamenteiro torna suas gern de Nossn Senh0111

Apa-, nhor a Aparecida ficou (!sq\I�'-
cída, sem que flores aos seus

CONTINUA O CARNE [pés se renovassem e sem qUE
,

os joelhas se dobrassem dian,
te dela.

-----------'-- - - --

ESQUECIDA A SANTA PELOS CRACKS

Ao regressarem da. Suíça Ficou
fi imagem esquecida a um csnro

,
Levará a sua propad

ganda à maioria dos Ia
-res do Vale do ItajaL

Formam
bloco

,

O'S' comerciantes um Qual ao cabo', d'a 'Dartida
alguém se l'!mbrou de guar
dá.la Duma c'aixa Q de tra
zê-la para o Brasil,

a
..

untco contra '0 povo RIO, 23 (Mcr-id.) - Clara Fonti,: autentica "madona" dos quadros
a cancerologista ibliana que ga· Italranos.: tem tcorias pessoas e re.,

nhou fi.:JtoriecI3de ínternaclonal, ao vclucíonartas em matería- de canccr,

inocular secreções de um cancero

so em seu proprío organismo, pa
ra provar suas teoria� sobre a t1'a11s

missão da mole;tia, chegou ao Rio
ont�m, em transito para S. Pamo,
onde vai participar do Congresso
Mundial do Cancero
A pesquisadora, senhora rotunda

e corada e que dá a impressão dc

,PE'ÇAS LEGl'lIMAS

,

- Os invernístas, frigorífí.,
cos, marchantes e açmrguei
ros formam um bl'JCO único
contra o pOVo e contra .a CO.
FAP. Um não ataca o outro,
lan(;and'j a confusão.
Temos inúmeras dificulda.

des para c'ombater essa resis_
tencia fi! apelamos para a De.;
legacia de Economia Popular
que muito mais facilmente po
de dar exemplar de punição
aos qUe ocultam o pr.oduto ao

público. Fica de uma vez por
todas ac<mtuado que nã,) exa_

minaremos a reivindicação iI

pr:osentada sobre a "lressão se

"lock-hout" cu de crime. CC_
mo se classiiica a sonega
ção".

NOMEADO O SR. LU_
ZARDO PRESIDEN'I\'E
DO CONSELHO DAS
CAIXAS ECONO

l\UCAS
RIO, 27 (Meridi,onal) - O

rresidr.:!nte G-::tulio Vargas as
:;:inou decretos nomeando ,") sr,
João Batista Luzard'D para e�
xercer a função de membro

Mas -Df'. chegada ao Rio de
-Iarrair'o r��,ngu(jm por, ela se

do cOnselh::o administrativo jnteress�u. E a imagem ficcu
das; caixas económicas fede-I dentro da sua caixa num cau,
rais, dI) Rio dl� Janeir,o, na' to da agencia de turism0, 011-

vaga Q�corrente da ICxtinsão, de está até hoje esquçcida '2
do mandado do sr. Ariosto empoeirada, mostrando que
Pinto; ao mesmo tempo desig- oS que a l"�varam não tinham
nou-o para exercer a função apenas mais futebol do que
de presidente do ref-erido con- j esportivicl.llde, mas tambem
selho. ,'mais superstição d,) qUe fé.

RIO. 27 (Merid.) - Na Ca
pital da República continua o

l'"cionamento da Carne. Recla
mos insLstcnt.es são feitos, fri
sando algumas donas de caS[L
que não cno;ntram carne. Os
nçougu''2iros reivindicam au·

mento de tres cruzeiros P. .a-'
firmam que enquanto não fo
rem satisreitas suas reivindi
�ações a mercadoria não apa.
recerá.
A proposito o coronel Helio

Braga, presidente da COFAP
fez as seguintes declarações,
depois de assegurar qUe a CO
FAP não darã 7) aum�nto V,O

pr�ço da carn·2:

I{aiser - Frazel'
"SAl\-IARCO S. 'A."

,

- Blumenau-

o progresso vem de baixo

Vem prosperando. a CaD à
custa da asfixia dos clubs

I RIO, 27 (Merid.) -- ° sr.

I
futebol lembra um cone de Isso equivale a matar a ga

Viveiro de Castro, respon- caheça para baixo. Isto ó: linha dos ovOs de ouro Acho
dendo a pergunta do repor- bamboleando e compJet:1l,' que os clubes devem espe-
ter sobre a situação da .c. , mente desiquilibrado so- rar da CBD que ela não se
B. D

..
e eh futebol naciO,' bre seu vertice (clubes) es- esponha. à recolocação do

na:, aSSIm respond,eu: _

te a aguentar todo peso de cone na sua posição nor
A aLuaI orgamzaçao do' uma gorducha c hem nn· mal. Com os clubes forti

trida base (CBD). As fed?- ficados,' repres'cntando ver

rações ficam no meío de (Conclui na 2.a página letra N)
sanduiche entre base avas- _ • �

:saladora e vertice oprimi.
do.

cer. E de acordo com as suas pes

quisas, julga' power afirmar' que o

RIO DO SUl" 27 ,- Por
determinação do Exmo. Sr·
Irineu Bcrnhau,sen, mui digno
G�vernador do Estado de San
ta Catarina, tivemos, no ulti
mo domingo. Dia dr; Colono,
a cerimonia do lançamento da
pedra fund'lmental do Grupo
Escolar a ser (;�n�tnüÕ:o D,O

Bairro Pr letàrJo.

O' sr, Jos- Ft>i'€il'a Soan!�,
Diretor President� da llocler.o··
s.a firma Mad"'lr·�ira RioSlll
SIA. dQOU uma g!"ande ár,!1.1
do terreno neces5ário à con!;

tração do referido f'sbbeleci.
,ln-:,llto de ensin�. Apelamõ
g ra, .em nome dos moradores
de Canoas, PaJ,'[1 que os,· .A:
dolfo Antonio Ballcr, prCp:ril;1-
tário do restante do

.

terr�nn
_'- árca relativ.amentc :pequ,;
na em coparação ao da Ma
deir,3ira Ricsul SIA - venha
a demonstrar o seu alto' espí,
rito d·e c-�nlpre':!;13ão e solida..

,

riedade, para qU(� o Gn:i'po �.(,
:ia COl1struido até fin; dCl •.•
1954.

.

Após a leitUra ri � ata, tiv<:.
mos el".,:�jo de dirigir algumas
pulavra'ê sobre H campanha
pró Grupo Escolar em Canoas
ao mesmo temp,é) que manifrs
t';mos os sinc-eros agredecimer.
tos do Bairro;) ProJjetário. aG
G:JVernador Irineu Donlhat·t..
Si::!1 c ao Pr..efeito de Rio do
Sul.

I\� úhl'�" ��l'fiO ex:ecl1tild�

Q que evidentemente não
está certo. O progresso tem
que vir de baixo para cima
e nã.o vice-versa. Uma C.
H. D. prospera financeira

peb Departamento de Estra- mos fundadas esperanças mm� mente de nada valoe se taSdas de Rodagt'm, à cargo d()' exito rápido, uma v·e;>;, que c
Eng�nhejro Residcntú, dr. N�- Governador d� Estado de San ta pI10speridade vem selldo
reu Machado. ta Catarina e ,o Prefeito de mil conseguida à custa da as-
Qu?ndo há alguns JIll'Sf.'.3 do Sul, são valores positivo, fixia dos clubes e das pro-passados lideramcs .a campa- que trabalham visando o P1',')., •

f d
_ .

nha ora vitoriosa, por jnte:r., gre,sso S'1!mpre crescente desta pr�as. e eraçoes estaduaIS,
médio de "A Nação", tinlla < zona. 'prIncipalmente dos clubes.

canccr sc manifesta primeiro n<l

sangue, para d,epois assumir a for_
ma de tumor. E a sua famosa ex·'

periencia, que foi noticiada em to

do o mundo; teve O' objetivo d�

provar que o cancer não poderia
ser coutraldo des:a maneira. moita

Transcorreu, no dia '21 do' embora o cont:lgio scja um dos

corrente, a data nata1ich' do pontos importantes de sua t�oria
Dr, Vânio Colaç'J de Olivei1"a, sobrc a transmissão da molestta.

médicc-cirurgião, residente No mesmo navio 'em qU<;l 'viajou

em Ituporanga, onde dirige a a sra. Clara Fonti, chegou tambem

Cása de Saude' N:S. das G:r'Iil- .o prOfessor France.;;eo' Pentimalli,

'(;aS e é ra".estigioso Presidenle diretor doo Instituto do Cancer de

da Câiu'H'U Municipal e' del� .. Roma, e cbefe dia delegação de seu

gado de hlgiene. país ao Congresso Mundial.

A' S,S., pOrtanto, .que é Declarou-nos 'ele que a, contribui

tambzm nesso prezad'O amigo ção de s�us colegas vai ser aprecia_
e assina.1te, alm.ejan1{)S sine;:- 'leI e c'ntre as teses apresentadas
ros votos de felicidad.es, ,em destaca sc .a' intitulada «Produção

companhia de sua ,exma. famÍ- experimental da le�cemila" Re�e'
lia. . ,

• lou o pl\ofessor ;pentimalli qlJe am-

DR. VANIO (OLAÇO DE
OLIVEIRA

NO-Tl(-IA-S-DE--RI-O�D-O-S-UL--------�--�-

Lançamento c/a pedra· fundamen
taI elo n'lVO Grupo E5 C o Ia r

RIO DO SUL, 27 - T<'ve a.1 de ag'Jsto próximo víndot\
rep.�rcussão dum(l .autentica roo

"bomba" a noticia divulgada Tão logo tenhamos melho�
pela Radio Miradcr, à 'respeito r,zs in.formes voltaremos ill)

da resolução tomada pelo dr. assunto para uma n:ticia mais
Vania Mario C:.:laço de 01, - i minuciosa aos nossos l�itores,
veira, Presidente, da Câmara I sobre o .movimento politíco de
de Vereador'28 d� Ituporanga, I Ituporanga, onde a UD� €!-t
eleito pela'União Democratica fr�m1ará uma' ,fortz cohgaçz,c
Nacional. partidaria,
Por motivos qUe até �) ',no_

mento desconhecemos, o dr.
Vanio M. Colaç� de Oliv-2Íra
passou a form�r ao lado da i
Coligação PSP - PTB -,PSD I
-:-

PDC.
,. !

Não resta a ,TIPl1or dúvida Iqu':;! fçi inesllerad3 a

reviravol1ta'· verificada em Ituporangn,
uma vez que O dr. Vanio

POs�!SUe certo prestigIo c irá 'tI;':j. ,

balhar pela vitoria, C\? :o:r."Vir- :

gUio Schcllel' no' pleito de 22
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