
RIO, 1 (Mor idionnl i �

Presidente da Rcpubli
ca aprovou exposição de
motivos do ministro da
Viação mandando pagar
as subvenções das em

presas nacíouais de na

vegação, num total de
c-s lt7.819.000.00. Des
S? ímportancíu coube a

empresa nacional de na

vegação Huepcke a un-

portancla de Cr$ ..

900·000,00. a ser p'Jga
pela comissão de Mar l
nha Mercante,

-I

prez
ORGÃO DOS "DIARIOS ASSOCIADOS"

o M E ti S A G E I R O D A S
ANO X BLUl\'IENAU, (Stanta C ntartna) - DOMINGO, 2 de Agosto de 1953

c

Remessa imediata da matéria I
I

ao Congressc. pede Capanema
a rru

port 'Barrk, mas o govenno, cheio

de razãc, "traves do Departamento
(!O Estadlo. que é quem controla OS

emprêsttmos dQ Exinlo
- "Como nos será possível em

prestar só ao Brasil "IãO milhões,'
(I total <ia verba orç:;i1ucn1,ru:ia

de que dispomos" para o ano (!e
53 é de 750 milhões? Darido ao

Brasil 450, milhões, errtregamos-Ihe;

perto de ôo por cento da dot"!fÍÍ0
que temos para contentar a nossa

clientelil, que é .o mundo inteiro".
Poucos brásíléíros sabem come

p J D

RIO, 1 (Meridional) - O está vendo venha a se cru

prssídent., da Reouhlica. 110- eretízar e a urevisão de flue

je, será colocado
-

diante do em tass condjcões a Mel�a
seguinto dilema: ou

111andari;".em
sofrerá os obstaculos o

tmed.atamente ao Congresso -osícíontstgs, as emendas do
" Mensagem com o projeto da �enario e as difíceis díscus-
reforma administrativa Ol es dos orfãol3 tecnícos. .. "

não ter essa importante 111a- Servicos Acéfalos
;,eria aprovada no seu gcver- Enquanto isso, estão pratí-
no. A questão lhe será ex- mente acéfalos os servícos
costa pelo sr, Gustavo Capa- '.\,2 dentro em pouco constí
nema, leader da maioria, du- rirão o organismo do Minis
rante a audíencia que sema- �r.':: da Saude e Assistencia,
nalmente o chefe do Governo .neícnada a lei que criou a

lhe ccncede- Como se sabe, ova pasta verificou-se, co

varios partidos estão com-ê 10 era esperado, o desliga-
prometídcs com a reforma ad- .ento de varias orgãos da Mi-
min stratíva, a que empresta- .stcrío da Educacão. Aconte
ram colaboração no estudo do s, entretanto, que" tais depar-
ante-projeto, firmando um .mentcs e serviços ficaram
estudo relatorio, contendo em um m instr o e sem pode-
sugestões para o aprimora- em se entender diretamente

mente do projeto.
.

m o presidente da Republi
° ante-projeto com as su- 3.,

g'çstões foi enviado para o Por outro lado .0 ministro
DA.SP onde permaneceu gran '1tonio Balbino

.

ficou sem

de tempo. D2poís, retornando ,oderes Para baivas atos o".

aQ Palacio do Catete. a 1'efo1'- 'ar outro, ainda nã,;) foi no

ma passou ás mãos d::;s novos neado o nevo l11inistro, que.

ministros, a quem o presíden- ,egundo fadas as indicações
te da Republica achou por :rá o deputado Miguel Cou-
bem dar vista da materia. 'o Filho.

IPERSPECTIVA DE ° sr. Rui Santos, que foi ,)

ALTERACõES 'utor do :orojeto de lei que,
.. Alem da urg-cnCÍa qu>!) soli- 1riginou o novo ministcrio.
citará ao presidente U:l Repu- 'onsultado a reSJJf.ito, decla

blica, I) sr. Gustayo Capane- rOll que, realmente, o presi
ma dirá mais que não se res :lente da Republica elabcrara
ponsabilizará lJcla urgencja :1111 Erro, n50 ten(lo nomead-.
da aprovação se o esquema o atual min'siro da Educação
da reforma for subAancial- o titular interino da nJya

mente alterado. Salientará pas:<:1, Esse seria o rllodo mais

que os partidos já se comllro- :::imple3 de d2smem.brar

meteram e acútal';U!l impor- serviços e depart:mwntos de

tantes reformas da maqulll:l

I
sau,:e d: IVIinisterio da Ed\tca

do governo, mas qUê llão su 1;50, com a !.Tlaior r::p:dez e

portarão um }1.rcj6to desfigu- sem grar.des prejulzos para .}

raco. E' essa possibilidade que
I adnú1Ísiraçáo púbil�a.

:lDHE j'lAR

�HI�niVA D � 1;, 11 N.
!lO 1ft LUfAS GARCES

(Texto

EXIGE A NOTA AMERICAN!1 INFO�MAÇÕES SOBRE OS
- - - AVIAO ABATIDO PELOS CAÇAS - - -

WASHINGTON. 1 (DP) �- tros) da costa soviética, no ta das autoridades soviéticas

Os Estados Uriidcs apresen- dia 29 de julho, 8 que o bom- sobre o estado destes sobrevi

t,ram hoje. "nos termos mais bardeíro, com 17 homens a ventes e as medidas que fQ-

cnergícos", um protesto ao bordo. precipitou-se em cha-
j
ram adotadas Para sua íme-

governo soviético ocntra o mas no Mar do Japão.

I
diata repatriação".

Ao que se sabe, 110 W!in.isterlo

taque de que fc i alvo um Recolhido um Diz a nota que o bombar- da Fazenda, a liquidação dos con-

bombardeiro da Forca Aérea 'I'zipulante deiro realizava "um vôo .roü- 5el9doa bra�ileiros nos ESh,tl*

Norte-Amertcar-a, <'lerrubado O capitão John Ernest Ro- ncíro de instrução de nave- Unidos ficou, desse modo, 300 mi..

:Jor aviõz s de '-::.(:�' I ussos no che, de \'1ashíngton, co-pilo" gaçãc" quando os disparos dos rhões a cargo do tmport and E:;;:

Mar do J ;oã::-, e pediram irne- to do avião, foi recolhido por caças sovíéttccs o mcendía- port Bank, e 150 mühões, a carga

diata informação sobre a SOl"

i
um navio de guerra norte-I ramo O protesto não diz se o (kl Banco ou do governo do Bra

te de alguns tripuh.ntes 50- americano depois de haver avião norte-americano respon 511. Teria o Mínist.ezlu da ltazenda

.rreviventes que foram vistos l permanecido onze horas nU1l1U deu ao fogo, porem os russos pC! cornpromettdo, ao fechar. .a
11" zona do 'incidente pouco balsa salva vidas lançada por! alegam que os norte-ameríca- t:am,a�;;o dos 450 _miJh��: 11· hC!.:'l"
lepois da queda do unarelho. um avião norte-americano de I ncs dispararam primeiro. I nar .2.te_::l11lO ?S 1,,0 mli�OeEr .11. ",1:11

O protesto, entregue cm socorro. Rache foi o unico $0- Não Violou A I cargo, 1'''0 o rezo E por lstO o Im.�

l\Lsí::oU pelo emba ixador brevívente recolhido pelos Fronteira I port and Expor. Ba�k fu_spendeu €1;,

Charles E. Bohlen ao vice- norte-americanos, porem o Rache. veterano aviador da jJ8umento da pronns o:'a de ClP

ministr-o das Relacões Exterio Departamento de Estado re- u lt ima lSUérl'a mundial, foi rrulhões, que compreendta a :iegu?�

I
re� soviético, Andreí Gromy- velou que outros tripulantes Ievado de avião a Tokio, para da rranche do emprés:in20o Pratl.

ko. rel)cle a alegação sovié- do avião ioram avistados em informar diret31l1€'nte sobre o camcnte anulou a operaÇa(}.

tiCCl de que os caças Mig-15 ha1sns salva-vidas na mesma incidente ao general 0, p. De;se modo, "o <mIrar para 0',

�jspararam contn O b01�bar- z?na e que tamben� foraD:, �- WcyIand, comandante da !!'{)r I ::=in;ctcriG d:�Ff,Z,�n(�a, , en{,Otit!S:
ü"lro E-50 norte-amencano vrstados alguns naV12S sov!eü- CR AcrCd do Extruno 01'1cn- V,,-$P!) sr, U�Aé!lú" _..,mMa nl! �e

dep�i3 de haver o lnesmo vio- éos nas vizinhanças. Isto faz t'c. guu,(e bihl(lÇ'tlO' aI, do erüpresti�O

l,,:dJ O Lrritorio soviético e, C'lm que se acredit� que a.l- A Fon:a Aerea dIsse, que i
:7,,_ ;'00 ",�l!l:,es,. s�._ .1:ag"�� 60

.. :U::
d1;;-parudo contra os aviõcs guns dcsses sobreVIventes te- Ro,h8 se encontra em boas .hoc '. e 2 .. [) m�n.ocs ��ncc1a(!{)".
russas. nhanl sido recolhidos pelos' condições, apesar do tempo bJ ct05 1>0 mllh"E's ",>€ dever':lM

A nota dos Estados Unidos n2vios russos, Ctn que permaneceu no nl&l' e CO"rel' por nossa ec"nta !tem um,

sustenta que o incidente ocor- A nota norte-ap'1cricana pe-,
das contusões que rec;ebett

reu a 40 milha,s (64 quilGme' de "uma informação imedia-' qu:mdo saltou do avião corn
• p!'raquedas,

,

A versã:, rUSS3, enviada a

esta capital ontem, diz que
dois aviões russos de caça a

proximaram-se d'i avião norte
,\[Y)ericano para indicar-lhe"
que havia violado o teáitorio
russo, "Os aviões soviéticos
s'! vira1ll obrigad·;;; a respon
der quando o avião norte

americano abriu iogo avarian lÍf!!' de 1.0mel1l <lo p"mpa, de cria- '

do serialnente UIll dos apare- tL'l'il de forma";:;t! i\ca"dllhauôo

lh{l� ·sOYi.étjCo.s:: ',(Iii:a nof'-fk

dftf;
-:;- gu,., í; c(''':,,9;õ�� ]:,ai �,!f0;ro,c.�t_�-;�I·,c:

1\/IPSCOU. íe('ur� lHO;10rQguLt'�") l)!1u'h-sta;;)fi!U«

VleylClnd negou que '0 avião !:O, de f01''-,1''!:50 espiritu'll e 3':'10-
norte-americw1o houvesse vio ruI dos vpll105 l)"l!iJenS d{} ReCOil_

lado a fronteira russa. Urn CfH o, ç qm' é (jlH: c' sr, l'>'Iolt'COS

lxri<'-vClz ofiical salientou; ele Souza Drwtn,' 'lemeu o baia·

aue a Russia (("u· a mesma

I
nG-�antista pe,o e:>.:ito d�s

rlpsculpél depois de outros 1n- lns dJploll1f'tlcas t'] negociar, pru

cidentes slwilare::; ocorridos
n;:; passado.

'

, (Coeclui na 2a. p&gina letra A)

RIO, 31 I.1VIeridionall
Esteve, hoje, no Palacio do
Catete, o sr' Pdro Sales
dos Santos, presiq.ente do
Instituto Nacional do Pi

nho, afim de le,rar ao co

nhecimento do presidente

tou quI.:! S02 recnS"1'1:�i) =l nc�úciar o:

que que] (iDe tossc dos c,·ngeJ,,;:!os
ê.1n"!.f:'.tu..'anos, na b-':1!:-,.t� (:ü :reeusa uni..

la[Eral ';;0 Jmpurt ;in:! ESptl!'t Bank.

rL sil de, perder
e

l�n 1 os e:r C a

EM A U6HT
tf��9RtSA B�ASllEIRA

da Republica que recebera
da entidade oficial do Go-

vas compras em nosso país,
no total -de 81 milhões de

pés quadrados, sendo 31
n,ilhóes de mad('ira de bal

!,(;l, a ssr expotiada pelo
Oeste, e 50 milhões, a se

rem escoados pelos portoS'
do Atlantico.

ificil
n

ul18-o de F�
con� ola

SUPERAÇÃO DAS EXIG!i: NCIAS PArL{�SALVAR DE COLi\PSO A CONFE
- - - R� N!.:.'�il POLl'TICl D.1 CO RE'!A

TOQUIO, 1 (iJP, o o ,,�:,',
tariro de E;;;;tadQ l1ot�-alür:r a�

no, J':Jlm FosipZ' Du!ieo.;. t. lá.
provavc:m

-

01 .;, ruais dificuld.' di;
em formar uma frente COl;l'''-',

cc:m Svngman Rbee na l�on:':::
J.·encia d'e pa� core&na a l{1H': '.�d;;1

tau pel'::iUad'l- o p;'(,'siden'-:: ".!l'
coreano a accitar o armi."t;.
cio,
Fontes diplDn1aticas (j,,�, 't '-::"'

pital prcdiz2m que as atu,-, õ CO!:

"

ruo. 1 I Mer,di!)na�l - <)

Plil-Ilnp.�mo
d�\-ido a um comptor.li,,- I to na!-iSOU <:01110 um raio [jus

no naCIOnal de calTao rl'('O',',,�. SO do lideI:" da luai'Jria. t corn1ssões de Se�ul'an('� N� r" •

nlentc sanc10nada pl'lo 1'l',"'i."n- Este 1)l·0111CtC1.l. então, d.. [-'o-
b "l. a_LO

te da RepúlJl!ca vetou enf ll� ('tl-
r;:-r cn1 proje10 localizand·Q a l.lsi- ll�l� 't!- �e Eeonotuin, sendo, ainda:

tros (h;:,p(/�uth ()'? COlHO consJgna- na na regiãn carbonlfet'3 (]3 dIScutido.
� C'. votado Idua';i '.nne�

m')5 no n05'30 noticiário ur'\;( lo Sauta. Cata.rina. No'S teruHJcl ,,(�_ .!?t'lo plen;-flO. Dep'jj" Ctt H;ctaçiiêl
• .. • I

"" "ro'eto � 1 1 'fInal sP�'a "Ucamin'lado S
qu" localizava no municlDlO (le �- '" J ,,, oca ex::to senaI' ';]0 e·

La�ul1a, em Sc>nta Catari:lét, a
\ escolh'do pOr uma comiselo úe' n:,-do -ond�, n<ltUlalmentc, l)assa

_ � . , ,
técníeos, T.ll promessa .10 '�,1'. ! l'� com a mesma co.:1eridadc. As-

Df�na Sldf'l'urglca a, ,;,pr ��t"be- Gnsta\'o Capanema, que t1.1t;l ,t(l \o:ll' a grande U,;!li'l ;:Wetút'\;jca
lec:da {lama bu:,e. do plan:'J,mlen- apenas 10 diüs, foi imedl:ltdll'en'l

do plano nacional dt' cal'v;'o fi
to Esse velo fOI 'S1.lhmel, lo ao te cmn'pl'lda em tempo 1'e:Joi'd, cará locali�da mcsmo na ;''1clr.
Congresso e l,ogTOU S':1' .1!Jt'OI'H'1'J Do segunda-feira da sem'tua cá.rbonil'eru, de S.�nta C'ill'IJ')-
!ql('tlrl� PI'! 1) \ (,teh. :t ... � i ln pa�sada ftté ôllt{·nl O 11�·'Y·) }Irnjc..... � na.

. <:

A BICICLETA
INSUPERAVEL1

Um Produto da
Fábrica MONARK

Ar VENDA NA FIRMA

fILIAL
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, <)u"ertamos:
il"lugaadol'es Domésticos, Rdri'geração em Oel!ll.l
!',r.''',hna. de Isvar; Fogões detl'i,,">l, Mospil"ad.tres de PÓ,
f,,· n h-iro.•s, i,;'luid;fi.,a,ljlres etc

díormas rinturu&
CA;:;.� LO() A.,.'\.i>BRICANO S/A,

Secção Domeetica

•

í H O .J E - DOMINGO - às 2 horas da tarde - HOJE
� Hh-;I·, IIH,r vso» - V,·�.N .fOHNSON - Na grandioso
produção da METRO:

"CEDO
i H O J E - DOMINGO - às 2 horas da tarde � HOJE
I Sessão de petizada, apresentando CHARLES STARRET, o

fi IA Il\ A. i?!: I J li. n n

I
Durango Kid, e SMILE BURNETTE, em

I:' (�h�")A' B � e �t K "f) E:_llJiDO �ffO P!ANALTO"
!!nagi.u-em 50. June AHvson no napel de uma traves ; C{íJll�ld:!l!l '.' :,rogr2':'a, complementos e a continuação do

sa co!egial" O emIll'!,c::p·itJ fi.cüu abiSmado com os modos, nerfado O DiSCO VOADqR. - Preços de costume.
e hábitos daquela menina

..
' June Allyson vivendo um du- f:Ido papel na maia hilariante das comédias! Fllho é cedo 1 II o J E - DOMINGO às 4,30 e S horas - HOJE

[",ra b€ijar, as c(lisas que ela diz ... O que ela faz ... Não. UM FILME GIGANTESCO SOB TODOS OS ASPECTOS! ..•
",.1.,. JlOik ser ". t.0 no.vo Ene;umado quasí que estraga tu- ,GREGORY PECK. VIRGINIA !'vIAYO, ROBERT :aEAT-
,j" t ,,1'1 c:;.,pl,,"à ... cle gur'gafhadas do começo ao fim. 1. "y f' J_\ TvI'.':S R. JUSTICE, em

pj.,I.:. Cl.'''' 6.(lu -- B,11,:;�' Cl'�:;; 4.00 ,- -;�; (�(b nr;ç
j_� J-r:.U ."::..=,., ARES"

";1 marca

, Qualidade. Eficlencia u Garantia

"c� (! ..
:-. p2.11.

() 1_.::cf'cad:J

café, tiara nós.
�

OnoxoESMERIS lA .
•

� SÃO PAULO '��-.
'.. '- çaua Postal 74CJ '.'.' '.sr

.� f
Representante:

A. W. KLOHN
Blumenau . ex. Postal

Telefone, 1609

Um anúncio é sempre
importante! Através dêle
melhor as lojas, as' mercadorias e seus

preços. Se V. deseja pagar o menor

preço, reconhecer marcas de qualida
de e escolher produto" de maior rena"

me, léia 03 anúncio..;; diariamente. Um

uma notícia
V. conhece

produto anunciado assume a responsa
bilidade daquilo que promete, traz suas

qualidades a público para flUA selam
comparadas e não se esconde anônimo
atrás de um balcão. ii espera de um fre
guês menos exigente, Lembre-se. quem
Dão sabe escolher; não sabe CUE11Jrar!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



NAÇAO
���___.:!._�_���l-� "''t'.!:''+'mf't"'ç!ím�,,,,.__,,,,,,_'''',,,,,__.... ,,,,,,,_''r.:!.�,u:..,,��.� 40:!.._����

polít
•

rcc
RIO, 30 (Meridional) - E�t�

mos sob a .{!itadura eco��nuca,
prim:eil"o passo para a dl,adura

litica" _ declarou, ·:mt"n1, da
00 .���
tr'buna do Monroe!. o �

�vm'
Alencastro Guimaraes, 8(l, de

. gação da lei
buter a prop:,o

e as d'iretJ:iZCl!
lincença prevIat'd de qU� qU>lll
da CEXIM. en 1 a

al" e "liXO
,

u de "entulho rno'r •

fICO
", c "ublica braS!-

da adml111straçao r

leÍ:ra".
ORÇA ECONO'MICA.A F

. liberdade
,como deseJO �an+" trah"lniS'

frisou o represen todo'- (mantO!
t - apr)o 'P!l"a �

11(a
uevem e amarn, -

tambem a q ':' '. antes dr
sentido de nle{l:I.���:��... JI'" cr-hr€

'1ualol1'>r, p,.on�n['.: "U:! todos o!

a mat.i?rJa,. 'fIOx'?l�'Pre -
.

através da

tempos, fOI se.. do poder I:

pressân ec01101111Ca, :l riu
canomico que a liberdar e se :\

jugulada", •
_ COI..EGLA.'DOUM OEGAO mPSllliJ

En,uqn1.'� Que, onted,n "prl�, '�a vota a �

nn C')rrHlr".L<f l...

C mis
meira das 13 emendas da.

,

JI.,

d
";;0 de Econom.ia (10 pro.Je,l'? •

i!

nrcrro,,""cá" dA, licença ]:'1 C:'1&
com a tendencill A. f;":- Al"l"m�.•

.�� .." rf"h...t!tl1r� õitat"rJRl n� CE ..

XIl\1:. Que TIRssará fi r=s: llTYl (lr

"rão eoler!i:1do. - o sr. Alen·

�Bstro Ot1'm�r:;'c� investia con

+r� A::"'<;:>rt l�l't-";.�1l:

"ReaH7anc\l"l e'��a m2.�(,:::1rada
n� UfP'l. a(lrni'1is+rflf'l"�o 'ee-::�d�. a

CEXIM. eriar-á mu't" ma.is J:n'

l)pcilhos uf>10 ,nn'1'f\I'O d' rr.n<;!l
cões, e de ex;g-encjA.s (1\_\A I;!ti.............

t"ç_o,: .... '1S para inn1l"1rtp:", .'1 (\ .....nor

tar"
AS CEXIM ESTADüATF:

F. n,."S',.;ee;u'ndo :

I'ln;r::'
.... 01'''' urnp rp'f("l;r-MII3 R nl'"

gAniza<'ão dI' PPOlH1n"" r: ....yn;�
pe10E=: Ertadoc: l'n1a. Ol1tl"'� TI,"r��·

f; cação. re"olv",-�, n proh'l'm<t
:Mns afirmo "11" 1'" ,,' T"'>' "\'"

Tv"\'-nHn ""' �1"\""'TI'n.. ·" (lnC! ;mn",r+n...

f""nes e exnottt .... �óe5 part:' o extê·

r ior-. "�ntrenl-�-i", I"onl r.s 'n,'Of\i""

t"çóei' e exPt')\'t"c;;"� il" r ...h"t",
,....,,--. r T\'"'''''' 'l .. Ie « h,+f'I-;('j,....p.q I �-rnA

____� ... o _,-" •
nr:lticRm-nt,� ln''''ossh'el a d'sei'

�:p��ii��:l. h�a�id�e a�:::�� " I iI nq n fi r J' t o :����en;f=�;i:!������':�::;;:;:;
c I� fi rÃ ext�n)"dil1Q"i':,QT11f!ntn dif;�n'·

dos dias que correm não
t�(h: n!\.o Tln(l 'ráf'> e,,.ii ",. ,);,'0

levo de horas sublimes de, quecíveis. Ill�e. matou �hdoçura :0 = '1 �
(l

r I' a a e o ta r :;:�::;;o �;:��� ..�;:;;:.�ses para

encantamento, corno dádi-I O qUe mais nos encanta ! pirrto, nem e empe errnu

(! I A, �í\T ,TTr.ÁO

va dos céus ao nosso espí- É' que CamEnc mna das: a alr..1a,
. liIIII o ''''",dr''' adi'�1\t� e,,,�l"l:'pce\!

I Can r, s mpre VIveu, ""n� h� 11m� �O'U""�lO l1or.l. '.) ca

r:t0 SEd'?ETO de poesia, de I mais prós!_" ,.� o {C progres-· lp�S e-lO 30 (M
.

l' 1) �" """'''+�''',e {l" """" �;;,.;" tI" ",..n

t'
. . , .

J intensamc.nt na arte sem-I TI, crI< lOna
!1'01T.e!"'tos enfirü, CO!l'hj os fm:as cldades ::1.0 paIS, a1n_ c �,e ,

; Como havia anunciado a hn- videncias rQcotnendar',.,_s pelo9

((ue é:1i nos for;�n1. propor- da, felizmelH . guarda cou· pre .se agItou pela ��ama: prensa, estiveram !'eunidos, "�""elhn Nfl.Cicnal de Ec;ono'
�

1
-

O'ênita hOSP1'''' ,u.ade e sa- i sent1mental dos seus fuhos, mais uma vez, candldatas e ->li.,:
ma-C �)?1::�C '.'S. b ' 1'''.

I ""::on('111i na 2,a púgina letra 1\1\ ; p:üs de candidatas não admi' "A soluCão. hoje, aparece

A��'r'! ':.!o pr.az2r de estar em f tidas a:. Instituto de Educa' t"ri"l;"'''d'l, ne""nV':lh'enrb (1 te·

!ó::e rl(� Conc:p.lhr, N�ciont\1 ,,- � .... I"'\"

I ção. Desta vez, para tomar nO!l'ia, o "Co!'reio d::. Manhã",
I conhecimento da s::lução que �'wôrp (11'1' li t""R"iio n" aue 'S€

I o ministro da EducaçãD dera '{'"fere a imporlacão lh<re Rei�
ao seu memorial, solução es- ��,t,t ".-1 v',ln,r',.,., 'Pn.,.." I'nnt"",,ii,',

sa que 1h�s seria levada pelo �"'I n')g"RS nec"�";d,,<1 .. ,, ,'''m'

I deputado Benjamin Farah, .... ;'..;.�, :'I !'olu(''io está na l'bertll:

:l\Iais dois ou três dias �;;" uarc'al 1)'·(lP'T,..."iva do C:"m

t E3tavam' s responsaveis pe- h;'l � n� 'fIjusi ",,:,entn nf'>rrnal na
"

d· -.a..... d'
. - p�nl"V"n"lA. � rp:lhr1::ule. Silo a f1no·

L" can ldaLe>s na
.

lsposlçao tarmos o ('I'·tério elo p'�vel'nn d'

d_e dar entrada" ho)o, na JUS-I ,.ptpr n"ra fixa" at;; 500/-- c1�s le
hça, a um pedldo de manda- trlls de exnort"'cão tf'Tf'Tl'OS " ne

do de Segurança para preser- i f"p!;'sádo com oue ln" I'lter, n!io
var às ditas estudantes () di.', �ó no 'i'p1""Vico de divisI'Is. comn o

rei to de que se julgam ,<,spa- r,''''nn Di'llom>Í.tico. sOm nece"F:i
liadas - caso fOSSe negativn I rh:;,rll'S

_

de anelos: pa.ra nova� ,t1'_i'
a .so1ução dada ao assunto pe' butacoi's

.. '1_'eremO'.s o. nece,�arlO
lo ministro Antoni,:) Balbino. n'lra. Tlrovl�''',:"r o n,,'s '1.' cpm-

N t t 'd.
bu,tlVel ]llc(1spens!1vel as suas

1 -

o ên �n,�' em vez. e so
atividades, do 1)�:pel d� impren

, luçao defmltIv�, () deputadJ "a, enfim de' tudo ,�e<11!l"Pnte ím

I F:"rah c,omunlcou que o m.l· prescind v"l e a preco aCl nOHO

,Dls!ro adIara por dOIS ou tres custn.) mais b"ixo po"ssivCl, O

I dias a soluçã'J, a fim de dar restante, vPndida no mercado li-

I tempo para receber as infor- vre. devf\rá ser util'zp(1" pela.
mações solicitadas à Secreta- impo.l'tac:.ão nacional, p[lgand"

f ria de ,Educação da l\1:unicipa' uma taxa ad valorem".
I lidade. __�""'.

UM CONTRA
Na reunião, no entanto,

constava que, apesar da sim
,patia em qUe se envolve a

pretensão das candidatas, o
: sr Roberto Accioly, secreta
I rio de Educação da Prefeitu-

I' ra mantem-se c:mtra o que
defendem e que é essa a cau-

jl s� do atraso.
O orefeito Dulcidio Cardo'

I so diclarara, em oportunida'
de anterior, que respeitaria a
solução que fosse dada ao ca·
so pelo ministro da Educação,
INQUERITO
Apesar de todas as düicul

dades e obstáculos, as candi
d:ltas e os responsáveis por
elas não desanimam. brica (Edificio próprio) �
Estão resolvidos, no caso Alexandre & Cia. Ltda. �

de uma negativa a pedir um Rua da Conceição. ns _{
inquér:to parlamentar ou re- RIO DE JANEIRO �(Conclue na 2.a pga. letra K)�"I!;......�,......,�.

'�����..

,

( l'_M_,(�R, !�!!� !2�!ep_AT_I(A Il'Uédico do Hospital N� Senhora da Luz
Con",ultório: Rua JOSE' BONIFACre N. 92 - Fone 2665 '

Residencia: R. BARÃO DO RIO BRANCO N. 529
C U R I '1' I B A - PARANA'

ESpecialidade: DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS
Doenças da pele: Eczemas, Furunculose, Coeeiras. Man
chas, espinhas, etc. - Glândulas. Falta de regras, Exces

... so Flores Brancas Frieza sexual, Impotência, EsteriUda
$ d€', Desenvolvimento fisico e mental, etc. - Doenças crÔ'-.

I � n;��s ,:;m gera!.: Reumatismo, Varizes, Asma, Malária erõ-
� --- nica - Hemorroidas, etc. --_
S r�'I.":':XÇáO: Consultas em Blumenau nos dias 26 li 3f' de

� --- cada mês. no HOTEL HOLETZ
�������������������������

ita ura
�'t: Pü;;5l!l�'e:ns r·�:.:!��t�-h-:n�::5
.,. F'Ni!.;LJ5 5,,�e('OnOÜ(f5 O:J

ltliinhJs hítegtilis

'* Rendimenre & extraçao
iguais as grand&s insta·

la�ôes.
.., 1 rnnsportadcres Pneumti

ti�os

'Ir CAPACIDADE
* P, 8: por hora 450 kg.
'ir É o moinho ideal para

mecgsm de trigo pelo
�aixo custo de operação
e alto rendimento.

�ermite a sua instalação em

um normel galpão.

I.N.A.C.
A ;\ .. ..." '1 FI ...

p�u� W..l'-;'''.._! .. � •

ex, Posta/ 72,144 - Ag, $ant'Ana - Tel. 3.8512 - S. Paulo

"

a verdadeira
fjf(l , ·na de(I1aqPI

mvHíplíear•• .,

ji_C{OS!

(Alvarus de Oliveira)
Há certos momentos na

ida da gente que nos fi
-am indelevelmente mar

.sdos. Fomos a Campos. on
'e a Academia' P2dralva,
"""O"l'p,,::;O Q'1P re,n1'" or; ;11-
... ,.;:0..., ..� ...... ":!;:L>� � \... ....�-- '""'- ..

._,.. _"I
-

........
E iectu��s novos da Clo,ac'e

IIS

"]::::�E,a 12:"'01, g!t:ba flumi-
[r�""'E� qU� tUl1tn alnar11üf.,

..
' '''11 ri", n"ivannc<s C01111��"_. ._..._ -- ��...._

e ....:,n�j:.;Ul;r_êi:�o� ds tertúlias
�!,;,t--��-__ '-�,'-. ��-o- ")'PPse-:1tf-'..\. n 111\ I_ ", .. - __ j< 1 _l,_<o,._ ... �"""""" ._. .. _J'

,- '101 ;1"(.<:: a l-Jo�!)i.-l.':L � ,_ �1 . ...3 fJ '.r

;n3f_,H "o fJ"..-..y{�i:r-en- ,

lnes' i
I

.',
.�
--: E� !

I,' �
.

�� �
1

. ,

dus It,rJuO;!pr. JlDl
Lul nJ:\f tl�: ,U}\} PIH·�ES

SAUDAÇÕES T:;:L·:..B,'..LIHSTAS
Men queriào Chefe e meu grJnde am'go Dr, Getúlio.
Quando lhe mostrat'2m a verrina (> senhor teve logo .:s

ta exprEssão luagnífica:
- ConheçJ bem ssta gentl:; lia gato na tuba, .

,

Nã:, meu querido Ple;;idCl:le. não há gato na tuba; o

_Wtf"* NA ESCOLA
"* NO ESCRtiTÓRIO
*NO LAR

" Num�lor;os mapas h(ografados a "i cõ
rc:Oõ. todo" ('.nriquecido,> de infor:ll3'Ç9Cs
pormenunn:.Ja.':i e recentksimsf. .

• lncliJ.; mapas de Cf.( tlló.l cxecpl'"wnal
ment-;: ampla c Que !-ião os mAl:. mlnu
riOf\OS c mod.ernu=, aie- hoje publicaúo:,.

• Contem um indÍl'e remisslro c descri·
tho dos lopônimm" com uma sr-rie dr
....erbetes: que é um autênti=o didona
rio coro,,{rifko d{) Brasil.

-------- . ------

�. �

�:
-.::.'
I-

a

"

nrande fabriC:l dt> placas
de esmalte, metal, bron
ze, carimbos de borracha
e metal, datadores para
dnplicatas e outros fins;.
Peçam informações a Fa-

tMPORTAÇÁO E COMÊRCIC
RUA.. J5,J)E NOVEMB1.?O,!)OO -ELUME/VAr..V

V�/á�t!e�
..

fXP'OS.I'ÇAO !tá

. !J'oDPelo;l..it de
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rdClfJebê
flor .sfIlHA�{},4R/IElR.O

ue abeça

,,/ • I

íORET/rf
------- - -- -__::

s ('fí.:�lC:-. 17 -

_ Heroica �5 - 'T'a-
27 - Pr.ncijáo ativo

i'i'nnd:::do em

Capital
}'imdo de Beserva

Jo custo DCI!' qUl!O�1·QU" - horer dos grupos etetrogEtnaos
[!e� _1 "Csto?,.:- íllor

•

1]e:;uU"'1, enlre outros. dos Iutorcs seguinTes:
1 ri:�� ncs de ;UtrQ0l.1ID di;! ccmbustivel e ';l�c 11 ...bríficCIcte

Não esmorece ...li �1'f'�"{"3 se ''':"c'3t:!''la
E aó ccntempíar, sozinha, a luz da lua,
Sef que virás à minha fiO!{ e fria

E';lJCrar�i esperareí :,;"nh:UH:O.
Sem qu'é tl meu coração saiba até quando:
Felicidade! .. O' Icuca Fantasia!

MARIA PAGANO DE BOTANA
lMaríón)

ANIVERSA'RIOS Smaio-
lVíENINO RUI CELSO

Hornburg;
Rodrigues;

d2
do

Celso os nesses

scguin-

- O dia 31 próximo Borges
dos
de

t._:y lU:Jdsotes 5- oe sra . A-

&. � � AG
Ru:::: Dgmitl:;;'CJ d61 JUm�uda� 1213

tr ente
c

o

- a menina E,'vtic�es,
casal Estevão-Mar .�. 1 ocorre

residente em Itaja í; i ram na Secção de.lVlaiernida-
- a sra. Alice MAa�deld1eOm(alt:r� ,.

de :�� :Jo:�tT:lElS"santa
Isabel'.'

Souza. esposa do sr. -

iBa4 AAde Souza, residente em Gas
par;

I +am, piamente no elogio, e

1(�11IbTC-lh2 ! caem como patinhos.
1" _,,'!(.1,;5.0. um humem.l Seja pontual aos encon-

.

lilC- tros: e12-5 gostam disso.
na ele f:;dw<.l d- esrorco

Depois de tudo isso, a oor
"

qU2 senhora somente terá que I tA!,!>'" ""']1'1" -:d -,» tem um _'�n'
. . . I f c�-I(lr'- dpT"�e{'!1�hvf1 CnT.TI9 �,!

BP:1.- conduzi-lo ao' registro C!-, ro.hathc ve"""d 'n ,; v > p

pro- vü. I (Conclue na 2 a página. letra O)

feminina
Não Ll'J do amor

Estiveram hospedados
cidade:

- o sr , Raul de Souza, do HOTEL REX: srs, Osvaldo
comércio local; Camargo, Eduardo Azevedo.
- o sr. Ary Heiden, resí- Nelson Vieira do Arnaral e

dente no bairro de

Itoupava! Iamilta,
Adolfo Luis Alten

Seca; burg, Alfred Geísmar, Luis

I Rodackí, H Jair;}
- o sr Arno Chegattí, re- \Vendliug, E(:gBrd Paulo Ti-

sidente nesta cidade. I bustíus c sra.. ,r íctor Maga-
F'arão anos amanhã i ]hães� FrC(ÍC;;'leD 'Tucn. E�S0n

Xadrês - a sra. Al ice Ti�.cen�Pe ��; C':-:::: ..'ncr. Munh i\_�ra5. �Lt-
HA' NA Inglaterra, per- Algodão esidente nesta cidade; naldo Wendhausen. Eduardo

I· d CAS'" "." C/'PITAL" A D t
' ,tencent- a um co ecioua 01'

I
fi _'"1 .lI. - a sra. na e Zl esposa Andrade Costa, Nilson lVIa-

c e Londres, a caixa de mú>. -------:::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::-=__--l chado, Renê' dê' Roa Nieto,
sica menor de que há no- � I � j ,João E. Schaerfer. e sra. lVIa-
tícia, t�}OdiS é disra;-.çada ndo f

..;J C
-. i rra I"HIL·,. Pereira Ô, Quer-

:::ngas e e uma alIança e � _ _",.".'"
''iii � ;;r li

ouro. Basta comprím.r uma, . ...., ""'_ � �::;<,'fJ
s::" Rubens

�)'=�luen:na mola, para que. Gomes Pín-
o microscopiço mecanismo' ��fi.�m� ;!�àl�A ���.�?�_'2::;;s.t'G �j !�'.. Io-y� y,="

f�H1ClOm:, fazendo '�UYlr vá- !
nas pecas mUSICalS' Como i
é f'acil de imaginar, para!
que se aprecie a música, é:
indispensável por o ouvido
, rlado ao anel. Essa rnara-

se
vilhosa obra da mecânica
data do Século XVIII.
li AYiTE r'e tecer foi em

pregada ria China, mil anos
de corihectam ou- antes de ser conhecida na

i Eurooa. Há ainda muitos
• '111!OWel,

• Falcão
I �xen{plar:s curiosos dessa

lq n.::-, DetG C ..lusa di.!. .l.

(,(HI.11-)c.t�., o� piratas.
êrLe.

! , '1. - contra el�5. foram as . (TlVI HOlVIEM, andando
co- ; no ,te e dia, a cem passos

I
Por minuto. o que dá qua-crn.
11'0 qUllometros por hor>a,
.'�a,tiJna um anu c 63 clJas

nn- • para dar a voHa ao mundo
• >.l ��nlrJ:; d't'!lll3.. hqJP clS I

TI', 1hc.n ,'.1 t"la rio Cl!W BlU� i ln t�l! II, S(' PI!( esse prq-

'ie

sane

proteger, Curiosidades do uodohcmern, Que pouca
sociedade mo

, '2 paé:isar por EIVI três anos, a progê
nie de um casal de ratos

I�GdQ chegar ao número de
mil.

mcira '\ ista,
profundas ..

cúo conscient- e '__;_:,,�;:ii�!.::n- s

da

prgar-sa

(Conclui

Brins

a

Cor-I
I j

I
• I
I t "''' .:.'

�

"PU' "rI I "-_ cn.t ". - ,

'I
j "�1 e í.amrlía, e sra. Jandir r
Souza.

ii ASTRAL
Z DE AGOSTO

A' TJH.EÇOS I
<

A manhã. requer diploma
da. Lua e Ur-ano- asseguram

I so.oO AdolfoCasacos á comecar

Casacos 2'4 á coinecar
Casimiras' corta á começar
Chapéus finos
Lãs (metro)
Lãs xadrez (metro)
Camisas xadrez

Cr3
c-s
c-s

150,00
250.00

c-s
Cr$
c-s

85,00
20,00
5200 DO DIA

CrS 48,00

E ASSIM MUITOS OUTROS ARTIGOS

JAMAIS VISTOS NESTA PRAÇA.

d rr� -1 "':tJ'
,,_._ ,,- '\.

('xito à t:n-de, :m descobertas,
novos métod)s éllJroveita
mento das forças da nature

eletricldade,
Originali-

:i=-�..-:.
NÃO PERCA TEMPO, VA' HOJE MESMO FA

ZER SUAS COMPRAS NA CASA BUERGE& E GA
NHE DIHEIRO.

CASA BUERGEI::' RUA] 5 DE NOVElV!1;110 NR. (':'1l1:,

'C:lr;;:;{ so1)':.!!-_;
J _..:_ --;-: rlJaJ n St,Ul"!
,," n Van H!�fhn e r

à

que

.. Cr$ 50. (F)�) G;"':'i,�Jn
3E1 � O O;-� � {}')l!

�
() li

MATERIAL. 1 par ele talas de
o "-clips" para brinc<Js; esca-

total do nf.o exigível

Total dos cepósitos eD� n'1ais
----�-------

AGE}JCIftl_S lf� E::-;\f�����ORIOS
TAnO DE 8AI�Tii f:::,:) l' 8 .f!INA.

NAS PRINCIPAIS PRAç '\8 DO ESq
;";0 RIO DE JANEIRO E CnRI'!'IBA

BolosDEPOSHE SUAS ECONOi�IAS INCO E

PARA O AUMENTO DAS POSS!BiUDADES DE

PRODUCÃO.
,

03[>:J 3tAL\DO

:r:(}RD� DE coco c!{:[:::n:.\!,
���.

'

-

.�"=?_. --,l;-: ; ...-=e==t�

CONTRIBU.t ASSiM
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BLUMENAU, 2-8-1953'
"

UlJI"MA OPORJUNIDIDE

NOClEOS CRUZEIROS E RDO DE elREUl

TERRAS PRÓPRIAS PARA CAfÉ

Grande sucesso nas primei! :.1.0 vendas.

Cêrca de 4.000 alqueires já em abertura

para café. Durante os mêses de Junho

e Julho, colocaremos novas áreas à venda

Lotes próprios para fazendas,

!J'arn1.ad:) ;::;ela Faculdade de Medicina d.� Uni
vers:idB.de do HiQ de Janeiro

�

Profe5so� Catedrático de Biologia da Esc�
la Normàl Pedro II

Assistente do ?l'cfessor ·David -Sanscu .,.

Chefe do Servieo-Otorfna do Centro Saúde de ,

'

com área até 100 alqueires.

Ligadas a Maringá por estrada de

rodagem de nossa construção.

Matas magníficas e extensos

palmitais, entremeados de

perobas e outras madeiras de lei.

VENDAS EM NOSSO

ESCRITÓRIO DE MARiNGÁ

CIII. EPiIOS NORIE BD PBRaNá
anteriormente

CiA. DE TERRAS NORTE DO PARANÁ
Sede: São Poulo, rua Sõo Bento, 329 8.0 andar - Caixa Posta!, 2771
Inscrição N.O 7, do Registro Gero] de Imóveis, do Comarca de Fóz do Iguaçú,
de ocôrdo com os Decretos-Leis r-Lo 58 de 10-12-1937 e N." 3079 de 15-9-1938. Amêríea

Aif'.c�RELHO .1\�tn)ÉRNO SnJ;'MENS P_wA
rnAGNnSTICOS EX'CLUSKVO§ DE DOEN·

ças ns CAB.E�,}A.
.:u=:r_O$, *<#._�

�TÉCI\7ICOS E C01VIEJIC:ll\IS

�'q>"A 1 f A L I f�MtfJlfj

BiSTURI lElLETRllI10 (para Ü'per,1.�õGs. sem
saneue)

ONI�AS.(1US':.TÁS 7mfrate:nn Sfcmem;·
:modelo 5�).

INFRA" T/ERi�1ELr!O
ãJi1ROSfH.. U�.'pa!·<liha in-

,IcE.; p3.!':f. nelrriiisar!Íi(;' n..J �r&tamento'das sim.• -

Illintes sim opel':r.çãit). Ei0cb:�{,Gagui.a�ão.
Diafancscopia etc.
5� �<:·al�......,._� �

Gabirieié de .Refração
fi! lHtl'l. �X.llr..m nes 'OLBJ}§
(EQmpO-llf'i.UHCBoLOi'l'm;

PARA RI-:CEr.rAS DE üCULO§ E
litB;,;PEC'ffVO �':;Ol'J'!'Rm.E

IDAS LíENTÊ'� RE�n_;;-I
'!"..i1DAS C/VER'ID

METRXA.
·'M.icl'oscÓnlo binocular - Làm�ad.a d-e'Fen-

. •

da � P":flmf;tro)�

res que T�C mornen-

to, ° que eml\':�J,� a dizer, te
remes um duelo movirnenta

de, é verdade, mas ondf de
verá imperar disciplin_i e

lealdade absolutas,

sxm.usrvAlvA.EN'r?,"" i'ARE;" TRATAR A�I
D"EfiTADOS �nE ft-IlHOS � "iEXEClJTf\ PEru..

(lIAS .. CONFEC�:"�i:(tJ\'A lLAf;]1}üS E l'Hii::i&1AS-
CAR.,.l, sm:nT[,ADOIU1:S,

,

AS8IST.DrClA 'ME'me t\. PERMANENTE A CARGO DE

ABER'l'A:AOS ME'DICOS ÊXTERN08
ESP'ECIALIS'.fO

tarne e se, tal acontecer, amo

bas as agremiações encerrarão
seus compromissos na parte
inicial da disputa em condi

ções iguais, isto é, ocupando a

_ .

ç a
e conhec,imento de Iodos a

BOAVISTA DE SEGUROS, comunica aos seus di$tintos tliênip,
corretores e amigos quer por razões íéenices, fci criada ii �U.;'
cursai Paraná�Santa" :('alarina, com séde na cidade de (urilift�·
.continuando ª operar normalmente no Estado de Santa (alarina
sob orienlação de Irê) hupeionu regionab ti 61trllórío en, Diu=-
men�mB dir!gido por m�� �mc��rador.

.

c o m u
Para maior clareza

n
•

1 c Q
.

S�úde Nossa Senbora da Gloria
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A,lglln1õ.lS ,:c" �n?.s ainda CG,l

:--eguir::ln IH�O't. ;denclar a i:C

n:-.oção da Inu1her para oRo ..
'

pital Carlos Chagas. O crimi
noso suici-1a ,-aiecera, instan-
taneamente. Tratava-se de
Arquimedes Al1�lrad? COSt<l,
casado� de 33 i.'DOS, ap-JsQ:1.-
tade do II\PI, "ii residente,
Sua vítima Im::!. a bilh;!c

ria da ('sta,�ão de Deod01:o,
Ycda Ribeiro Du�rte, ,solteiru,
de :31 anos, domiciliada na

quele enderf'!;,o, que reCCbeL!
riois tiros no Yen�re e um nt)

torax. Em c:o:taclo grave, eh
ficou internv.da ll;:;m enciona
do nosocomio.

do go .

PSD atrair a
-I Assistende têcntca e fmanceira:atravéso

.

do Bras;1 instituições' de previdencia�'\soci'al
operana I RIO, 1 (Meridional) as seguintes: e as Cai

,�- -�-- '. '

I Fixando as bases de COODe j ArL 1. o - Ficam as ins- xas Economicas Federais"
RIO, 1 (Mcridtonal) _. Ihista, o que afinal de contas ração inter-governamental ! tltuj�õts f�derais de prev�- nos termos da respectiva Ie,

linhos, Arquimedes temia ser Círculos pessed istas conti- não é lá muito diferente, Se-I para solução de problema i dencla socIal, o. Fundaçao gislação, autorfzadas a co�

:;.>band�naào peh. companhE'i- nuarn desmentíndo que tenha gundo a runnrtageru do ves- t ";as favelas e desenvolvi i laborar, mediante financia'
ra, e daí preocupar-se em de- o ministro 'I'ancrvdo Neves pcrt ino "A Noite", tanto o sr., t is d TI la fO -, '""'''' .nento e assistsneia técnica)mas a- Raro era o dia em que proposto a criação de um De-j Dan iel Faraco, elemento 'luz

men o, no pais
_

e UI p ��l�\Ô \\"�:.';',
uão promovia cenas 'de ciu- partsmento °sindicalista junto forma entre 0<; que divergem no de construção de mora' �.,-_ • ..,. 0"",!!..t '''''''' com as entidades existentes
mes, testemunhadas pela vi- ao diretorio nacional do PSD. da atual dí+ocão psssedista. dia popular, o presidente d�l 35@ cu Que se' criarem, sob a

zinhança. Apesar desses desmentidos C':.m� 'O deputado Isr.aél �inhei Republica assinou decreto jurisdição dos Estados ou
° estado de saude de Arql1i f, rmaís, continuam o primei- ro, cessa n1(,SI,'a direção, io-

sst b 1 <:> d <' • S d: S. PAULO, 1 (Meridional) das Prefeituras Municipais.des rní I t' rc s vele tl d
-

ti
.

1
'- r ) decl ra

"s a e ecen o a", 1101ma •

_ Nada ms nos
1 650 tarme es pic rava e e c sen la-se ,co v. I l a ores oe no reias a r�: n U!lI'_SOIl is a:

.

to! _3.
•

..r qu�
"

-

t" f' ",,�, � (,C a- "lotadas de personalidadeproximo do fim, tanto que repetir, ao mesmo tempo que nao SI' trata da crraçao de or- eooperaçao cecruca e man dos estão fichados 11a Delega'
premeditou a tragédia. faz. ndo crer, desejarem os gão sinui'_'[llbta m:1S sim de ceira do governo federar da de Costumes daouí. Se-
Na manhã de ontem, Ar- pessedistas seguir uma políti- um departamento tr'abc.lhista, CGlTI os Estados e Murrici. gundo apuramos, desses tre

quimedes voltou a proceder I ca de d?spistamento ..
Mas co- pa�a eSÍli,do �l�s. q:-;est�es re- oíós através dos órgãos de Lentos está; presos, �justan

cemo das vezes anteríores 1a- i mo se dIZ, na fronteira: quan latívns aÇ roivmrucaçoes e' '. .' do contas com ti Justiça, O",
zcndo acusações à amante i do se disso que uma vac,: es problemas d�s trabalhadores, preVl�en?la social, p�ra e .. I dcn�als, ist.a é., {)3 350 outros.
Eó,ta �eV1��JU. e lh� declarot·: n_cgra pelo menos una pmta n-:, plano Iegls!?hv'c,. Natural- ;{ecuçao naquela medIda. I cst�1O em llberC\2.de e, sem dn:
,,!ue nao f:cana maIS em casa. tlclle,..

,mente ':sse depa,t�,mento tem i AS BASES DO PLANO ':ida alguma, entre eles esta
)uvindo as SU3S acusações. I O PSD não vai criar um finalidade T'olític;J. de atrair.... •

o míste:'iso mahldor das

Logo. depois, _preparou-se' departamcnt) sindicalista mas. para. .0 PSD trabalhadores; As bases do plano, ,ean quatro operarias, recentemen
para Salr, n13S nao logrou o

I
Slij,1 um departamento traba- bra2Ilelros, mbstanciadas no artigo 1.ú t,�.

mteDto, porque Arquimedes --- - -------

que correra para 'o interior -------------------------...;...----------- ---------------,

����;���·-l�et��roav�r:ç��mp�1 Concretl""zada legl!li!l_"am,8' aft� �t3ça-O IIhomem tinha 'Wll revolver na!!.
'o'

'
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,", _",w pj �
,

, ,,"',- \li; <jj; 1:", -. •

mãos. Como um louco apon'
tau a arma na direção d<i

d � d 1ft li ê d���:?ui��c,���:Jt;�%�� I ,...115 . Ora(�Ore ' ln!;!' UUa I'�es o gatilho atingindo a mu ," .. _ ...._. .�_�__ ,__ ,__� ..�

lher.
Yeda, banhada em sangue

�cÚl ::0 solo. Arquimedes
pensando t�'la assassinado
voltou o revolver contra �

pr.oprio peib e fez um dispa
::0, falecendo.
As autoridades de Nilopoli�

orovidenciaram a remoção d(
cada7€r para () necroterio.

d lare

Importante
...

nrma de São Paulo esM in ..

c

f�'1
..

unci e tt
tir no

nte
Desejaria

massa

A nossa rf'portagem apurou
que Yeda tornara-se amante
Arqltimcdes há tres anQs. O
casal, no início da vida em

comum, foi feliz. Pasteriormcn
te, Arqu:medes fic:m enfer
mo, portador de uma males
tia contagiosa. A esposa ele

RIO, 1 (Meird i 'L,11) havia abandonado, Dedi-
ru.a Deptrtarlo ,\' "" "='ll-�'� entã:1 à amante,
t::'l,!('lra, n. 9;:;, C:;l '.,:, ,,:,', A doença tornou-o nervoso,

rUim-:i,�,l·O:,I!:Sa��<o�:,l,f','_�,}:::.,-:Jl-�,:,,�j.. C:_,:,�_'a!_,l,1a - :_l;� i . zcr,d -. com que s;�;p.re pro-
__ �" _"

"
"_ ,_ .,_;1' ,,;_.152(' motivos .LUlelS para

lt�m�m p:r qU:'st"5:2S (�C ._:.l-l discussôes.
me. deefel'b fres, _i i"GO-:, ;>� ;,,- i Segundo a Op!ll:,ão dos vi
rnante c "'�f\ seguH::�? SU.i�L:':GU�

I i)j -, U�;c-;7!"" III
se trE'S1Ja" " r-ido o cor "",., ''')'f' "rll,," � r:,,��5 A MO ARu�a b�l�:":

.�_. -'-"�'-'_" � - 4 \�:Jf!'\�;.����A ft

A :Hlt;(�ncia ci(. tiros atraiu I A RADIO CLUBEa atenção dos '. .zlnhos, que i a
'

solicitaram o ccrnoarecimen - RIO, 1 (Meridional)
to das �flltaridade; po liciais \pc�ar de cassado por decre
de Nilepolis. ;,::; o seu funcionamento, �

-,; 'dio Clube continua irra-
-i,:ndo n:rmalmente em vir'
"1de rio ata do governo não
rI' aind& saido no "Diário
').ficial", o que deverá ser pu
:j1icado na edição de hoj�
:';âo logo s"ja publ:cadü o de
�reto em anreca. de númpl'o
1345, os C�rre-io's e T;Jegra'
ros interditaráo a emissora
lacrando todos os .aparelh:)�
c,�m o fito de impedir a uti'
liz:'lção clandestina dos rncs

m:Js, A medida poderá C0ncre'

tizar-se ainda hoje.
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PICADAS o;lNSETOS

leressada em compra r 2 geradores de' 150,

que estejam em perfeito estado de
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