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.' PEBANDO EM. IODAS, BRaSILEIRIS' UMA EsquADRa IORTt-IMERICANA

RIO, 24 (Meridional) ,.... ----.---.....--- ---------- ....__
.

- Uma esquadra amerí-
.

. "

cana, composta de 'Vinte DOS I'DIA'RIOS ASSOCIA.IlOS"
e nove' navios e que de
verá chegar à Guanaba
ra no próximo sábado,
já se encontra realízan
do manobtas ao longo' dó
'litoral brasileiro. Estes
exercícios, que sã l' urn
prolongamento: das ma
nóbr'as tníêíadas no Mr:r
das Caraíbas. estão Con
tando com à participa-
ção da FAB e da Mari
nha Brasileira.
Dois esquadrões" da

("Ç�flcllli na z.a Pág.'Útra R) (
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, "

lISTO E A PA
I .
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Assis CBA'l'EAtJBlUAND :..�.-

I
H

Peron
O

Sonha Restabelecer
Vice-reinado No Prata

E'
CO

I Não poderà a Itaba
I ac/erir a outro pacto

que â ItaUa não poderá a..

derir a outro pacto enquan-
to forem tensas as relações
com a Iugoslávia, POl\ mo-

. tívo do problema de 'I'riês-
'te.

_ _ .. -��J

trataram do delicado pro
blema de Triéste e a posí
cão da Italia com respeito
;0 pacto balcânico.

'

Sabe-se -que o primeiro
ministro italiano informou
ao sr. Winston Churchill

...�.'-,

LONDRES, 24 (DP) - O

primeiro ministro Winston
Churchill conferenciou com

o premiér italiano De Gas

perí a respeito da situação
internacional e a conferen-

cía tri-partite, que será
realizada nas Bermudas,
em julho proximo. De Cas.

peri chegou ôntem proce
dente de Paris, 'Onde con

ferenciou co moutros dos

g<;vernos europeus. Segun
:lo fontes bem informadas,
durante a prolongada con

ferência de ôntem o sr. De

Gasperi e \O sr. Churchíll

CHO'QUE DE TREM

DA r. DO BRASIL
RIO, 24 (Meridional) - Va

rias dezenas de pessôas fica
ram feridas no chóque ocorri-

) do, esta manhã, entre um trem
elétrico e outro a vaoor no su

I burbio de Vieira Fa-zenda, na
I' Central do Brasil. As vitimas

, foram medicadas na Assistên
I cia do Meyer.

Sr. WINSTON ClIURCHILL

�IS(ADOS
Brins Xadrês

Algodão
"A CAPITAL"CASA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



A "ASSOCIAÇAO PROFISSIONAL DA INDUSTRIA DE

FIAÇÃO E TECELAGEM DE BLUMENAU", legalmente re
- gistrada de acórdo com a lig�sl,[lÇ�O trflb,al�i,sta, et;: yi�}ilr, tep

-.--�--------_.---------------�--- o prazer de levar ao conhecimento das exceléntissimàs 'auto-

H E i\ N f A DOS rídádês federais, e5tad(üli�f e 'nlúnidpaís'; 'das assóefáções' de
K D A classes, Indústria .e Comércio; dos seus associados e de quem

mais pOSS3 interessar, que já está de pósse.·d'é sua Carta de'Ee
conhecimento Sindical, devidamente assinada pelo Exmo, Sr.
Ministro do Trabalho, Indúslr ía e Comércio, .'

.

Assim sendo, tem a satistacão de comunicar que, a partir
do dia 15 de maio do corrente ano, passouta' gozar das prer
rogativas do artigo 513 e está sujeita ali obrigações do artigo
514 da Consolidação das Leis do Trabalho 'e pássá d'oravants
a denominar-se:

., .

SINDICATO DA INDUSTRIA DE FIACliO E TECELA
GEM DE BLUMENAU, com fôro rieste mmi1ciriio e base ter
ritorial _ampliada até os munlcípíos de Gaspar, -Indaial e Tim
bó,

No. (lia, 211:S cstar� a vossa disposição um técnico
em !�abl'H';'H;a() ele fundas .herniárías para todo e

'lu:llqaer Uno de hérnia. apto a .scíuetouar o 'vosso ema.
Fabricantes: .

",

Ri�DOLF 1VIESBAUER. & FILHO
nua Senhor dos Passos, 80

,P o r t o A I e g l' e

RlO Grande (lo Sul'
lH,elldel'á mi HO'l'EL P., E, X BLUlUENAU

Julho urox lmo vindouro, as 14 horas, na séde soclal á ruá

\
JUNE HAVER - WILLIAM

15 de -Novembro n .o 1135, 1.0 andar; sala 6, a- fim, de ser seph Newmann, em

pl"o�edida as el,�içõ�s para a constituição �o.s orgãos admi�is- "0 S E G R E O O DAS V I U V I S"
trntívos deste SmdICato na Forma do paragrafo ::t.o do artIgo, , ' s ,',

�

13,0 da Portaria Mírristerial n o 39, de 2,-8-944. \ ' (Censura Livre) ,
"

. . _..

Blumenau, 2? d_e junho de 195�. As expertencias � tribulações de um jovem casal, um ex-de- sentada a}erro e I?g?{, nesta fant�sttca prnduçâc tecmcolor:�
Ernesto Stodleck .Iuníor- - Presidente. tetive, que tenta,"eserever uma novela numa velha casa que da! --.- SANTA FE '.

com R.'\,NDOLPH SCOTT, um pade-
-�-_:"---------------_"�--------. a sua esposa h';iJJSformara em pensão'! ",O SEGREDO DAS 1'OSO drama do velho O�este! ,

.

. ',,", .

VIUVAS" uma, a�ta comedia, divinamente 'romantica!

Grun-\
NOTA: Dur.ante a ses�ao, sortel? habitual .de .Cr'" l.BOO,OO e

des e luxuosas toiJ.,eteGt' B.eijos ardentes 'que tudo calcinam! mais 3 valíosos prermos of�,recldos D?!, MODAS .JJ�ANEL,
Romance e'--amor, comuínadós com nlistérios' é comédia! ,__::__ Aguardem para lJommgo: "1AMnORES UIST}\:NTES". .

"O SEGREDO DAS VIUVAS", um grande filnie!
.

. . .

.

l\coI?P: COP:ll,)�;"diy.�rsos: - N01:4: Um. OTIM.O J;II,..M,E, e a

�'
'

", '"
_,

. .,."
'

.. -: ......

presença das mais lm(J.as e, eleg<\_J!te$.se:Q..hQ�as' e s.<;-tl�Q:rJtas de �,����'i:=�"-
fBlumenau! - Platéa Cr$ 6,00 - Balcão Cr$ 4,IJO - SENIIO�

ltA� 1j: �EN_"O�ITAS, Cr$ 3,00.

\.
de o;(erecer ao Brasil. Esque-

BANCO DO BRASil S . A. cídos das diverg,encias que ?s
.s: ".. separam-os paraibanos udenís-

CARTEIRA DE EXPORTACAO E lMPORTACAO tas, pessedistas, liberais, pete-
O Banco do Brasil S,Á" Blumeriau, chama -a atenção bístas, pesseplstas, em maciça

dos mte'ressadoá' 'oára o AVISO N.o 315 da Carteira de Ex- càesão deram COl'nO ao propô
por-tacão e Irn,90itàçáo, transcrtto no DIA'RIO OFICIAL DA' sito de se reunireni para, de
UNIÃO de .11:\ .. 6,,53 e, DIA'RIO OFICIAL ,DO ESTADO DE monstrar que, fora da órbita
22,6,5$, que dispõe sôbr'e ped.idos de lice-nça prévia 'e de co- estadual; ,'2 nome do seu go'
tas de câmbío '110 segundo semestre de 1953. vernadcr. em hora como esta,

Blumenau (Se), 24 de junho dg,1953'. não sofre restrições.
Hermes 'Buechele - Gerente' Que adianta, depots do SU-

André Sada _' Contador fragio unânime da Assemb'léía

paraibana, um debate extra-] ----,...-__,;---...-:'..,....-'"--"-�

Paraíba? Que vale que um

udenfsta 'aqui sec desespere,
quando, na Paraíba, o seu

mesmo partido agiu em senti

do oposto?
Onde se viu uma só andor+

nha fazer verão, quanto mais

t.empestade't
A Paraíba não pode estar

no desabafo pessoad de 'um

partfdario, aqui. quando o

partido tomou ,atituc�e difere,n-.
te, oelo seu díretorto no Es-

tade-"
.

São-assim meSIrla.cS p}r<li:
. banas, Quando se trab de fa·

zer justiça ao adversar!u, _nos
momento's que os seus S:::rVIÇOS
são' redamados de fora. ces:;êl
se o fogo, pura o- reconheel
menta tácito do seu me.srnu

valor, Isto acontece, embora

(:I) com !lra�ti�,a �m datilografia. e tenha

moção fie Cont.i Corrente, Dirigir-se a Hermes Ma-

P1'OC,ura-si? iUnC!o:lário (moço ou �oça) com pratica de S('1'\'lÇO;; ele escr-itór-io.

,,' '., , Ex�ge,�s.� referencias: Os' íntere�sados queiram d irí
",I) se por cai h de oroprrn punho a Caixa oostaI 142

j [�!Illllelwu. - , ,

I, -' .. -

j'

rlivwfu� I PROPRIEDADES'
i BlUMENAUENSE ilda. 1 CO�}�C::;l��t�l J�U;So mjfu��a:� f,ecul�r'·la"R,1·0 do H.o,r'l·e I'. S'.'- ) de teri;t, ccom �rvores frutife- ,.U

_

� tem �eU.:l venda: ) ras, plantações, pastos etc, ASSEMBLE'IA GERAL ORDINA'RIA: .

� - I P<!ssuem duas casa6. As pro.. -

.

, .. ,

S Diversof, Jútes na ltua 7 de ! pnedades acham"se locaIiza- ,.

Sao conv_idá�::>s os ilenhore� ac!onístas. para a assem-. RIO· 24 - '(Mer;id,íonan -

i
Setembro. OOmo local para 'Idas nO Bairro do Cànta Galo,

bh.'Ja geral ordmarla ·que se realIzara no dlê1"ZL de março

II
.:.' ,',

- d hdo corrente ano. às 15 horas, na sede socI'al em NO,va' :Bremen, A.te o.ntem. a �,Q.I.. t.�.. ,' ,né!_ a a,.
ll!<il'tl<lia e e.omél'cio. em Rio (IG Sul. Tratar na

- .

• I com a seguinte VIa SIdo amda assentado no'

�
1 .�rreno (Te 750 m'ltros: qua·

)
"Alfaiataria Estrela", com o

). (kH!O';, nu Bairro de Bom Re� sr. Nicolau 'BôtTér, no local.' ORDEM DO D.IA Catete sobre o preenchímen

i til';"t!'!r:��) à�o o.�:���� Blurue- II .".
' retoria�'�alan�i��r�l� �����er:iãftl(��!ree °p;;à��ór�o p��e��� I to das p.astas do 'Exterior

I� do conselho fiscal. relativos ao e,xercicio de 1952,' I
e da Agncultura. Ontem o 'il!t�u�tI��.�!!m

� nnu, modiur.o 1; metros par

I' VENDE-SE, OU TROCA-SE' 2 EI 'P
. .�

, '-O, I.<lcal de grande futuro, _

,o _ eição d� conselho fisca�, governador AmaFal eIXO'

{ i
3,0 _ As_suntos de mteresse da SOCIedade. r to conferendou pelo telefo-l-.-----'"-------

t r"()t�s em diversos pontos I
Um predio novo situado no Iblrmna, 2 de março de 1953, d L M

( da ddade, cOl1l.eço da Rua João Pessôa,
Alfredo Boos, diretor-gerente ne com O governa ar ucas I

� 1 lJungalow no Bi,lrro da v.,- 112 repartições apropriada pa-

.

, , ,-�VISO .

Garcês, mas dessa confe,- mílitantes para a pasta da Fa-

i :ha, quase no"... 'l'errt'no de 11 ra caso Come�cial junto gara- , . �cham-se, a dlsposrçao dos senhores aClOQi,stas, no rência nada transpirou a I zenda oresumiveI senão o ló-

�,
420 metros quadrados. ottroa gemo e ll10radla,

eSCl'llOrlO da soc�edade, os documentos a que 'se refere o art, reportagem, gico serüi que: a escolha recais-

( situa<;ão, I Informações com Oswaldo 99, do decreto-Im, n, 2.627. de 26 de setembro de 1940. • se em Lindolfo Colar E fri-
Ibiral'na, em 2 de março de 1953. O sr. Lucas Garces con·

'

i 1 casa ,'a praia de Cambo- Fledler JJraça Cine Blmnenall sou:

i riú, com:; quartos. I sala, ba- Fl)ne 1456,
' Alfredo Boos, diretor�gerente. tinúa a insistir em suas de- _ Como porem, a politico

l nheiro c02;'11·;). e t ' . cl�niçÕes a.nterion!s de que entre nós, nunca teve lógica,

1 empr,,�aila: 'T�HCnoql�'::' :P!�I� � ! (ozính-el'ra Par!! (nrl"f,'ba' . D São Paulo nã!,) indica, nelIl com surpresa par<;1 todas ou-:-

f �!adamente 28m x 30m.

Dista! I .

Cl {li u tro fçi à preferido. Verdade é
• .� metr 1

'

D f
veta os nomes para o noVO

que co.n'v,ida.do, o sr. Getull'o
� .?S (a praIa. ntiroamen_

I ,e_ pre erencia que fale o I VJ'.:1 as exportações c1and(:!3- A. 't d t
-

'de, A' d
'

}"
t.e localIzada a1'-'111ao E qt! t n" b t _ d

.

d
'. ,

• propo,s� O .� li ua,ç!':l?

�I
,m,inistro. .s posses os srs" Vargas de.cia.ro'u"sé, desde }ogo

•

, ..'
< �,_. e. e 11a oa ln".'s esvra as da. Argentl'n� 'lma q adrlI"'a InternaCIOnal -

J)nerso- 1 l t I
--' c U II

" T'a credo Neves' na Pasta pouco versado em materia fi·
".". >. o I'S .� casal! na ( I, pra Ica (e cozmha" �:31a os Estados Unidos. A r;':, ao caso, o delegado, MoraIS n. "

! _l�IJ. de Camburlll,

�� I' .

E',lIIna 'empregada domes- '''a é da propriedade de dois declarou:'"
. da J,Justlça,- e Anton�o Bal- n::lt1ceira e,.pottanto. sürpreen

t. ,", -:ngenhos de sl"rra no m,n- I (Ica.
para casa particular eF\l individuos a'p·ontados como (,.� A 1" d S Pulo b·._l p ta d Edueaea-o

dIdo corn_ a sua escolha para a-

me p d Ih- C
-

� -. ,po ICla e,. a lua, na as a
• "'uela pasta, Persistiu. na-o

' I 10 e Ira�na, 11,5 qllllo- llntlba, c.hefes do golpe isto é V;�t"r
"

B '1 Ar
'i

',i �l:tros, <lll e,t�ça: de Matador. Paga-se �1UitO bem. J RO'1Jano e David Selli� H;r�- prov�ra que Q "r.�SI e a -

deverão realizar-s.e sexta- 'Óbstante, o' sr',· Washington
< ",€a ue Ia mllhues de metros I Informaçoes com o Sr. Curt I ri. �anÜqn:adfOrrl'l�� V\��:�a�fon�r, feira. Os atas da, 'nomeação Luis, na 'escolh.a que fizera a-

�' 'luadr d,,� 'r 'U d K'1 R !'
. I 1 d :llkmando a"ind,a, d.e núblí�o,' •

;'
,.. c as. com gran e I, Ot: 1, ua .:ajm, 1310. Apuramos que o delegad:l mancomunada com ·'maus bra- , dos dois novos tltu are.s e-

"f
""

I
qllant.dade de rul\ueira de leI e

I BIunqenau, de Falsifica'-'ões aVI'sto"l-se' 0ITl 'I bl' d "D'
, que quêm Iria azer poliaica

,'U", d t
" c" .SI eiras". . verá ser pu lca o 'no la financeira do seu govern'o se-

1 - ,e a ap am a diversa, cul. a sr, José Baciel F'Ih '- A h'" •

turas. Prpço d .,,, ,

I o, preSl ,
. pllr:'lmos c;tue: a varlOS - rio Oficial" de hoje. Intensa ria ele proprio!

. ,

. Um" C'-l
e '''dcas.ao. OfiCIAL DE 4[11"&AIATE

dente da Supermtendencia da dIaS fOI conshtUldo uma eo- t . t' i t h' , O aeneral Flores fez d
., _, ,it re"l eneia! com' II" Moéda e rlo Crédito ue' este. missão de' flulcíâná. ri,os" c.,ate-: !mo�ImeIl a,ç ,P eu:. 1;lVIOO b uma "

llm terreno de ,50 m'!., no" ve enl S P 1 S' bq .'

d l't I quelas sual? clássicas' pausas

1, centr) ri 'I' d P
, au o, a e-se so- gorizados" da Alfandega de' nos basti o�es po 1 lCOS era, p'ara rematar com ênfase:

- ,< a�)(.h p._ •

recisa-se de um ótimo ofi.- nlente (Iue o sr, MacI'el Fl'lh) St' d t d E t
1 -ecula 1 f'1 I

an os. t.orno ,as pas as o X e- _ Começava a forJ'ar na

f� , <' ,na... ",rica de óleo Cla, n� ?ilva Neto Alfaiate, deu an'plo apoio· à policia pa- As investigações continuam A
.

lt f Ih d b"
.

sas.afraz, 1, sC.l'ritrla qU;II!ro de �m HaJaI. ,Gratificação- de, r::. ellw:dação da negocia- caminhando satisfatoriamente rior e gncu ura. ,"orn.! _a' a o stm;;J_ção e a ma

cell:.ro, 1 fabnca de past.a me- fim de ano "e següro de aci- I ta, na elucidação completa"d,a ne- Ontem o sr: Francisco nhal' na qigorna da teimosi,a
� dtnl�a com 2 serrarias "Tiçot" dente coletivo no serviço ou. A tr211saça-o l'II'cI'ta fOI' fe'!t� !lOel'ata, T l·-'d· p"

.
.

d"s eandi- o aÇo que o deveria ferir!, , .

S e lIa
� O e o IZa., u.m, .v

.

Contoú ádiante a segu'nda
)

reserva {e 30,000 pinheiros fora dele, 'pela conversão de créditos re'- '

d A
� �dult.os" 1 limb fazenda com I sultantes da venda de milho B

datos, ao lVI)n,tsteno a
.

-1 grande sürpresa. dos gauchos
�O,ooo.ooo metros quadrados, ! . realizada pela firma Inter- ,gricultura, manteve pro- quang.o o sr, BO�H:S ,de Medei-
tudo sltu!'.do no município de

I A l U G A _ S E produtos, eln Buenos Aires, a' cluidos entre 16ngada conferêricia com <;l

j
r9s, €z::t, ,c�rta dlng�da ao en-

,_ "

, .'
. .' . tao m1l1iStro GetulIo Vargas

1.alO, C.OFAP, Com seu C'OlTespon- D t C elho um dos •

't ,\ dos elementos sr, an o.n o, deélarava q' ll.e sobre este re-
Lo es em Çnritiba, situados _....n1pla sala par<1 Loja de,nte, entregaram ao Brasil o fçoorden,ador�s, da Te

or-\'
caiam _as preferencias para a

f'm diversos pontos da cidade. I Prédio nr, 1306 - Rua 15 de dm!lelro pa�'a a compra das re .:__ ...... ....;,,--.....�-_......_;,.-�-......;...- sucessao na governança gau-

i :::�:!�_:�e:��:�:����:.�:� I N;:��;��:�õ," no 10"1.
� I�Ets��!��t!��:���l� I SULIECO

.

LlMITADI
. ?���{{f.fk�:�::�::��:

� ns seus melillJres neg,j,cios imo- I (E N T R O D E
ào saque resultante da venda

INDU"S.TRIA t: (OUE'RCIO' .prin�ipiais episidios politicas

3 hiliários na Of;anizmcão BIn· de produtos brasileiros ou ar- li IU,-. ,_ '. e mIlItares' çue qmarcaram a

� mcnaHcnse Ltda" ã rua 15

A UI O M O' V E I S gentin!ss tem que ser cobrad'1

BL-UMEN'..AU
" .'"

'S· ,.,." ('ATARIt..tA arrancada vitorioso d� 30, pas
� IlI! Nove.mlno 870, 1,0 andar, por Jancos oficiais dos res- ," I '11 sou a traçar o perfIl dú sr,

S Eala ilr, 5, com telefone' 1572. pectivos países e autorizados
. '

Washington Luis. elogiando-
J""",'V"",",,,,,,�� Automóveis Usados pelos convenios, Assini, a 111:- P a r a p.' r o n I a .E ;.n. i.l r e g a : lhe sobretud_o ,a conduta c1is-
'" Caminhões Usaclos terproduct vendeu uma'parti-, ,;J...

, çreta e patnotIca que adotou
da de milho à cofap no valor Tornos mecâniCOS ".MkNSER" .8ETONEffiAS durante o seu longo exilio. E
de 125 milhões de cruzeirCis e "MARTIN", "GAUTH1ER", "V, D. GUINCHOS de Empraiagem ,,Çoncluiu com esta frase: .

deveria entregar ao Banco da F.", ".>\:1\1"'" e "1\1IT'J,'O", GU}NCltOS de Trl'ção
7"' Um grande brasileiro a

Argentina a documentação Máquinas para :trezar n.OLANI;lAS ,q�eI'l1:. a Patria eleve reveren-I X

para efetivação da cobrança Fura,deiras radi:rl CENTRIFUGAS clar!
.

-�"";";'__--:"";_---------"";"'--:"__--'---_:"�-'_-.,...

dorefurido gque,Entrclan�, hrn��s ��p�s uGI�RDsa 'C���AS -�--------�..;_--�--------�---_�--�-�--�

os documentos foram sonega- Furadeiras rollltíplas "STEINEL'" CÁLÂNDRAS de' calMos multi-'

dos ao banco oficial da Argen Máquinas -de l'osquear "Sl'E;oINóEJ." pIas'

tina, transportados para 'O Plainas "JUWELó, 'e "RECORD" .

CALAN'DRAS de rolOs

Brasil Dor um particular e con Rebitadeiras i\lA'QtrI'NAS de Lavar,
fiado ao Banco Auxiliar dc

S'I
il'Iáquinas de serrar I!: 1imar ESTUFAS para secagem

Paulo vara a cobrança, Uma Serras hidtauUcas "TUULE' � :x --

vez paga a esta est�belecia- «,PETZ", "VJl.STO" lllolas "i\:t;AXIU" amortecedores

mento de crédito a importan- Soldador de pontos oU ar pará portas
Prcl.'is:'-se de 1110ÇUS maio- Peças e Acessorios: cia acima, foi este dinheiro

1
mido

--" X __
o

lCS nal'a n sen'ieo na fabrÍC'a FORD - CHEVROLET'" empregado na compra de ca- TesoU1:;as "WEIGEL" Todas 1I!AQUINAS TEXTEIS

j>'«L,]:i,'a ti" Artefabs de BOl'- - Linha _

...

fé que deveria ser enviado pa- TesoUl':ts gui.lhothla -- x --

]':ldl�: Blumt;u:m Lida, _ RlI[, MO P A R ra a Argentina, mas que de-' GER" DECALCOl\'IANIAS'

:�;;l(l P,llIlu, 2190, pois foi reexportado para os Motóres Diesel "DROTT" Toâos tip'os de SACOS co:rn 1m-

_____________ r, "A C I S A" - Fone 1324 - Estg_dos Unidos, 500 - 800 V. p, m. 7 33 MP
:: BLUMENAU O porto de Florianópolis a- Máquinas agric,olas - exclusivas

•
',' -i' � Rua 15 de Novembro, 983 pontada como um dos contras da Alemanba..

n(;��sa for!;::; aére", ope_�:':e,leg�amas: VANDEl\�ENE de ql,le se serviám o-s contra- Semeadeiras, Arados de discos,

l'all{:lo em Caravelas e I ,�'l\ô��.-.: bandlstas para a manobra de Grades' dé
'

discos; Arados de to:'

ern Hecifê', estão empe- I ,precisar levar o produto para dos os tipos, Cultivadores, corta:-
nbadas em l�calizar as l 1Vlonievidéu, deiras, Classificadores.

posiç'6ec; -da csqm1dra a-I r: .. Foram encaminhados à poli MA'QUINAS' para beneficiar ma,.
n1eri<:,\�;na, devendo tal K: da de S, Paulo documentos e délra; cm' todos tipos"

, -

LJ'einamento fornecer e- '1'0:· 'bast"ndO' f'ri,'iar ,l pr('- cópias fotostáticas de' todo () r,,(las illáqu�nas est:rangeiras
lernenlos técnicos par,') "ente artigo deste jorn,.' e O process,:> do en1barqüe de café estoque c'om pron�' entrega.'
�lS Ü:iplliações brasilei- en.dereço compleb para a res- pal'a a Argenth1u, pelas firmas
1',,5, posta,

-

de Santos,

H . .li. .

Rl::l 15 de Novembro 1256

FUNCIONA'RIO

PROCU Ri-SE

São Dois convídadas todas as Firmas indústriais do ramo

de Fíaçãõ e Tecelagem em Geral e indústrias de especialida
des texí.ís, - (passamar las, rendas, tapetes, cordoalhas, estô
pás, malharia e meias) - que, na base' territorial 'supracitada,
não tenho solicitado sua inscrição como associado, a virem
faze-lo até o dis, 30 de julho deste ano, para que possam go
zar das facilidades que: à Sindicato oferece até aquela data às
novas inscrições,

O endereço do Sindicato é o seguinte: - Caixa Postal,
22, Rua 15 de Novembro n.o 1135, Edificio Petersen.. sala, 6,
1.0 andar,

Blumenau, em 23 de junho de 1953.
ERNESTO STODIECK JUNIOR - Presidente

S·, R. E. IP IRANGA

F'jl:n�v :1 !.:waclisla necessita pessoa que saiba falar o ídío
m�1 ;-':('111<10 •.' tenha conhecimento de panificação.

,
.!-\.pt'(:,;'onlar-i<p no Ho te l Elite, rua 15 de Novembro elas

3 ;''; 12 .!lO!';;;S e das J 4 :'lS 16 horas, ao sr. Ganzo.
.

A Diretoria dã,TSociedade'Recerat.iva � Espprtiva Ipiran
ga tem o grato prazer de convidar seus associados e exmas,
famílias nara a l!'ESTA DA FOGUEIRA" QUE a seção espor
tiva fará- realizar a 27 do corrente; com mícío ás 20 horas,
em seu GALPÃO DE REMO, situado nas. proximidades da

balça de Itcupava Sêea.
.

,

' .'

No local haverá fogueira, daI)ças, fogos, 'bebidas e muita
musica.

os agentes em
:Pa,ra

ITAJAI':
For(e 2.13.,

fAiURiSTA
Camionetes Usados

'" ,

. para Paralisia
ósseas.
Fabricadas por:

RufioU Wiesbauer &
Rua Senhor. (10; Passos,

Porto Alegre
Ria. Grande do Sul

técnXco �la

Pl'eci�a-se de Ull'-l mot;'"1 P:l
I:l IJ escritório que tenha boa
lOa I igi'afla e que> fale tambelll
q n l<:mHI),

Fabric;1 de Artefatos de BoI'
r:H:ha Blumenau Ltda, - RU1
:ciío P:lL!lo, 2HJO,

'

TROCA
VENDA
COMPRA'"

y! '+ '

L A B O R ! I O' R 10Concessionários:

CAMINHõES F. W. D. (Faur
Wheel Drive)

TRATORES: L, H. B. Diesel

Rua 15 de Novembro,,189
(em frenfe do (afé Sgcher)

Aparelhas,
Laborátõrios

Liquid(lção fitlC,11 g'� ��tjg'ÇU:� paFq;
O'URBNlf QS 011$ 18 á 30 DE llla80 ..,. "

Ternos.Cásacos-Cami,s,a.s�C,q lçQs.'S,1USQes�Staks-Gr,c;tV�.t(lS�Meias"Cuecas�Etç ..
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TERCEIRA· PA'OINA:
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�.,��._,,--------....

_-._-.......-�-'"-------_._--����,-�...,...��---�---�._--��._
..
��="��-�........-""---�-

Complot"
ORGAO DOS "DIABlOS ASSOCIADo."

PROPRIEDADE DAI "
naA NAÇÃO&edstçio. Adinrlntração e Oflcina.: a... !!Ih P••I...IUl - Fone 1092 - Caixa P6staI, IS.

Diretor: l\fAURI CIO XAVIER

u
.� Redatm�: RAUL FAGUNDES

II:XPEDI:l:NTB

AMinatunII'

.. Alvarus de Oliveira..

1'. I
.

.

J'O progresso de nosso país. • .• .

só pode ser conseguido por rI on,s oesta trilogia; estrada, eletri - =t
�idade .

e petróleo. A .estrada • menores desembocando nas

': :'I ve�a pela qual Clfcull!,m rnaícres, como afluentes de'
lU-otruça.o •.

saúde � ,produçao. saguando nos rios mestres. �?� .;letrICldade faclll�a Q co;n- isso possibilitará ao. Bra·H!.
{OI .0, ?e��nvolve ,as mdustr:as curar-se da sua arteríosclero
c' nossíbtlita maior produção. se economica ...
O petróleo

,-

é o combustível A eletricidade parã :9S gran
do momento, movimentanc�o eles centros, para as cidade�
quase tudo, é a força motr-iz QL!e estão crescendo tanto, e

da época ! problema vital. E a mola de
-

Para o Brasil a estrada é toda engrenagem moderna,
o mais urgente problema. Es- ·a1ém de {ter·

.

a propulsora �e
tradas pavimentadas são r

as toda industria. Com. a �letri
ma-s imperiosasobras a ex.'- cidade poderemos". ter, Indus
cutar, Estradas-troncos Iígan- tria e ;cp rrjas estradas produ
do o Brasil de Norte a Bul, cão, No·s. grandes centros 1"1.€
de Leste a Oeste. Estrada" fahrfcacâo se farão conforJ-o

e bem-estar, nos' pequenos
centros se produzirá alímen
tação para os que movímen
tum a industrta. A eletrtcídn
de é Q repouso, o conforto o

ertretenimenta. A estrada si
gmfica o estomago.

O petróleo é transpor+e,
mas representa economia so

bretudo para .nós -,

·

Porque -pt-
ra movimentar todo Q sistema
de transporte precisamos pe
tróleo. E o óleo está nos le
vando todas ás .divisas que

. a exportação
cada vez mars minguada, es

tribada no café que sofre con

correncia perigosa 'de outros
centros que nos começam a

fazer frente energicamente,
ameaçando-nos tomar o rner-
cado.·

, .

Que bonito programa - a

trilogia do nosso. progresso -

para governo que pense só
mente no banafício do Brasil
e não fizesse' demagogia e

não prometesse o qu= não po
de cumprir oe que nao se Im

portasse com.a popularidade
desde que no final demons
trasse progresso real, com re

soluções concretas !

ANUAL '" ••. ••. ••. •.. '" Cr$ 150,00 .

SEMESTRAL ,.. . •• '... ••• ••• Cr$ 80,00N.o AVULSO Cr$ 1,00
Sucursais: RIO: - Rua Rodrigo Lisboa, 12 - Fone
42-5953 - S A O PAU L O: - Rua. '1 de
Abril n, 230 - 4.0 a.oldar - I<'ones: 4-8Z'7'Z e 4-4.U
BELO HORIZONTE: - Rna Goiás, 24. - PORTO �.LEGRE: - Rua JOã6 MontaurI. 15. CURITmA: _
Ena Dr. Murici, 708 - �.o andu - Sala 233. JOJN.
VlLE! - Rua S. Pedro, '2. .

t:;=::=:: ::e;::

D O 'E H ( AS' N E R V O S A S ·IMPOTENCIA
•

Distúrbios sexuaís; nervosismo, angústia, ansiedade,
fobias, idéias fixas, inritaBilidade, esgotamento nervo

so insônia falta éle memória, neuroses cardíacas (ner
vd.�ism() d� coração), digestivas (dtspepsías nervosas),
etc. - Problemática sexual e afetiva. Narcoanálise. -

DR • NAPOLEÃO TEIXEIRA
. Professor C�ted-rático da. Universidade do Paraná,·

.

Horário: Da. 1 'e mêía ãs 5 e mêía da tarde. Pela:manhã:
.

,

só' com hora marcada.
Sábado: Dás 9 e meia às 11 e meia da manhã. ,

Consultório: Rua. ,José Bonifácio nr, 92 ...;. '1.0 andar.
Telefones: 3326 (residência) e 4436 (consultório).

CURITIBA

.:;:::::: : : === : =:= : : :::::::::== ::=:7::::::::.:: =::t= = :. === ti ::= : :

Casa Buergre
ESTA' OFERECENDO AR'nGOS DE INVERNO POR

PREÇOS JAMAIS VISTOS. - VA' HOJE MESMO FA-

ZER TIAS COMPRAS PARA ESCOLHER MELHOR E

-- PAGAR MENOS ---

Bilhete a

com

,

RAPIOO E

ECONÔMICO!

Prolongue
IUO mocidade

orORENO
(Onllt·II'IUlaall 111'1111)
o moderno
tro'amento
dos funções
femininol

Atllllml�;�;lllllInll;I;III�n��I�I;��Il�I'IlII�íIIJI11�'1�;��I;IU;�;';II�;;'J;I;;I���;';�;�II;l�'-';;;�ltl��II;I�UJ'§ I
. ; DOENÇAS NER.VOSAS E M«l!ITAIS . i II Casa de Saúde Nossa Senhora da Gloria 11� ASSI8'J.'ENCIA ME'DIC A PERMANENTE A CARGO DE ESPECIALISTAI â I
:: ABJj:R'l'A AOS ME'DICOS �TERNOS :: !
e =1
= =l�
iS

ELETRICIDADE ME'DICA. _ REPOUSO _ DESIN',[OXICACOES - ALCOo-, ã
ã LlSMO - TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. _ .�= �
� AVENIDA MUNHOZ DA ROCHA N, 1247 - Fone, 101S1 ':
e ENDEREÇO TELEGRA'FICO: PSIQUIATRA i;;:: c U R I T I B A P A a ANA'

::: I5 =
f.nmnmmmnUlUluummlUIUUIIIIIIUUItIUIIllIIUUUIIJIIUIUIIIIIUIIJIIIIDllH1lUUlIDJillHaIIWlmlllII�

Gillette
� experimentou \

S· -V. aÍ11.da l1.�O -

t -o boje mesm�·1
• enmen e , maIS

TECH, exp fazer a barba e
-

o é um
Verá CO;U?d Gillette TECH na

possue
fácil e l'ap�

o.

barbear comum. 'novacões'lpnrélho e
"e outras 1

. "su"ve� <

di t nsora . maIS <>-

"barra se. arn o barbeaI id rado o
. que torn

, cons1 e

técrl1Ca� Gillette TECE. e deito e eCO-
e segUIa. b rbear maIS pe

Bparêlbo d:= b:]'e fabricado.
•

.

o ate Io ramo,norU1C boas cas(1S a
cos

A' venda nas
t dos os gostoS e pTe_

. nara o

em estoJOs_·.....,."""'��l'.@m��§ml

----"-'---�-.

I i'.DE1U}{O
A ÊNCf'RAlJE/12.,L

o APARELHO
DE BARBEAR

TECNICAMENTE
PERFEITO

----

�_:l;�;.<,
. (/,.

I
/ J I \\" �UA.. fá.Dê NOV�NIfJ20; 900 -
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f QUA!�TA. f'A'GlNA----�--------------------------------------�-------------------------�----------�------------------�--��--------�����������������:;:
I ]I,IARTHA GRAY [. I

·

ii ; �:�.f:':;�;�:::::::
o

b:::����::f::: Ullagrecer ,em agmnas
I fal� t''Ta�ta. a muitas

pessoa',! sou uma d!'SSllS ossudaa

SenhO'j
"Mate �e_u apetite", pensam

A MISTERIOSA CARGA D is d 1 t I
que dCe,I:'JarlaU1 emagrecer, ras qeu engol'dam 12 qtriloà é elas. CUIdado. que alguns a�sas-

porudt na Austraüa real'-naepOl,s, e, passar uma �r�a e�n= HOJe em d ín porem, não 'i"e I ainde, parecem magras,- Tenho sinos do apetite 'Pródu�em oúffirosq« '" , • iza o pesquisas em que se especta em ' " de I I
,- d' ,. r ,»

Iízoú, o Eng, Wíl liam Mitchell regressou um dia a Redruth I' "tonna�:e-",:(1.t "

.

(e torturar- o que perde!; uns 8 quilos e aind:l;; (!IeltGs ��agl;"a avejs�-:
"

,-

(Grã Bretanha) e ret ornou as suas atividades normais. Ctn'iO-/
1 �::' tala 1 E,luz r o peso, parecem magras, eTnho que per No mie o cul!bvam-se ,a,

so é que trouxera eonsígo uma carga misteriosa' duas tonela-
A soluç'tIJ e ·"I1'lJj,'s, ler uns, 3 par-a ha.ixa.r um gtaudulas pelas onsídade. DepOIS

das e meíu de Hill minérto acondtcíonado em sacos. Tudo esse
(�Ud"f' todos parlem llHJIlt!jUI' a pe"'u dtgt ••.) de uma senhora ele- :..:.__:�---,.....::.----....._;._,....--:,.;..--_,.-.".�-----:-:--::=-=--...;....._

.• -t I d lt
. , "urLta"L"d de " itorras r. l'n. I' t 'carregamen I} e e "pOS1 ou na ('US'l que eutao alugou e .mue

I
:--

c

� ••
- QZ.' gan e, ao passo que as batxotí-

ficou morando. Faz isso agora 4i, anos. E recente ruenle lO
JXI t"" If,,�, U quo, porem, aper- 'Ilhas necesaltum apenas de uns

errg, MiíchelI morreu, Não tendo famil!u, amigos seus foram
I P o ''']lalo-, é ,;,,)' a força do 2 qUllo'.� a menos para Ser nor

ver�ficar O que ele daíxara. E virum que Mitchell nada tinha, I ..�jlJm";," superror aO podar da
I
mais, Mleu apetite ii uma ver-da

a. nao ser aqueles sacos' ocsados. Examinando o m inér-io, ver-I-
I
\ (J.r:�.l I,". de:ra OhS""Sã.o. Por conseguinte.fICou-se que era tantalo (mais de 6 mil dolarcs [I tune ladu ]. i ",'() ,'u"I" lt ... b_ ao mfdico r se eu pOS:O conscgu'-Io outrasúscdo n� f,?bric,lçãn dos f'llarnentus incandesceut '.� das 1;,11'- I !.8.,V[!Ít' t' '�I,Hlb lzer-nns que {; I lambem o poderão.

'

padas elétrícus. I (,II'U'.O )""1",1 a tl'utnc;ão p nou Alguma» Ioucav propendem a

. • , ;,
[:dt,) dt ('11"1 � a: O I tUIIHlI" pilula!l para t'I1l!:lI-[I'eccl',OS LOUCOS -- O fl1'{·f,·üo de lVledelhIl (Columhía) llIustl'OU I J I" " 'lei! II Illrll\' uíio hrlucn mas quem '-I' I' I' � �� II" JfJ a!' q ue e 'l:::ise espantado qnundo lhe falaram nu numero de luu(''':'; (lUt'

all-l
Pü'>' o hLlr di: er.dei! 'i IJJi COtttt'ln foI'

'

d 1 t r
' - .-

dam sultos lJcla,; runs da t'idade, sem aCllmotLlc.;,'i1l' IWo; lwspí- _ _

" (;a e I .'P. I all:ao?
cios Iceaís: mais de 200f segundo ínfurmaeâo dos médicus CS-

- u__

,llecial!zaclos. Então �on�uu uma (�eHbei'acã,(): malld�HI .fille se

li,01'g;llll�msse a exponaçao dos <101(108, a !Im (li' tllstl'llmi-lm..

1
pel::.!] cidades vizinhas de .Mcdelin

.. \ �
(� ! �EBEnO - John Cmnpron Alldcrson. lllCCÚlIIC() escossf·s li� 1 de 24 anos, é um feixe de musculos, '[C!lCll tomado um pile:

� � � >( i que razoavel, fOI um ClIsto para agdrra-ltJ. lO polICIais joraIll

I\ '-' ; mobiliz,lddS u,lra J1wtê-lo !lO xadrez POIS uma Vt'Z aí pie 411l'-�.L.:__�,,_ •
brou os vidroc', 10r('('1I (JS batrotcs dI' f"I'I'O to l'l'dllZIlI ;, CISCO I1 ) O mobHiarlO L'S('I) d:l vrisiio, l'in, \'I:.;la [jl�S" (,Iv p:,gull :1 Il !

J bras dp mullu I' f) JilJ1as dI' ",sf}('sas".' I

\ ,OS ACIDENTES NO LAR - EstatísHet,s ulllt'ri,'UII4lS v,"l'ifica-

\ \ ram que os ací<lillltcs 110 lar sào l'eS!'li llsá veis, nus l�st:ldl I,
__ fV\ '�fios. !)eLI nWl'h! d« 28 mi! hahitante", Além ilisSIl, mais i 00

:::- , /in�s(}as ficam com defeitos Ilermanentm. (luatl'o milh<ícs I'
;;;.c � ,de. i=UIl� llerdem, 1101' esses acidentes, um ou mais dias

, 'de\ 1 de. No CUI'SO 1951 as quedas lOl'an:l responsaveis
',� por iíU,'vo dul_, acide.ntes fatais, ou sej,l, 3.500 óbitos, As es
\ cada,'i S degraus causaram metade dessas (IUedas e () ?res

\V::tante\ i devido �IS cadeiras, {'amas, janelas, etc. Grande uú-
\ 'merOo}��iêi(h'ntes ocorreu quando a vítima estava �ímples- I

Incute :lntlalld,,1 de um :qlÜ'_,enin lIa)":! (lutl'o. O fogo causou I
um quarto d{]s fm'inu'níos fatais l,ntre us !lumells e um icrl'o J
entre as mulh(·l"cs. O cigauIJ foi rt'>i})Olls:LVel ',HH' !!.r:lJid(· nU-Irmero de inei·mlios,

FR��OR.IFICO --, Dui;; fllil(·i"J�;'!rills púllllc{J<: rI" Vogltl'l'a I
(Itah�) f�,:aül deStgltildos l_»11a. ii,Zel' llllt i IIL;jJé�é"J l llld,ldusa Ino frlgol'ífwo de lllll gl':1l1de <ll'l1lil7.L'tn tI" pr'"dlltos <ll!IlH'lltL I
cios. E huvimrl entrado no fi igorífi('l) q uUlldo a !JlIl'tf! d., lIIC,,- I
m,) illeS!leradam(�nte 2ê fe�hcll. Duruntl: duas horas des fica- I
ram pre�os lii, grItando, em vão, Sdll que ninguem os acudis,;", 1Finalmente, na ]10l'<1 dE' IPchar' o armaZl'li1, unI servi<iol' dbl"iu !
\') frigorífico f' foi ('ltlãu que O" t'1lC"O!1troll, qtws!' IlwrLdS. l

���-��J
i i� .

\

Ronda da v id

l"'L',
A MAHHt alegria {. O) til d'H'
j'L�d�l ;lJ,H" St"tJS filho..;

Mt'UU/i., minÍla mãe, !'

l'ENSAMEN'l'O de máe
Senhor b�"ijum :vasi>.mdu.

i: Cdt!iO

[) sr, Alllanu P('!','il';!
Cu:';! a, dI) C<J!lH:'j'('j() 'o(al;

-- o sr- Everlun TI.t";tU::-i,
SI', ú,;vaWo h..l'l· ck, l'.,�'id( 11-

tc·; ne�l.I !'iII Icl{'.

CAS.AMEHIOS

-El.!:��
TAPETES ({ 11 >)

o MAIS VARIADO SORTlMENTO
c\-.,\...\'� AS MAIS UNDAS CORES
� 'ro-- OS MAIS RICOS DESENHOS

Vendas a longo prazo

P R O S D O ( I MOS. fl.

Rua � 5 de Novem bro, 900 -- Blumenau

'1

B

Fundado em

Capital
Fundo de Reserva

- Matriz: I TA J A l'
2.3 de Fev:erí:Íro de U�35

• '! •• Cr$ 50.000,000.00
.• .. .. .. 35 toon ,000,00

total do não exigível .• .. �. •• ... .. ..... 0.. .. Cr$ 85.000,000,00

Total dos aepósitos em 23.2.53 mais de Cr$ 700,0'00.000,00

CEREALISTA
CATARINENSE

Eua 15 de NO·lfcmbrG.

Telefone D.o 111ii)�
C:!\i7.a PO:;>ial, 2i.,
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QUINTA PArGINA ,I'i,

Del

rente, quand.i perdeu pu)' H
x a.

�) rccur'so d ..i agr-crn iaçãrt
esmeraldina baseia-se IIU L··
to esta a optnião de seus meu-

vldcm-se estando ambos 03

clubes dispostos a defender
seus direitos, tanto ju nto a

Indicador
ü

en
í

l s t e s

H. PRoaST
AO

CIRURGIAO nI!!N'l'lST.;:::'
ILADO DnS COUREWS J': 'n�LEGJtAFOS

A' ALAMiWA mo !U�AN(.;Ü N. g

Médicos

DR. T H I L O t�ÜHNE
.Cltnícas Ger'al e Operações no Hospital Sta. Isabél,

Espcclaf ísta em Círugia c doenças de senhoras.
Diplomado )'.3 Alemanha e no Río de Janeiro.

Tratamento Dei:];,: Ondas ultrassonícus.

DR. O. R. KRUE6ER
nn. o. R. KRUEGER

Doenças de
.

Senhoras e Operações, Raios X
Consultório; Hospital Santa Catarina.
Consulta: Das 9,36 ás 12 horas e Das 15 ás 17 horas.
Residência Rua Marechal Floriano Peixoto, 253 -
Fone 1258 (cm frente ao Hospital Santa Isabel).

DR. TELMO DUARTE PEREIRA
CUNlíCA GERAL

Especialista em Doenças de Criança
CONSULTORIO: Floriano Peixoto, SB -:- 1. anâar

Fone: 1197
RESIDENCIA: Rua Paraíba 17Q - Fone 1074

DOEN(AS
,

DO CORAÇÃO
DR. CARVALHO

(Electrocardiograiia)
Tratamento de neuroses - (Psíceterapln)

Av. Rio Uranco. 5 (·Sobrado) - Ao lado do Ciue Buseh

MOI..ESTIAS DE SENI'lORAS

DR. RENATO (AMARA
,

DOENÇAS lN'n·;UNAS

i OIJEUAÇõES -- ONDAS CURTAS
Censultértoi 'l'l"uvesss 4 de Fevereiro, 3

Fones: 1433 e 1226

DR. GE8HArtDT tiROMADA
El!!pecialista em alta Cirurgia e doenças de Senhora.

Consultas no Hospital Santa Catarina
Das {} às 11 e das 151/2 às l'J 11a.

.

_ BLUl\IENAU - HOSPITAL ""'N'rA CATARINA
o·uvmos - NA:>RIZ E GARGANTA

INS'f'lTU'j'() UE OIdhOS

- .... DRS. TAVARES e HEUSi.",
RUA xv rm NOV., 1135 - lo, ANDAR

INSTITUTO DE RADIUM
-- DR. A. ODEBREcarr. -

Jitadloterapia - Raios-X -- l"i.s!Gtllrapia - l\1etabo·
Ustno - RESIDENCIA: Ru� 'i de Setembro, 15

}ELEFONE, 1441

CUNICA DE OlHOS1
OUVIDOS - NARIZ - E GARGANTA - DO

- DR. WILSON SANTHIAGO
Anhtente (Ia Jl'ae�hlaàe de Medlelna da Unlverddado 4u tir••U ICONSULTAS: Horário, das 10 às 12 horas e das 14

ás 18 horas. - CONSULTO'UfO: Junto ao Hos
pital Santa Isabel

Corre fores
--------------�--�-------------------���.------�-

UlMÉR L4ffRONT

Advogados
D R. ADEMAR L U l

ADVOGADO
Aternle em qurnsquez comarca do Est-rdo
Residência: - Rua I'aranú, 8 - Fo ne lij(í��

E_"s_c_ri....tc_j�....iO..:.;_D.......RR_._ll_a_�_5_�_(�_i_(�...;..'e_1t_lb_�_o.....'E_3_41_IB_O_F-:R_n--:-B_l_�_.O_i_ J I
ADVOGADO

serttôrto e residênci:l àrua XV de Novembro.
qJl\tENAU 'l'elefone, 1560

FONE -- 15-31

9ôft

DR. HERBERT
ADVOGADO

GEORG

ESCIUTORIO: HOTEL HOLETZ BLUMENAU

junto á forr
de todó : cré-

nc- dito, que destacado prócci- do

feira à noite, de um comum

.acõrdo firmado por seus res

pectivos presidentes, srs. Ere
.deríco Bruns e Francisco. Ba- j
tístottí, no sentido d� que

Ifosse antecipado para a data
de 5 de julho o encontro en-

tre suas representações, no

returno do campeoriáto da

seguridona, encontro este cu�

[a
.

realtzaeão dar-se-Ia a

do mesmo mês .
.

�s>ta solicitação já foi
tendida pelo sr- Sebastião

12 de julho, se
gundo

>

apurou nossa reporta-

TÉCNICOS E COMERCIAIS'

A $ f A l TliM E sr O.
de jal'din�, g:u:agel�S,
lOIES EM

ire: JuIz: Paulo Co lvara, com

desempeuho apenas regular.
INFORMAÇÕES COM .•

OSNILDO CERQUEIRA LIM.c\

Na 1.0 tel11I)O já vencia o Gua
raní por Lxtl, tento marcado
por Nicanor, a03 25 minutos.
Na segunda: :fase, marcaram

JYfarlnho e Nicanor novarncn- j
Rua 7 de Setembro, 1893 --ou Edifício lNCO, Sala 3

"miolo", onde, do �,t;queiro
ao centro-avante, l1ÔUVe ..

pleta negaÍivídade.
..

Gcrald�
'.'Bom

Bom Reti{o e VastÇl Verde
deram entrada na Líga Blu
mcnauense de Futebol terça-

gern, pretende excursionar o

tricolor do Bairro da Velha.

Rsereva detalhaaanumte par-a a Caixa Postal 7 9 1 '-i
-:. São: Plml.B _ . .Junte envelope selado com enaereço.Nao tttIUse registro para evitar demora Dá retirada, em
�Ol1l1�fo lmpr(lpri().

.

.

Feridas. ESpb:thas. Hall. IIli chas, Ulceras «f Bellllláu... IIJl �().
.

.'

: .

IIII E�DOl.t DE NQGUEDtA IIfi Grando!> Depuratt.,..'· fiII -, elo sa,,!1IU..
.

H

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Ofensiva contraFa guerra
Iria na conferencia a 3

islerioso pombo-correio
no embarqueda imagem

Visitará B 1 urnena
Irnagelll De

A pcpulação. católica de' BIu·

menau, no dia 4 de jlillho pró
ximo, viverá um dos maiore... a
contecimentos religiosos da SUl"

história, com a v'stta da, íma.

:gi!Jn de Nossa Senhora de Fá·
tima, a milagri}sa santa qu�
vem reallsando uma viagem d�

peregrinação através de todo.
09 recantos do. país. As mais
consagradm':).S . manifestações dt\

fé rellgfosa e devoção do povo
nrasílelro têm sido tributadas õ
"Santa Camtrmeíra", que recen

temente eesteve na Capttal dae

Repú_blicá, onde o proprio
mundo oficial, prestou as mais

carinhosas e expressívas
nagens à Nossa. S-enhorll de Fá:
tima, ocas'ão em que o povo ca

rtoca deu uma demonstraqãc
Jlloquente dos seus' sentlmentos
rettgíosos, cujo culto de venera

ção à miraculosa santa traduz
a reafirrnação do seu respeito (

fé cristã.

A ánunc.ada vls'ta- de N. S
de Fátima a esta cidade estã
sendo aguai-dada com parttcu-

IUO, 24 (Meríd.) =: Foi Acontece que tampouco a

entregue á Confederação Confederüçâo Columbófila
Columbófila Brasileira um, dispõe de meios para iden
pombo-correio encontrado t.íficar o pombo. O capitão
por um oficial da FAB, no Leandro de Barros Filho,
Aeroporto Internacional do secretario dessa entidade,
Galeão. O aparecimento da explicou ao repórter que
ave deu-se no justo momen- geralmente os pombos-cor
to em. que a imagem de N. reíos são registrados na re

s. de Fátlrna era omhar- ferida Confederação, tra
cada, naquele aeroporto, ra zendo, muna argola, ores
ra Belo Horizonte, f', no ppc! ivo numero, A ave em
'sunoslcâo de flue se tratasse questão, no entanto, nâo fi
de um dos pombos que, nes- guru no registro, e como
ta. capital,

'

acompanhavam identidade traz apenas,
a Virgem Peregrina, o ofi-

numa argola, colocada
cial fez entrega da mesma

ao padre Emanuel Barbosa, numa das pernas, a ínscrt-

ção "Portugal - 624923".da paróquia da Urea, assis-
tente geral da Confedera- Segundo o capitão pode
ção Católica Arquidíocesa- tratar-se de pombo perten-

, eente a urna das 11Umel'QSaS RIO, 24 (Merld.) - Por in- é para o' agravamento das rela- fere "genéricamente", à facul·
na, Foi este clérigo que, im- u -

J'
sociedades columbófilas bra t.er-médto de seu representante r:óes entre o orgão responaavo dada de serem nf'gociadas no

possibilitado de identificar
junto à Comissão Consultiva. de pelo. execuç.'io, do regime de li- mercado livre camb ais de ex-

1
.

acorreu � silelras: podo tratar-se iam .
. .

C Ih d S t
-

,o pom JO-COl'l'CIO. r-e <; Intercâmbio Coml'.rcial com o cenoa previa e o onseu o la. u- por aeao f' .mportação, Interpre-
Oonfederacâo Columbóí'ifa bem de ave importada de Exterior, sr-, Eugenio Soares, q pertntnndencía da. '!VIoe.do. eo' do tação' que parece estar de cnn

Brasileira, 'a fim de que es- Portugal Cl\lI1!d!estinamente Confederação Nacional do oo- créd'to, a quem a lei atribuiu ti formidade com o espírito do te

ta, com seus rnultíplos re- (pois a importação d�sas 'mércío dtrígtu-se ii. pl'es:denci<l. 'orientação da política cnmbíal. gi,slador pelo' parágrafo quinto
. daquela. Comissão, solicitando o FALTA DE dr) artigo terceiro, da. lei nr.....

cursos, descubra a proce. aves 6 interdita}; e fínal-'
seu pronunciamento para d ef'irrr ENTROSAMENTO, 1,808 que diz: "A concessão de

dencia e o proprletanio da mente pode tratar-se até de atrtbuíções da Carteira de

EX.'
Para oonstatar a falta de en- tcenças de importação ou ex

avezinha pombo-correio vindo de ou- portação e Importação' do Banco trosamento (jurtdíco,
�

pelo �". 'pOrtação dos produtos a que se
,-----�------------------ do. Brasil e do Conselho da Suo nos) entre aquelas duas errtrda- 'referem 08' itens I e II deste ar-

Sera' homenageadO hOJllle o
perintendencia do. Moeda e de des, basta considerar que oRe· tigo obE'decerá a "normas ge- - � - - - - - _. -

Crédito. guIamento da. lei 1.807 investiu ,ru.is" esetabeleéídas pelo Couso-
RAZõES DA CONSULTA i} Conselho da Superinbndencia lho da Stiperinbmdencia. da VENDA DESTE DiARIO

Salienta a consulta/que, de na autor-idade de determinar Moeda e do Crédito". NA ENGRAXÀTABIA=-

GIIOd Bte do 23 R I
início, a lei que constitui a Su- ,quaiS os prof��tol'3 ex�rta��s a Ora se desejarmos que o re- caro

00"'0 C a pertntendencía {ia Moeda e do serem benc IC!aCOS pe a I era-
-

,

, �rcé::���a�e al��e.n::g��g!to�. �e i!�tf��ia� �:x�a����al� os Irn-

,V 1- O 1e n t'QdQ aNum gésto simpatíco e quele ilustre militar, , I, M. criada. em 1941. Parece à Confederação- que
Agravado. por motivos, conbe· tais providencia", deveriam ca·

de reconhecimento aos mé- Gentilmente c�nvidadas, cidos, o controle do:> comercio ber, primacialmente à CEXJM,
ritos do Coronel Mário Ri- deverão p'lrticipar déssa exterior a.pós a cessação das ho,s· "jUlgados necessárias ao bom

1b2iros dos Santos, por nlO- homenagem as autoridades tilidades e tendo permanecida �ndá1t.1ento de licença

préVia"., menor �pe otivo da sua recente nomea- locais e figuras representa-I inalteraJi'a a composição do il-Jl' esse modo de ver. o nov/)

cão para o comando dO. 23.0' tivas das classes prOduto-I fccI:selno jda] superi�tfel�tdenCni� regime cambial não derrogou o

Q" I
·

Regimento de Infantaria" raso
, j�:��iç��rge�:roe :s ���eilr�S' e � �:�!it��oc!ei:.'����Zl, ee�:�e�p�c��; ue,xa � COO ra O grupO Escolar de Slo. lIodrê

sediado nésta cidade, os

0-'1
Conselho da. Superintendencia, eIr.. VIsta: prmclpalmen�e, a Clr- S. PAULO, 24

(MeridíO,!,Camargo já foi afastado dó abusado de uma inocente,ficiais daquele unidade mio, Elizabefh II foi coroada de onde, jU�'dicadmente, está atl- oCuutn�bt�onc�e �:4iu�r:v�ela:ep!d�; i naI) -, Há P�Uc?S dias, o seu carg� -no "Grupo Esco- como minha filha· Se eada
Etar oferecer�lhe-ão, hOJ'e. sente o o.rgao fe era] '('ncarI'ega- I sr Jose de OI C 1"

"

: 1200 h hu : I

h dE' do de orIentar as correntes de Público a "exclusivjdade'� de
•

d' t 'd
lvelra amar- ar José de Azevedo Antu- faço a ele, e pelos princlpios I-------_----.....-....._--

as " oras, uma c r

I
riun a a SCOtli comércio as quais representam. estabelecer critérios normativas go, Ire ar o grupo esco- nes", 'e c;ontra ele já existe, religiosos e· por ter outroq

ras:a�a na séd� socia� (II? IDINBDRGH, 24 (UP) _ A "grosso moJ.do", 80 pOr ?ento dE da exportação e 'importação, fa· lar "José de AzeV'edo Antu alem do inquerito poliei,,;}, filhos que não podem fiear
GremlO EsportIvo Ohmpl·' rainha Elizabeth II transferiu nessa movImento. cambial. zendo os orgãoS' �e .cl�s�e e r:!' nes.", de Santo André, via· tam.bem li minquerito ó.dmi, ao desamparo, pois sOl� um
co, homena!2'enl eSSH que se hOJ'e em corteJ·o solene, da Essa falta, de aJustam.ento e�· presentantes de )\I[lmSlÍ.erlos com- lentou, 11a sal d d" t

.'
�

t t 1 r st o partilharem da re'sp<lnsabilidade ' a a .Ire Orla nistrafivQ;, que está correu- Simples-operaria". ,terá dupla significação. pois sua residência no Palado de re se ?�es {a _�t-t;p.e!"!O ge ::,_ daqeuel edu d d I•

'.

- <

Holyrood House para a cate- da polItica mon" ,arm do Palo d-e firam!" os r�feridos critérios e can 'arlO, a mlt� o pe a Secretaria de ]5�lu- Seu sogro informou á re-
na d�ta d; .hoJe tr�n?co�re grai de Saint Gilles. Alí, em 'não teve maiores conseq�encias, Tendo em vista esse dispositi· nor O. C., de 13 anos anOE cação. Os avós da, meuina portagem que corre por to.
o amversano nata leIO c a- cerimonia chamada pelos esco 'enquanto perdurou o regIme de 'V';J legal anterior, o legislador de idade, aluna do 4.0 ano violentada pelo diretor' da a cidade o boato de niio
- --- --- ceses de "pequena coroação", mercado ún'co de câmbio. Ago- evitou interver'r nos, detalb�s da escola, A menor e Co

A ntul!!! I\ire*oria da U(E � soberana tomou a historica ra, Po.rém, com o regime ini· admini'i,trativos da hcença·pre· t- h
m que. educandario, ouvidos pela ter si:do este o primeiro l aso

Ui'U 11111 � i corôa dos reis da Escocia. ciado pela Lei 1.807 'a tendencia lei 1.807, se l'e·
ao a tem:rtos que v'inha reportagem, disseram, que do diretor Camargo e quesendo seduzida pelo direto! se falhar a justiça dos ho- outras duas meninas passa.do grupo. escolar "Jose' doO ir

'

A
... mens, esperam que nã') fa- ram pelo que so era sua

zeved,) Antunes'" qUê, lhe a de Deus, O pai dH me neta, sem entretanto, sen�m
prometendo-Ipe boas notas nina, com os 0.1h08. mareJ'a- '1 t d

.

t
.

a fazia aceitar, algumas d� vw en a as, pOIS es as, mm$

suas propostas, Entretanto
dos de Iagrimas, declarou: esp-ortas, logo qUe começa

depois de algum tempo Jo: "Acuso esse monstrJ indig· ram a ser assediadas, con'

sé de Oliveira Camarg� re.
no de ocupar o cargo �rue taram a seus pais, que,

I t ocupa. Seu Camargo, aue é continente as tiraramso veu es rupar á força a- cas«do nunca' de""EI'l' '"
�

t"',.quela alun!3, ordenando á
� v � �� grupo,

f
�

menor que icasse lla escoo --------------------------- ----�------�----�--�--------��.--����----�
la <':f:-pois que 'todos sais, Nossa Senhora de Fatima em Curitiba
sem,

tro Estado, uma vez que o

raio de ação dos pombos
correios pode alcançar dis
tancias impressionantes já
tendo o Atlantíco Sul sido
atravessado, mais de ruma
vez por uma dessas aves,
em viagem da Europa para
() Brasil.

Falto de entro'somento pC1:'Q
concessão de licenças prévios
Ponlo de vista do comercia: acentuado o canflilo de iurisdição
entre a CElltA e a 'superint'endencia da Moeda e do Crédito

ferido regime de licença. prévia
esja aplicado Com o' mínimo de

mconvententes, de ordem eco

'nômíea, socíal e adm.nê.traí iva,
ê necessário atermo 'JS ao dís

positivo legal - não derrogado
pela lei 1.807 - o qual íncum

:blu a Comissão Consultiva (C,

(l. C. I. E.) de estabelecer nOI'

mas econômico - administrativas.
para a execução do regime

aluna ,
diretor

caMPINHIl DO IGIZlIlHO

Auxi liar
cidaele

FPOLIS, 22 (A. M"rcurio)
- 1\ Un:fiO Céttarinense de

IEstudantes ?legel� e empo�sotl
sua nova Dn'etona, que Ílc:::u
·.assim constituída: Presidente,
Neudy Primo Massolini; vice,
Celso C3rl_S Purto; procura
dor gt:l'ai, Zeno BarblJsa da
Silva; secretario geral; João
Luiz Neves e .<;eert. auxiliar
Linesio Lúus, E. G('1'50n Boa
ventura F,�n�eira. '{'e5. geral;
Antoni'! Hei.lzen, tcs. lwxilial' , .

f'l ,. . •

'd
-

d t dLelio
�

Bl'jio Lpite; orador,
. PresLlgltlllc10 li calIlpanha I

o 1. antroplco movllnento, a conSl _eraçao a par e; a

Fernando :r :sé Caldeira

Bas-I.dll agazalho
de inverno da ASSIm () fazemos, porque populaçao local. O drama

ios. Cons. Fiseal: rrereza G. Sociedade São Vicente de uma campanha dêsse quila� trágico das '\.Vdas dessas

����i��: l\1arlpne Socas e ,Dca Paulo, em boa hora,. ence- te não P?de deixar �'e me-, criaturas. infelizes, é o �r�-
Agl'<!rlecendo a comunicação (tou em favor das crIanças recer o mtegral apolO da::: ma de mIlhares de brasIlel

que, t:l rE'speíto, recebemos, lJúbres de Blum"n�, este classes sociais blumenau· ros, que vivem á margem
formula", 1� vo�os �,..,ra que jornal ni'ía nodi;:: tomar oU-I enses, que sempre:: deram; da vida á m',=rcê do amparo
sempre m:,,, a MOCidade Ara-

H <
.� ,1 •• .- ,1,.·' ... �

.

d t',
.

d
.

1 t' 1demica de �-;anta Catlll'il1u se- tra atItuJe sendO secullC til i plovas capals o s�u sen 1 e o apOlO mora e ma erla

ja uma fou;a a serviço ebs i menta generoso e mteresse das clases mais favorecidas

gr.andes t; n.obi'(>s ideias \1:, P:I
ff-l.A (It l'nlnATO I pela causa dos necessita- pela sórte.

trta BrasileIra. I J !'� .... filiJ/,J.} ..
I dos. A sociedade blumenau-

, '.

.

I (\ J1 AMADATI I
Por um imperativo de ense que sempre tem com-

Ameaçados os (fanspOf" I ';J •• l'!.!"�
consr,iencia, cabe a vez dos preendido as nobres finali-

__
�- d- I r:'o. 2-! llvlet'irlional) - O I blumenallenses socorrer dr,des da Sociedade Vicenti-

les com a crise a gazo .. i rbll'aral í C�Hlt;núa sem candi- seus irmãos conterraneos na, no amparo aos seus pro

I·�� I (L:�fl c��·�.. pa�:1 pr�ench.e.r. o n.um� contingencia tão jden tegidos, não se furtará a
i ••a I �l :nc \-�sa�(), - da !:ir· Vicente tIca a que ocorreu com o cooperar nos seus piedosos

�.
- , �.aü, saIu untem do cartaz.. O

'1' t d
.

b" f d d
-

RIO� 24 (Meridional) A
I
';1'. Pa.t!IQ Nogueira Filho, tam aUXl.lO pl'es a o aos nor- o letIvos, azen O oaçoes

gráve crise de gasolina amea- bem, Ja sobrou. � P?T o�ttro la d:�stmos �Jagelados pelas de agazalhos para as crian

ça a cidade de ficar sem trans da espera-se a mdlcélçao· do secas. Desta vez, t.ratIa,�se cinhas blumenauenses, en
portes e nem energia. ficando, fT. Garces, se ele voltar atra::. 'ôe auxiliar criancas paupér viando seus donativos, em
agora, ameaçada de ficar sem 1�ambe;n. a presen�a do sr, C�- .

t-
•

f d 'cobertores ou roupas
..:J - la-,água potável em vil'bde da fIlo JUl1lür no RlO de Janel- rImas, que es ao so ren o a �

.

.:falta de combustível para 111.0- 1'0 colocou o ambiente em e�- falta de agazalhos para as para a séde daquela bene-
vimentar as maquinas e bom- ?ectativa. Seria ele o candl- noites invernosas, cuja si- mérita instituição 'Ou então
bas. dato? tuação é digna de merecer, para os jornais da cidade.

•

àS crlancas
, ,

elever ele
pobres ela

,

e
• •

consclenc'a

Em fialem triunfal ao nnsso Esla�o, seràboje reteDciona�a
na capital paranaeose, 3 imagem �e Nossa �ra, �e �átima

Está engalanada a capItal
paranaen!\e, para receber tri
unfalmente a Imagem Pere
grina de Nessa' Senhora de
Fátima, que, tendo já visita
do a zona norte do País, ín
c1usive São Paulo, se encon-
tra em peregrinação. ao nosso
Estado, onda. passará por Jóin
vllle, Itajaí, Floríanopolis
Lajes.
Em Curitiba, cartazes afi

xados em profusão por tôda
a cidade, já

LONDRES,24 (UPl - O pri
'l1ceiro ministro Churcbill frisou.
hoje ã tarde na Câmara do's

Com.uns em resposta a uma :pm'
gunta, qUe não se devia esperar
muita. coisa da conferencia' da;;
Bermudas' que, precisou durará
ílpextas 3 ou 4 dias.
Em 'Seguida Chul'chiU decla

rou que a conferencia será con·

""grada {l, questõe" práticas '"

p'.'peeiuImente ao aIívkl da si

r,uação internacional. sem por
tsso sacrificar [t. ',segUt·tlnça. n�-

:ionll.l.
REPRESENTANTES DA
FRANÇA

PARIS, 24. fUPi - Nos e:,·('u

çtl:.� n utot'izar}oH desrnent f:-Re for

nlull't1f'nte- a inforlllacão segundo
u qual no' ,81'5, René 1Tayer c'

nf'oq;-e,8 Bidalllt t'elll'('senüuianl
rL França. na c'onfet'én-eia df\s

Bl�rnHld33, ca�10 nrl·�] rO':';�f' t�nn3'

tituido unI gO\',·.I'IiO aI i\ 8 d,'

julho, data. dt1 abel'lur'l da rell

il ão.
DE GASPERI COM
ClillRCHILL

BERLIM, 24 (UP) - A's 120 milhões de dólares paraLONDRES, 24 (UP) - O sr. -1q;};);}� rnbe sep,l;:;'u SernnIlJ pagamento das contas afrazaAJeide de Gaosperi, presidente do das indicam que está aumen- das brasileiras a exp-ortaàares
-:on' c-lno Ital:allo. chegou hoje 'tfmdo O "banho de sangue" na norte-americanos.
:Ie manhã a �sta capital e ama- Alemanha Oriental, contra os
"hã receber;'i o diploma de dou- .chefes da resistencia anti-co- EiVI JULGAMENTO O
to[' "Honoris cauga" em direitQ munistas· Uma dessas infor· "CANDRU" INGLES
h Unive,rsidade de Oxford. [mações diz que muitos poli- LONDRES. 24 (DP) -

De Gasperi deyt!rá conferen- '.çims comunistas morreram em ,promotoria pública iniciou
tinr com ChUl'cbilI. e�hoques com os trabalhadores je implacável interrogatario
O Presidente do Conselho e que consequencia disso, fa-, do famoso assassino John Re

Italían[) declarou aos jornalis- .ram tornada!) mais severas as' 'gillald Christie, estrangulador
',as que que '"e "entia feliz em �restrições da lei marcia�. Por, de. oito mulheres �m Nottin
nadeI' se encontrar de novo com t,outro lado, tambem se dIZ que: ghlll. Segundo se mforma, os

� primeiro ministro britânico e .')!) propry)� verm�l!t�s execu: I,�cusados ofich:�is que�em pro
com ele plls"ur em revista ::l:; taram varI�S pobClals comu I var que CI'lrlstIe nao e um lou

"problemas de nteresse comum". nlstas alemae.s, por terem re- co e deve. morrer na, forca.
Interrogado à respeito das' c';l,s�d. obedecer às ordens de .Durante o mter�o�atorIó, o a-

'-
t 'OhClalS russos. i parentemente tumdo e ac�

';Hwet'S::IçQf'" 'l.u., en' em .pa- MAIS DE 60 MILlIõES !'brunhado criminos gemia e
l' S

'" �nte� d�._""l:., a .es�a c�?ltnl, DE EMPRESTIMOS I balbucE'J.va, dando, por vezes,n _1. DL eh ",peIl hm.ltou-s_ a NOVA IORQUE·24 (UP) _ respostas desconexas.tl:zer fJU(� U', p(,l'",onn.lIdndf'� que, O Banco Exportação e Impor-l PROGRAMA DE ECO-
l�m:lram Plll't,�, .

nf'S�llS chscu:, ,tação entregOu hoje ao, Ban-I NOMIA RUSSA
5ue;,: fOl':1m un:Lnl!11t'S -:_ln l'!;e';', co do Brasil a soma de 60 MOSCOU, 24 (UP) - A-
nlwcel' que 'lu"ll'1uel' acot·(!-J fi':" .milhões de dólares para pu- I nUl1cia-se oficialmente que o
�Iu<l""se 1'('s1111 [Il' da C'onfel'PIHÕ'fl .'g::mento dos atruzados comer': governo soviético tenciona co'
'In'" B.?rmucIn,: s':,mf'nt e spria (ciaís brasileiros n:-s Estados lIoear em circulação uma emis
"cncluiqo tendo em vIsta garan'\ Unidos. Dito banco emprestou i são de bonus n" valor de 15
t'!' no futnrQ a manut .. ni;ãQ da .ao Bl'asil a importancia de; bilhões de rublos para fomen
pa.z e a pl'eSel'vnç5.o das Ilber, ; ..300 milhões de dólares, tendo lto de economia nacional da
à!ld(;;; democráticas. entregue com parcela de hoje, I União Soviética:

,. W-'lI1-1t-,,-

AGRAVARAM-SE AS MA NIFESTACõES
,

- - - MUNISTAS NA ALEMANHA

11( --'*--.:- .... -'S- ... � "

ANTI·(O-
- .. -

Mais severas as resfr icões da lei marcial
,

, RIO. 24 (Meridional) �_ Os
observadores da. reforma min's
terial se voltam, nes'ae momen
to para Sã" Paulo, na expectati
va de que·as ,restantes pastas a
serem renovadas sejam entre

gU,e5 a nomes' desse Estado. E,
alE'm dos meinistérios militars
até agora: fm'a de cogitações, res
tam ;as pastas .do. EJderior e da
Agricultura. Mas. ao m1:Smo
tempo, verifica-se qUe a parada
�cformista tende a prolongar-se.
Um desses indícios Se enc':J'ntra
no fato de ontem ter dl:spacha
do Com o pl'esi'dente da Repúbli
ca o mínistro Joã.o CleoIas, Fo.i
um 'des'pacho rotineiro. como
tant·)s �()utro8 realizados pelo

I ....---.....,...;.;...---c..,...""""'.....,..---

pOlítico pernambucano COm o
ehef!! do governo,' nos 'ÚlHmo<·
dois an:os de sua gestão, O titu
lar da Agdcult.ura.' discutiu ':!om
o pre-sidente asesuntos admnis�
trativos, tendo recebid') incum
benckll:l que r(lpresentam tempo
para re�.1hm.ção. Nenhuma pala"
Irra, D'enhuma referenciá, segun·
do informações li éll.rta de re

npncln. do m'i:nisho <:'om qu-em
deSl)aCJ1IOll.

EXTERIOR PARA:

ks posses <dos 51'S': Antonb

Balbino, ministro da. Educa.ção.
e TancredoJ Neves, ministro da

Jwotiça, anunciadas', para a'nn
nhá e depoís. de a.manl1ã, sã

mente se realizarão sexta-feiI'a
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