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BORDO DO BARr�OSO, a� ele uma bea J:"t:CBPÇ..rlQ ao "1;::':

largo da.;l na de Wigllt. No� roso" que ao merece por todos ::"3
da M.-mcha. 15 de junho_ titulo, inclusive porque é un, u,,_

Ao deixar o Brd.S;l, (J almíran- vio que honra, pela sua guarnl
te Guilobel me dissera: "Voee ção l? pelo. amor com que ('(;t
responderá um pouco.) também O trata, a qualquer martnha do

i-lcla hospitalidade do noeso 0,1;>' planeta",
co. na L"lglaterrn.. Queira un-r ....se Nfio só em Londres, Ct.")U1P _Í,:j't"t

ao embaíxadoa e diBpenee com Pari.s, }"mYiamos convidado ma

,-......------- --__��.-___________ :;ir'upa dê 40 a 50 p�soas, l';'l'a.
') alzuoço a bordo do cruzador
brasileiro. no dia. de Splthead. F1
diSI1D., demOii aviso uo comandan

te Pa.ragulll'Su, o adido navúl em
wndres_ Mas logo uma diUcul'
dade nos surprr-endeu : n.;,; cornu

uícncões entre o "Barrosc", aa

corado no f-l.rgo e: terra, estamlo
tt cargo do almirante íngles fora.

prevenido o comandante Mun'z
j_<'relrü que elas deveriam srr por
'lemnls eSCUS"ll>1R. no d'a ,: ... hoje.

,__...;.. -'-_._ . - �__� - Como, poís, sem o acesso facll ao

;10."\1io, poúer'amoa ter um grupo
numeroso de. convidados para {t

almoço e o jantar: no dia da J'''.

vista da Rn!nim '! POI'" outro la

ti;) era compre-e_'l'Slvel a restrlcâo
t\P..S ordens do ��Jm!I"antauo� Asse

crurac as comun'cacõc., com a.

terra de 220 navlos não era ia

cll r"refa. 'I'odas as rPstrj(;õr.g
hnDO'ifal'l pelo almirantado. a. a-

---- l)'U;daneia de cOlwiul1dos nos 11a
dem impôr contra o livro, são I tros, Este reccrd havia sido 1105 de guerra, lUll<.lcadü; l'm
as restrições ditadas pela lei estabelecido era quatorze de So·thelld no dh:t da revista, se
da decência. O procurador ge- ncvembro de mil novecentos rtam poucas, ante !) número de
ral fez estas declarações ante e quarenta e seis.

barcos. m c��"itano <contatos com
n convenção anual da associa-
!:ão de educação nacional, reu .o:.'·.:..,.•{'�;;f""<�.:.,.

o ';;j����;'l assim resumidos a mui-
nída em Miami.. 'ii" ,. '"d ...IDESCONTENTES OS slagU:O iH:; enfe ue ;0 poucos os hospedes, Qui� a

BULGAROS COl.'fI O fl)�hma qUG (·ul.Te {H q\lü osca-

REGIME VERMELHO caminhão naram aos nCS>l.)S cortes ímpe-

COPENHAGUE, 4 (UP) - <osos, um fo,,;c:e Iord Dunclon'11d
Fontes autorizadas informa- LOS A..""iGELES, :3 (UP) .., bisneto de Iord Cochrul1e. Co-

ram que as autoridades dína- Doi:s soldados morreram e um mo não trazer a 1J"rdo d"81 c

marquesas concederam asilo outro recebeu grâes fel."ÍmentoB "B!!.1TO"O". o brsneto do tunda

politico à estudante Sofia Iva- quando um. caminhã-o ;mrestiu dor dá 1nu!,'n'm <L.' ,::uerr:; uO
U. 1J, nenko, de 23 ano!:', que se des- contra uma coluna. d6 b.;inta. ho- Bra5il? Quem ma:g do (lU': !c,rd

MIAMI, 4 (UP) - O -pro- ligou no dia 12 de junho da meus que regresSll.\"anl do quar- Dundnn'ild m(·�-ecja. fl !Ionl'a (lI)

curador geral dos EE _ UU. delegação bulgara do Congres' tel depois de realizar exe.rcícios. �on\'i"l.'er {:')rn 0'" 'H:11'U jos n']

HerbC'1rt Brownell. apoiou a so 1Y!undial Feminino, realiza- O mot-orista. do cam'nbão, '3e- Cocllrane, "ll(,�.t.J dia. f;�l(� (la ln

dcnUl1cia que o presidente Ei· do em Copenh2gue. Em bre- gundo ficou c{)nlpNyado, t.'"Stii.va

f
gh<TE'ra e (k, Ir:l11éT'U

_

Bl';' "';;.�..,scnhower iez dos "queimado· ves declarações ii. imprensa, aleoolizado. n 1% da vida. das n�.I"""'" r,,!)j",c.
,res de livros". O sr. Brownel] Soiia Ivancnko disse que des- �?;,��;:f: sentadas n'l Revista Na"'-I'll?
manifestou que o público deve de o ano passado vinha plane- ._

I
o seu p2.i .lá fiz�ra I1ma façH'

goz.ar da liberdade de ler os jando fugir de sua p-atria, e
nha hOU1E'Tica. Em 11J22, cmbaX"

.livros que meThcr lHe pare' que a maioria de seus compa- DnUf!lll'am OS ru"'sns OS �ou num -pequeno iate .k TJOue"
çam_ Segundo Q ST. Brownell, triotas desejariam desfaber-se .'-'iI Ilil L -

' �'li.
.

nlHls de 150' toneladas e foi rIu

1:\s tmicas restrições que se po- dteOnr.:gBÍItUtlegaCrOl_Ial:unista imperan- I "'!!I�..L.I!" .J_ n"!��r!!rl l\fancha ;:'1) Bras-I tou1ar parte
------'--.;._---�---'-------------,;..;...-.-..;.--'-----.-,- _'_--.. v I i� �5\� Gti· !Jl·�_.� R nas fesfas tio c.entetu1.,r'i�)� E.l9

I

F I'
'.

cI
RECORD l\fUNIDAL

BERLIM, 3 (UP) - O jornal (;nterneceu a todos {)s bl'asilêiros
res i �.� t·c..... orga'-OS

PARA HELICOPTERO "NW6 Zeitung", orgão ofioial do "OeTa €spcntaneidfHl!-; t!.o 'S-eu gi"S'
peito da' população blumenaw;nse�

I ã VOriive g �x .,ncao os. ". ,:r:'!'-:U�-'. 4 ,(UF) .

- ab�oni,es Alto Comissariado norbe-ami'ri· to d!' f.aternização com 0'1 fi�
() sr. Prefeito Hercilio Deeke pro- ., .:..erun","!.hlcas anunclar - q.te

cano, informa que oe rlO"I."'iéticos lhos de um jovem povo que ()

mmciou lO saudacáo oficial no 150- .

_, ./
um hehcoptero de modelo fr!lt; retiraram de Berlim setecentos seu avô t.anto contribuira para.

,����,:U:�:g�;��UjO discurso PU-!ele contra le a;� econo··m,"..,:, naciona f d�Bl??�::Udi�ta������1�U�:���:0 ==�rcp�e:;:::: ;:��sn:P� �:�:'q:�l �c�����o:e���t���:::
-A memória da ima_. .

.

g
.

g .' to fechado_ A Soc�ete �aclo ."..;..�" (Co.nclui na 2R. piigil1li l",tro A)
Nossa SenhoraI'

.

. nales de Constnlclon., mfor- rouw, •

.gravada. inde-, �
. Rev:elacõas do� aluai'presidente da CUFDP -' Te<?:l i�le2g�ur���i���� �:�o�ô�

I
-'__�,f

, '

. -
. .

.

.

. � I iotal de L 252 quIlometros e I

H
- - fi'"

.. RIO, 4 (MerHhonaJ.l _:... O s:. !,Reyelou quo; a nUll.lnwniC 1;','.-<1:-; TO�L\ ?�.r:��9 !���A. 572 metros em torno de Pa" I

ao .- s·ao. oS Iner lOS 'p8 raPa.ulo
..
Braga, J)re::udenh;, ' .�� : se, por p:.lta de, !Silagem.· tran ....

! "

RA. CO�". GLlí��L'.I.�' .._

fis, quebrando o rel!ord ante- . ,

_
- - _ ..

_ '.,
,.

_
COF..AP,

_manifestou!e favorave, p�rte rapldo {! outros fatorl'B. i'
. .lUO, ·1 <];fm-ld 0I_J-ali . - O I dor de um helicopetero 5i-1

I' ..

c
ProssegUIndo: " corteJo, dlrlgm_ 1 Marl�, que �nou pelós cmco ii. extnça.o doa �rgac>s ·CJ.)utrola- trnta. (l trêa }Xlr cento da produ· I produtor cln-mnlogt<l:kn amc·. K'Ürski R-5H, construido nos !"-

II!! A ."
. �e até.a l'rel'c]�Urt�l.I�iel�al.o� • c;ontlllentes. _percorrendO mais de dores da. eeouom-a na.cionàl, ex· ;;ão agrieola. '3.qlle represel"lt.(I_ ricano, rr. R)!J("rt Stllmu!1. con- EE .. UU .. com 1.000 quilôme-

·as pe s qUI S a s atom'case" a /�:ge� a

�� a eregr�! C11�qUe:ta r.s:ses., aCi:�: po�.:�
.

cC:tuando porém, a ..

·

COFAP, um prcju'ZO de d�z bilhões de, testou (\.;1 rumor�8 dr, ro'l·< n;1-o'

I
'. lna� .

O �es 1va
•

e
.... '

oro�amen {mens e :.w as
<

U es, o a� COAPS", 'e COMAPs, pois sila ct1lZeiros. ! levaría avante seus p!a,nt:" pera ��. " iire�elnda pelo po, o. que prestou a (as raças c todas as crenças; veio. ,. .
�

d
•. - .. \ " t � <_

•

mais carinhosa e Bignificat!va·ma.-,�or destino':feliz

daDivinaPiOVi_\CtiaÇãO
"sáo males nec·ssa.n�s. JAZIDAS DE MINERAIS .a reallzll(�e.o o nlme �,m.)en:e 't' .... .'. _' T'

nifestação de respeito e devoção' dêneià; visitar também esta cid.a� AcresceÚlu que Bomento poder�o ATOMICOS NO PARA' . I Bras·l>;!ro", Disse que O AD;.· • �, RIO, TeleJ�ralT.@ ?e Be- d? üt�mOt �a.lo,. v.anadlo e

religiosa Naquele local, um gi-upO de.
-

ser extintas quando l";mver
BEL1Jl;'!, 4 (Medd'on"n - dceno será ��lmado no Era'H1...

'jleIn
do Para atlUl1ClOU ou' ZlrCOn1{l, nuncrms, que te�

de meni�as: vestidas de aujo, :fue-l Tanto mais i�t:> nos honrá:, a- t:ansp-orte :-áp'do � eficient-· (I
Forám de'cobéc�a no P�Tá r:- i e"t.t"elR.do por! Gleen Ford

,. ��� tem que teriam sido desco� riam emprego pas pesqui�
ram espargIr pétalas de .flores so- J.egra. e nos 6entim�s reconhecIdos SIlagem e arm��enl'l. para O�d es- cos deposito<! de mlller�ls ato- c'hegará. ao R � ;u> dia. 8:7,.._ o berto5 naQUe1c Y'<:hH�"" in1- ::iaS .atômica:.;.bre o CErro trIunfal, cUJo espetá_ (Conclue na 2_a pp.gma, letra G) I toques e eatab,lidade de cre ito. mIcos. de -e1evado teôr. seguTldo _

aar R!omero VJru. para faZ�tr 1 � t
-.. . - ".' <·t,) a nos�a r".-------".-..;....;..-----'-'----"----'---_. "- ._.;___,-- '._ ,'. "F lh _" Nn' !leg'llndo pa.p�t Quanto à e.s rea, pOrLan es nl1t1f:l.i:" .• .., �".,_)n1J' :1. PIOPO&L", 1) ...

reveJ!ll<ao fE' ta: u. o a uO • - I _. d -'

i
"

. t
.

.

.

_ t Fl ':0 ainda 'Csta sendo. procura u e:n coso Segundo a 110'tlC a, c portag::m nUVllt ontem o sr

:��.. pelo oCO�lrer�;�:se-.'! a��l"),..' virtude do romp'mento dd'3 .88;:1- comerciante Flavio Teles Irnaque do Amaral, dire-
iYxeneses, - ,� • -.' 'nl"n com a Vera Cruz " aO

D i t N
.

dou .que -enviou nll.mo-trus dO'<! Pa1.\io, que náo ptlrmltirá iI Pl-"- Prepare de Menezes, autor da <;-eseo- tor do epar�::me!:'o � aclO

-minét'ios para S�o. Paulo. ond: sonça de Tõnià (�.rrern. O r I· berta, mandara por mt:!'- n�l �e Produçao lVhneral; e
;Já. foram Bubmf'dOOs a. exame:; MP deverá ser roda.do nos t.'i>t2_l- D futuro de medio da finna Max Wem- teCl1lCO do Conselho Naclo-
r'lP. l!'b"'�Atórjr, TI"''''' ITlfit tuto �e dios da "l'rIulli-Film", (�e San

berger O material para exa nal de Pesquisas que escla4

;::�'s::ve��::l:g�::li!.e :: �::�' :::e;��!:n��e.rt-Ild(!\�. seu fUh, me espect{)gr?fico em ?ãú rec�u não 5er�m' o ti�anio o
I '·1 'io�· contém titân't). _ Bras'l com satário -'ando-Ih, .fi Paulo, Esse e.�:ame, reallza. bano, ° Val1a<1lO e ° 7,lrconio.tl:l" m ner m?nR. n" 1 • g, '!L

- _..' +
- ..At'

.

bãl'1o zi....con-o ü vanadi(J_ Reve- correspondente a mais de C'11CO do pelo Instituto de PesqUl' mmeraIS a.mlCOS. .t"l.}.: o

lou �-nda o sr_ Menese� quo _o mllhões de cruz'·iros.. A produ· IOFOSC IL sas Tecnológicas da ca.pitai momento, disse-nos o sr. �l"
local .das ja�I�"s está sen!.;') ção séríi. di� c.'_ p('.r,�; Bndcl L fl paulista, acusou a presenç,a l�aque 40 Amar��j. eu nao

mantido em..,slgll0, �izendo q��. Toetticher< (IUe ja dir'b'� 3\;
na areia lnandada do Para, tIve nel1hmna notiCia sobre

"'"'!li levar ao conn;eClwento
.

filmes em Holl::r'wo-od. ,

;:I ,.:j berta enl causa ,To-
"erno do Pará a Hl3. deaco- - ,",,'�sco •. .

::k'í.. .

, !IIJI • daVla pOSSO .llzer que, em-

L I"C·. en ç'a r V1811 II r e c l!a bora estranhando o fato de
. I II conter a mesma areia tan·

II
e

tos minerais em proporção·

P·a ra 'O f a ç
-

o do.· p r0.- eli/·10'< (lHe justifique seu aproveio'
tamento, os minerais reie-
(C<:>nclui na ?,a, I,lis- letra Q)

-- Petlaracôes "dl1 leader Gustavo Capanema -- Pri'ihmei��$ qMC
RIO, <1 (MeridIonal) - O go" da nessc. se'nUdo que iodo mun- .pccial que havia exced'do u pr:;

.=rno_ está v_vamente intereflsa- ,:r,:} falasse á. vontade_ 1::0 para relatar um projeto <l�

<Ã:> :na votaÇão- zap da do proj':õ De.see modo foi ã tribuna o 'dl I interEsse do gOVel'u'J - o da ot

lO de prorrogação da I..ei {le Li, Tenaria Cavalcanti. justificondo i g;<l.ni=çã.Q da Cia. Nat;'on:!l de

cença Prévia Foi o que declarou emendas ii. propos:ção qUI! tCVt. Seguros Agrícolas. O "jll-c"ident0
.

C depois a' ·"�cl.lssão encerra ..

II
desse orgão, S1'_ 1Hnc:uom::. (,:;c'

ontem no píellario da ,amar:! u=

o leadcr Capanema. ao requerer iia.. plicou qu.) a 1l1"J.ter a não h".'_-ia

:0 €ncerramento da. discussão .�a O }('ader Capanell1a, que no� sido ainda �-('b.tada porque o �

"uela mat�ria que há varJO� uWmos dia,:; vinha se l�_1?strand{) lator t_nha sido n_om'��,�o T';il::::'i.

d 1 n"_'dio a ..... debates, na'.) estavu tr-.) Era o �T. TUhcr'!'.,o ""c.. , ., .

.l_a� ,Tinha sendo objet·.) e on-· ".>Lv V"
,

numa. tarde Dluito feliz_ pouce para cujo substituto o leaü<;t
gos e exaust.ivos discursoS.

b -�

depois reclamou providencias da i 'indicou o pernam ucano .(Iií.aga."
O leader capanema . apresen

:Mesa. cQlntra uma Com1ss-ão Ea· lhães Melo.
,;ou 1:1 seu requ-rllrtento após 1"'..a-

----------.....------......,...--'-----,---'---""'-:---......-- •.
.

"cr d:oouraado O general B1'o'

..:hado .da Rócha, que' aprescnto;;
var:as emendas, visando B_ubm�'
tel' o· controle do,) CODlcrCIO ex

ter� 8. "WD. orgão coloegiado. nC

{ual estanam repreaentad!lij to

das B.S classes intcres-s-adas.
O sr. Tenodo. C'a....alcanti la

vrou o seu protesto, di2;Cnd? qUS

sendo ere I\) primeiro i'nscr'to �-
.. _,1 .. P T B "1-'

pÓS .

o exleu.-uer ,,0 •• ..• ,
"

no requerimento do leaum: da

'aior a uma -descoxl<"llidera

�o.
_ E' a. sexta vez q'Je, isso a-

, i."ce comÍ=Q .:_. alognu-
.

_ou - b

t. t"stc
lllm fa.ce do veemen e pt o 'io,

•

'(l representante flurn.nCl\SÜ,

viu-se o ar. Gustavo c�p3.lll)m:.l
contingeo(fa. di expl1Cnr. I) �n:13. vow....a.'

t.er06li!e do governo na. ' ,,:
\.a.pida ® prorogaçJo. D!.Sse e....

· in.t<::se: .

'- .

, .' • .

l'
. �c·to ',",T'(ICJ:lR. ser aptO
_ O proJ"'- .'-

·

d tra5 'lnefles unt2<1 de ex�\'\.'8. ()
,

.

tru.r'o
· tar ale: Vigento- Do :°0.

"

·

aí'fl terá- graves prejru;lr)6- .() �Qdavia. em fuce da rclutallC1a

d r. 'l'ellor10 Ca'ialcant: CU1. a

, o .s
:_ da sua. �·ye2.H, o �r. Ca

I)..r.r ll'..a.o . t'

l·am�nto do ,·('q_\l.6l:imen-O
Q <lance "'.

u.zenuo que nao P" �' .. ,(i nmls IiIl

S E L V A S
3 1

.

. Çonstituiu.· (} espetáculo mais impressionante até agora
aSSIStIdo pela populaçãu local, a. visita da: imagem de 'Nossa
�enhora, de Fátiniit, padr.{Íeil'a de Portugal, à. esta cidade, zea
hz_ada 9ntem pela manhã.· Esse impressionante acontecimento
fOI regIstrado, nas páginEI3 da história religiosa de Blumenau
C?':ll0 um episódio verdadeiramente empOlgante da vida ea
tohca, em que I) povo dlHl a maís vibrante 'e eloquente: de
mcnstração de fé religiosa e do· seu ardor pela causa da cris
tandade.

.

.' .

Desde as pl'inieifaS horas da manhã de s.á;bad-& deman
da"!am o centro rui cjdade transPf!rteS e mais transp�rtes co
Ietívos, eonâusíndó peregrinos dos mais distantes recantos
do município, bem como det outros municípios circunvizinhos..
Cerea das 9,30 borâS�jáera enorme a multidão que se aglo
merava nas proximidad€6 da. Prefeitura. Municipal, onde era

a!iuardada 2; Pnagem de N. S. de Fátima para.a rec.epção on
c�al. Aproxunadamente, cerca de dez. mil 'pessoas se esten
dIam ao longo, de tedo o trajéto- da rua Quinze, até às proxí
m,idade1> da Igr.e-ja Matriz.

.

A principal artéria. da cidade apresentava' um aspêeto
��stiv{) e �esInmbrante, observando-se ao longo daquele tra
;Jeto, o aprIDlorado gosto' artistico com que fo·j engalanàda a
quela via pública, com a disposição de arccs ·de _triunfo di
v,e�s�s dísticos de homenagem à "Santa Caminheira". e i;an
de!r�nhas, enquanto a _grande massa popular empunhava ban
deu.l..nhas com a imagem de N� S. de Fá.timà:.

Não necessita meis c ocidente
a lemão cio auxilio estrangeiro

BONN. Alemanha, 4 (UP)
- A Alemanha Ocidental não
se sentirá atingida com a sus

pensão da ajuda norte-ameri
cana ao estangeíro E'ffi 1.956

.

�,\:Q; fazer esta ddcclaração,
um porta-vós do governo da
Alemanha Ocidental acresceu
teu 'que o ocidente alemão.: já
nos momentos atuais, não mais
necessita de auxilio estrangeí-
1'0,

a- MORALIZAÇãO DA
CULTURA NOS E. E.-

RIO, 4 (Meridional) - Na :fu-mou a aprovação da prefe
ordem do dia -de ontem da -reneia por 163 votos contra 34
Camara travo}l'se a primeira Todavia, cQm a chamada fi
escaramuça e mtorno do pro- CDU esgotado o tempo da or

jeto do Senado .que altera a riem do dia e, consequente
Lei de Acidentes do Traba.- mente, prejudicada a prefe
lho, de sorte a abolir o mono-

Disputada ii
.

.,"

"Volta à frança"

--_,.;-..,_�-__:.-........-----,..-

(ongresso mundial !os.
'sindicatos Uvres

•

viagem,

RStocclm.o, ,� (UP) - ,?ua
.

[rocentos delegados dos CinCO

cOl1tinente..s, ' repr�s��tando
cinquenta c cin'C ._n:nlnoes de

trabalhadOl:cs, estao. concen

trados em E."tocolmo para as

·"'stir ao icrc.e;ro Congre�so
da Confederação I�ternaCl(J\"
nal dos sÍ!1dicatos hvres_, que
inaugura hoje suas sessoes.

Iresponsab;lidacle�os que
conferencia de Genebra

no
A BICICLETA
IHSUPERAVEl.

;.:.�

Um Produto da'
Fábrica MOHARK

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Matricula de alunes na Escola

empregado(a) de escritório com conhecimento de conta
bilidade em geral e que saiba esçrever à máquina corres
pondêncla em pÕrtugUí>.> e inglêsc-. :E:1t.ige-se referências.
"S:AMARCO" S. A. - Agenciá -geral de Willys Overlanâ,
(Jeeps). _

Blume.nau, Rua 15 de 'Novem'!>ro, }393 - Cxa. Postal, 590

Terreno para
-

loteamento, Matemática, Inglês, Fran.
. cês, Estenografia, Datilogra
fia, Piano.
Meinecke, Rua Amazonas,

Garotá, ur. 2.4.00.

VENDE SE um ótimo ·ter�
reno, próprio para Ioteamen
to e plantação, sito à rua A
raranguá, - no perímett() urba
no. Traiar na mesma rua, nú
mero 1228.

dor dez centímos cada um e

COmo vêm, o Só,tal constitui

Precisa-se de um ótimo ofi
cial, na Silva Neto Alfaiate,
em Itajai. Gratificação de
fim de ano e seguro de aci
dente coletivo no serviço ou
fora dele.

A '-ORGAMI IA C'Ã O
"
_. .,

BlUMENAUENSE LIda.
tem para venda:

í:D![I('!()Lo n t,,'J

o
(O.T E S

em

BlUMENAU
Té!efGoei 1597

CASA

I

) "A C I S A" - Fone 1324 -

I BLUJ.li1ENAU
Rua 15 de Novembro, 983

T('legramas: VANDEMEENE

de
Nylon . Lã

"A CAPITAJ,"

I

(
I

TROPICAL e ERIl\-!

CASIMIRA
----.-....------.---------....------
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a Argentina
ano
ou

Brasile
uni

o presi-
Ilvrus".

e

'e o Brasll. "porqw� que QrIL víaítam esta capital. on

tem o Primeiro Mandat.ário ar�

g"nt:no -dsse flue
"

. .) ano 2.000
nOS encontrará unidos ou domí

a VARGAS

FL!EGER 'WEL'l'REKORD

D€� Fliegcr Horace Boren aus Ds llas, Texas, sehlug
den b.sherigen Rund-um-die-Welt Rekord in' eínem Han
d�lsfIugzeug mít 99 Stundeu und 16 Minuten. Der bísherí
ge Rekcrd, des Kornandanten Tho�a.'l Lam'1hier Iautete

"' l'
, '

-

•
' OlivéÍra)aur 1 9, Stunden und 4 Minuten. Bcren bezeiehneta 2Js sei-

nen Hauptvorteil die Tatsache, dass er von London bis No sábado passado dei-
Tokio em-e "Hav.Iland" (Jagd-Co1net) habe benutzen koen- xamos <i Rio com sua vidl"

nen. Er verl�ess New York ri).it eínem FIU:gzeug der TWT,
'�1;_: corriqu ira de quase

.:. flog bis LonÇ!on, nahm dort eâne englíche "Cornet" von der todos os'domingos, com fu

i BOAK bis Tokio. Von dcrt flog er rnít eíner Maschíne der tebo� e festas jun��1as, com

I Companhia
Noroeste Alrline dir�'ltt nach New York." .

corrida de cavalos e sem
"

'

,

' :" ; � praia e rumamo.s 1;10 ínte-
, .. l\!lLRlliSSCllEIN)g WERTLOS' AR 1955. iii

rtor da terra, fluminense,

,

',D:'.c !sich noch ím Umlauf bermdendén "MIRÉIS' para matar saudades da nos

Scheine;' unter folgenden Estampas: 5$000 Estampa 19.; sa gente:ê' da nossa gleba;,
'10$000 Estampa 17.; 20$000 Est-ampa 16.; 200$ÓOO Esbm�

J .Entramos .pela 'r?dOV1a
pa 16.; und 500$000 Estampa.Lã. werden ab 1 3uH riúLf1)1- 'Rw-Petropolls ,depoIS de

genden Abzuegen eíngezogem:
"

i I passarmos, apertados, pelz

,J�Íi, August und Sept€mber'1953 ., Ab�g von 5% �'I "Pon;e,��s. ��sPiros" de

Úktober und November 1953 ...;_ Abzug von 10%; que sera íníciada a recons
,

Dezember 1953 und Janusr 1954 _ Abzug vón 15% II truçâo. segundo o, Prsfeitc

.Februar und Maerz 1954 _ Abzugvcn 20% ; ! anrunci�. Será ,.."verdad�.
Apri11954 _ Abzug von 25% : J mesmo. Ou Se tratará ape

�. Mai 1954 _ Abzug von 30%
' I nas de maís uma premes-

I J
.

1"-4
'

'

1 I'sa?
.

.

,

uni ..O � 'Abzug von a5<=;, 1 .'" . ". ,

Juli 1954 '

_ Abzug von 40%

'\
Até a er;trsaa. da. estra�

August 1954 Abzug von "50% ..da de Ma&e tudo var bem'.

September 1954 Abzug von 60% � Asfaltada onde
..
S2 pede

Oktober 1954 Abzug vón 70%· desenvolver; velocidade e

November 1954 :
':

.,

- Abzug von 8Ó% i se passeia com prazer De-
Dezember 1954 .. -: :

.

.

.
_ Abzug von 90% I tida onde a poeira é infer-

I . Ab 1 Juniar 1955 vedieren síe erst gaenzlích ilu..en 1 na1. De vez 12:,"U .quando,

seII Wert.
.

.

.
'

_. .. toma gosto e s� poe o P? na
.,

. tábua. com fé e guíné ...
Dc>' repente, p()j,'ám; sem

,1�::c1r�:�,�:r�::�:: â: t' "C?steJa dê poyco". estrada
t eriçada que nos chamamos I

ondulação permanente. Aí
o carro sofre. .. Não' há a

mortecsdores que resistam,
rem feixe de molas que
durem... .

Imag'namos rodovi� lar
ga e asfaltada, l�gando o

Rio a Niteroi e 8. toda re

-.;íão fluminense dos lagos.
lue corr�nte de turismo a�

'trairia o. Estado- do,Rbf
:tuanto lucraria, o. comércio
� o Governo fluniinense?

« ITa »

�s MAIS UNDAS CORES

OS MAIS RICOS DESENHOS

BARRETO PINTO

P. S.L_ No P. T. B. do Distrito, ontem, tivemos um ligei
ro fuzuê, Elementos perniciosos não desejam que
o Lutero continue a moralizar o nosso partido.,
Desgostoso, Lutero quis renunciar, Tais, porém,
foram as provas que recebeu, de afeto, de solida
riedade e de apreço, que só tem um caminho a

seguir, o de permanecer no comando, e sem se

'desviar da sua rota de decência e de expurgo.
.

II - Gostei do despacho sobre o reapareci
lhamento da Lecpoldlna, E' preciso, porém, que
tudo não fique no 'papel. E' que inúmeros são os

seus despachos dessa natureza, tudo se acha no

mesmo ponto de estagnação.
III - O desfile das bandas de música, pe

la cidade, como término das festas juninas, pro
movidas pelo Departamento de Turismo da Pre
feitura, constituiu um admirável espetáculo.

IV - As homenagens que Ole'gário Maria
no vem recebendo de todos os pontos do país, pe
la sua nomeação pam embaixador, bem revelam o

acerto de sua escolha· Ontem, esteve no Monroe,
recebeu Ulua ,apot05e, à qual se associaram todos
os senadores, inclusive aqueles que erraram!

HA' no Japii':l um lago
o único lago existente em f
,todo o al'qtlÍpelago -- cha
mado Biwa. Sua particulari-
dade reside Cln SUJ.S águas'

I set'em completamente verme"

jlIbaS, sem que os cientistas,
• 1
até o momt�nto, possam e..'q}li- l(

- ....... -,_,..._......� ___" • cal' o fen0l11eno.

fendas a longo prazo

P R O S D O ( I M Q S. A.

Rua '5 de Novembro, 900 --' Blurnemm

,---_.�-�- .--____.

�XPANSÃO LATINO
AMERICANA

Nova Iorque -A.América
T,Jatina teve recentemente sua

"po.nt1! aérea que, se não foi'
:ão: famosa quantó a de Ber

lim, pelo menos teve grande
'mpcrtancia para

'

Equadór."
As chuyas' m'ais torrenciais

, ,

UM .lIQU//)/F/(I,4.DOJ2 . .En $ur.t C'AS'A f {/1'1A:

.N.É,C!rf/f/IDA.lJÊI
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Os motores 'ITd-CI.AD. eeonõmícos c-de Jáoll manu
ténção, aSfH:guram o trabalho Ininterrupto das máquinas,
proporcíonandc alto índice de pl'odução.l?or esta razão,
a empresa MAQUINAS RAIl\lANN S. A'3 uma das
maiores fornecedoras nacionais de maquinaria para
o beneficiamento de madeiras, equipa de prelerêneia
as suas rnúqu luas com m ot o r es TR I .. eLAD.

i
I
·1
I
J
I
s

'

g
il

I
�

M';,...���§'§.�,._�.....�""",(".."_"";""'-""�v""'"...#,.. ,.......rx..$,."'",,!"-,j>4-.. -<i!:�.p....:>,,�'f:!l''t.. ''''".!1_'+_�....4:"..f's»4'-.,<'..';�'t'",.$��""-J.."'lf.... '�-<"��'�

� (L I f! 1 (J! �.� E' D �·(.A t�{)�Vj[OPAn(A g
___o DR. l\1ECBSLAU SZ,�NIAWSKY --_ � I
Médico do B�Sllihl Nossa Senhora (la Luz . "'-I

ít Consu.ltório: Rua JO�E: BONIFACro N,' �� - FO;(,e 2665 $1� Residcncia: TI. BAt:AO DO RIO BRnN ....O N. ,,29

�"I� C u !� 1 T � B.\ - P}·�I�}:r� ..'\' �
� Especialidade: DOENÇAS NERYOS,-'IS E ].\/IENTAIS f. I
[f, Doenças da pele: Eczemas, Furunculose, 'Coceiras, Man- f� chas. esnínhas. etc. - Glàudulas. Falta de regras. Exces. ,<" 5.0, Florês Brancas, Fzieza sexual, Impotência. Estel"ilid�' �;ii de, Desenvolvimento físicc e men�.[!l, etc. - Doer�ç1_ls Cri!" Sti nicas em geral: B:eumatl�mJ. Varizes. Asma, Malana cro- rt� --_ II ca - Hemor'r - Idas. etc. --- S'" ATENUA0: Consuttas em :3:!UTI€'!l:lU nos dias 26 a 30 dr �� _'-_ cada mês, no HOTEL !'iOLETZ_ �
�"'#��'"i'��';'.f''''''''''J>��'''''''_''''./".-......:...<'-... ..--,""", ... �. �"',"',� .• f"� ..........:..r .�_'...$'....� .. "'-"'""'_"',,_ ;""�_,.;� "

total di! não exigível . '. Cr$ 85.000,000,00
,---�----

Total dos oepósifos em 23.2.53 mais de c-s 700. ()OO. 000,00

AGENCIAS E; Í'�SCRiTWUOS NAS PRINCIP ,US i"i':.AO \8 !)O ES·
rADO DE S,'i.N'"w'A 0\ f,UUN:\, NO mo DE Jt\.NEmO E C.URJTIBA

DE

,Dl� PRODUÇÃO.

EM CHfOUE

fo
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



me dos alví-verdes
'i-��!;,: in �:::l::_-.J� .. 'iJ�·��('j�L'2 a' ch- ...

'-'l.�aç[L um transcorrer Cluili-
1- rudo. H ia (siú) os erUZID!_' j �

ti1')09 pêfi��itarnente capacita
dós a apresentar um rendi
monto de acordo com gU2S YtT

ME'DIC A PERruA�,,'ENTI; :\ Ct!Ht!>, DE ESPECIALISTAS
A.BIm'l'A AOS MJ.!?DlCOS EX'i'EltNO;'"

ELETRÍCIDADE ME'DWA ._ REPOUSO - Dl!·81·�TOXICAÇOES - ALCOO
LISMO -'- TRATAl\1E�TOS ESI"EClALlZADO:s

AVENIDA MUNHOZ DA ROCl:-L\ iv 1::4';' . .. ...!;" ihi63

ENDEREÇO TELEGRA'FICO: PSIQUIATRA
CURITIBA "' __ 1-<"1-.

liro I
entre 03 cita

dos clubes dar-se-fio no estáá
'1:0 àn !\nti,Ç.l S�d:..dade Gi-

c-,r-...::_=::::-

o nástíca, Ganhou ele maior ex-
está progra-

'

presão após o trfunfo d,.s d
iz, domingo , vi-negros sobr-, o Juvel1tus de

!
- -

zíndcuro. ! Testo S��1t), :901' 6 x 0, pIa-
Apenas 30m Retiro e Vasto : czrd surpreendente, não 1':5'

Verde estarão em atividade" ta a menor dúvida.

Jisputando t-:riá !ieleja que foi;
.

Não devem descuidar-se os

antecipada pa:à hoje, jã que! vastoverdínos, como se pod'.:
dia 12 cs tr.colorcs do Bairro: cbservar, do contrárt ; POd2Jn
ia Ve�ha e_xcursi,:uúão_H Join ;

se ver Li braços com sérias, di'

ficuldades para vencer. Não
está para brincadeiras o Bom

Retiro, cujos jogadores não se

esqueeram ainda da derrota
de 5 x O sofrida no Estad o

Curt HCl'1."1g, na rodada de a

bertura d-o campeonato,

-€"... r """�\�'''':'!-�'!�\' �:*t:rlF ',�

BLt1MEN •.li.L'

com.

.

en.:'crmidade que Q afastou dos

gramvdos, quando Inclusive

chegou-se fi temer 11iiP pudes-
j;;e de retornar à atividade

virem 03 pauluínos a: C�1l1 J r�conh:{"lr!1�iitô-"iios
ramento 90 mesmo será na tal' sobrepujar Co Iidcr ínvlcío du: �:';�"l'('0S e � ascenção técl�Ú�a
je de hcj e, quando cotejarão carnneonato. I de Osrrí, o Clube da Gávéa
la Rua Bocaiúva Eigue.rense ] ----------"'-----1 vem de melhorar 5f_!U ci:hitr��

j . i.
'x Pauíá Ramos. t ", com novas bases fínancéí-

Artigos pala Homens, r
.

I
r<l�', a exemplo do que fezcom

Alví-pretcs e trícolores ínau Senho:;s e· t'.rimH;a:,� de is outros novos valeres 'de

g.uraram,- o certame, norem o I CASA A. CAPITA.u
seu 11}"11tL'1 Paulinho e Mau·

-

1 I �.l: -
'" ""'. o,

encontro f,'�i ânulado, mais
_-'- . �_

r nclO.

;,.�if·IUJ lílllí 1111111U11f1IIJUIIUIII111!11J Iumnnunnnnnumsmuuuumnm !!IUIIIIUIUIHlHn lUlllUmmmnlli
§ E X P R E S S O 8 L U M E N li U - ( U R I 1 I 8 A . .s
-

.
.

ª End. Teieg.: Rlnmenan t: CnriUbà: LIMOUSINES
-
...

� aVIso ao PUBLICO
�o "EXPRESSO BLUl\!ENAU- CURITIBÁ", coneesstonárto
;:letivos em LThl0USINES deLUXO entre BLUlUENAIJ

, ;, e JOINVILLE, avisa que a' partir de 16 (10 corrente trafeg:ará nos scguíntes.
- Partidas de Blumenau às 6.00 e 1::'30

Chegadas em CuriEba às 19,30
. Partidas de C'uiHha às J 3.3!t

.�

'Phegadas e1!� Blumenau
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IBIRAMA, 4 (Do Corres' I do para o necrotério, e em

1ondente) - Fato idêntico aà I seguida, feito o sepultamento
'corrido em Blumenau, em no c€:mitério da Comunidade
:ias da s'õmana passada, quan, 1 Evangélica de lbiram::,.

'

'o foi encontrada marta nas' fgr:ora-se até o momento ..
I .

guas de Rio Itaj:::í-Açú, uma í se o Sn,r. Augusto Maa� lan'

enhora de meiã idade tam. i çou-se as aguas proposItada'
)ém aconteceu em noss'a 'cicia' mente, oU se na verdade de'

le, dia 27 último,' sábado, v�-se II -;;ua �lorte à algum (;'

Augusto Ma?,S, filho de Au' cldente, pOlS quç nenhum::1.
:usto Maas ,�nr" e pelo que pesso?- soube nos con�ar a1"

pu.ramos '?res:dente na vizi- guma causa à re!>pelto, e

,

"

l
nem mesm;., à. Delegacia dE)

.1ha cIdade de RlO do Sul, foI .

P 1" d t
.,

d O f' t
, .' o leIa es a craa e. _ 3 o,

'ITlsto ,balando, �obre a� aguas
. porém, é qu,: o coroo já foi

do. Rlo. Hercllio, próxllno ao encontrado em estado de de,

.bairro da Bela Vista· Ten'Hl' cOlU!.)osição, sabendo·se mes
das as providências nécessá- mo que 0< falecido tra'balha,
rias pela Delegacia de Poli· ta há algum tempO atraz, na

da �ocal, o corpo 1(;11 l'�o'\'i' fil!lln l.eol'loÚlo ZarlinJ?,:,

na ausência dos pais do m�',

nor, os quais foram assistiÍ as c::msternou profundamente cs

festividades em homenagern
.

mondores daque!e bai;ro,'
à Nessa Senhora de Fátima, enquanto çs p:üs da pequena

�endo ficado em casa apenas vitima sofreram grande ab3;'"
a empregada, de nmnc Zo·. lo' com a irrC'·parável perda,
naide Mari� Coelho. < I Cl.ljo ente querido lhes era a

.

fEliciçlade do lar,
'

dolorosa

João
face da reforma no

'Grave desastre na Rua ·amazonas - Possui seis filhos a vitima
Na tarde de ontem,

1'12'1
O ciclista fpi conduzido,

"as 17 horas, o carro de desacordado, para o Xospi
praça de nr. 2-63-25, dírl: tal Municipal, antes da
gído pelo motorista Paulo

I
chegada da PolíCia,

Rosa, capotou víolentamen Ainda antes da cbegada
te na Rua Amazonas, nas das autoridades policiaís, o

Imedíacôes do Bêco J;<).'V&- rcarro io: retirado da rua e

rí, d€f�is de atropelar um ('ond.uzíd� p_ara um beco

ciclista que também.' tran. nas Imediações.
sítava péla' rcferída �ua. Detido o motorista

Segundo tsstemunhas do Comparecen_?o ao locdal,
ocorrido o aludido carro de ? delegad<: J�ao Gomes e

praça vinha do bairro do 1 .€Ove. o m.?�onsta e um Pa:>
Gar�ia para o centro da cio saL�21:o a\é) carro, eneamâ
dade em alta velocidade e r:h;antlo-<;s p2.ra a Delega
ziguezagueando perigosa-

ela depois de mandar pro-
,

� ceder um 2xame de sangue
�ent�. A altura do Bêc� dos mesmos, dado que a
.....aY'a�l, num.a curva �]J presentavam fortes sinto
�Xlst=.nte, saiu fc.ra. da rnao

mas de embriaguês.indo colher o clc1�sta que, Grave o estado do
tr�fe.gava em sentido con- eiclista

. RIO 4 (Meridional) - Os ga- nr- ,,� "..,4.". - '·n'"l. pedalava e o outro seutavase no ladrões perseguindoos pelo me;

t t 1 d d tunog estão a todo o momento Os IarapWe utilizavam-se ape . "�llk'C!l", Em 3<;l.;uida, em gran- da rua, gritando .por socorro ,

rano, no oU,ro a o
.

a Nossa reportagem apu- .magínando me 02: para se apro- na�:, ",."L o c.c.era, Um deles l ele ycloc'dnõr, pas savum junto pela políc.a, 0- fato at.raíu a a'

lhl:a, encostaao. ao nasseio, rou, mais tarde, no hospi- prla.r ào dínhero alneio. Em !
.

• I õ.s f'Ilas de ónibus, onde desproo- tenção do guarda n. 1581, dr'

�tlrando-o. VIOlentamente tal Municipal, ser bastante conscquencia. surgem as mala � ©�'@W�J Erre!iii!!landades
'

''''c, [,guardavam Serviço de Ra:'ii'J Transito, ,0
contra um muro.

sravs o estado do ciclista nc:ivej� art.ímanhas como ,os i '.�' . trcasporte. qual, de motoCl<ll�ta, sa u a,::r-H"

O _ ,b. sl d f f
mais díversog "contos do viga- i i1':O Banco de Desen- ! A:3 bolsa' ?rf':!1 o:;' c'ementos dos g-atunos. Estes· entraram na

carro continuou ::.ua atropa a o, que so reu ta. .'" f'''��h�p'n., etc, I· -

'115a:10:;. D� um modo f oral rua 'Maria 'Quitei"ia, proxmo cIp

marcha, desgovernado, ca- tura do craneo� ,quasi não Dois delinquentes há dias, vir,! volvimento. Ec@nômico quem já está. numa, fila há J,?' . rua Prudente. �e. Mora.í: e a.

potando a cerca de 150 me- havendo possibtlidades pa· r. . ", '.
•

ras, esperando o on bus, deseja bandonnrrun -lL bfcícletn. O pol,-

t t di f' d
-

d 1 I -rham executan(,·) um novo me o: T'lIO 4 (M 'd' 1) cnegar breve em easa r ll. i!!t - clal logrmt (retê-1ml no Interic.r
ros res a iante. lcan o no ra o mesmo e sa var-se. de assaltar senhoras em Dlena' h', err lOna -

..

•"'_."(.>10 da
.

de dO' f l' '1' t
'

I
'

Notícia o "Diárlo Carioca" ma caí a em que p·nsa·� ',,:,! i de um edff'icic, qun.ndo ele:'! +en-
,,-- rua e 1"0 as pa- ln e 1Z ClC IS a, que e luz do dia,' mas, acabaram sen- �. 1

roubado. As bolsas ficam .'a..-. �,i tavam subir as cscadns; O 1"1'':<
ra cima, todo arrebentado, casado e possue 6 filhos I do presos or.•em, e encarcerados que o sr. Roberto Líveíra,

_____ .e o sr. Campos. Glycon Pai.

menores, chama-se Durval
Vitor Zeferino, possui 36

.

anos de idade e é operário
da Companhia Hering.
Sua esposa, sra, Olívía

Zeferino, avisada, do oeor

rido, compareceu ao HoS('
pítal logo' depois, para as

sistir seu infeliz esposo,
A vitima

.

reside no' Bêco

Araranguâ, nas imediações

do local do desastre,
,

Dúvidas
Outras ínformacões co

lhidas pela reportágem dão
conta de que o motorista da
carro havia entregue o vo

lante para seu companhei'
ro, pouco antes do desas
tre. Entretanto, testemu
nha ocular de. fato; afirma
que quem se achava na di-

in<.l paro
jOlQS das

.

Passavam de bicicletls1pelas filas e arrancavam os 'ubjetos das ,mãos das vitiDla�

Método-"
bolsos e

V?, exoneraram-se, na se-

em mana passada, da direção
I do Banco de Desenvolvi'
menta e envia

ao

COLOCAÇA0 DO ALGO- DAO BRASILEIRO NO MER CADO EUROPEU - MISSAO

-------,-

reajustament<} entra'
riam as furcas dQ sr. Jânio
Quadros e ela UDN. Falava se

inclusive, que esta última
h1>uvera dado um prazo ao sr.

Luc2I1 N. Gareés, para rom

per com o sr. Adhemar de
Barros. O governador, por
sua vez, voltará a insistir
junto ao PSP no sentido de

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

!i=��!�i:?:�� Perspectivas somhrias toldam OS
didos arenas em parte, diz
O jornal, os fatos denuncia' .,_ 12 ". '-, ·5 p' I���.V�!�:l ���r����i;��' norlzontes 1'0 itices oe li dU (,
rigindo o· Banco de acôrdo
�om interesses politic:o,!'. estão

Prosseguindo as suas declara

ções à reportagem, o m'nistrC'
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que as exportaçé.3 devel'ii.o ser

- E DO POVO- rstudadas pelas entidade, ·c ... ·

.' " ." .
merciais e particulares. Todav'p

RIO, 4 (Meridional) - I ta-se de uma �mc:atJva dlg' I previa' a poss'bllidade da CO'�

Em palestra .:!om a repor.l na de apoio do governo e do I cação, .. p;10 Bi"a,l, d� cerca ";
ta.O'''rn O "'r Toão GClI!:llart· povo.
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I 300 mllhaes de algJdaiO no me

.:>�.L �.�.! b' cado. europeu.
deClarOU-Se e=1t.u�l�mado \

° r<;porter 1em rou-se ao
I Qu'anto às relaçõ",3 comerein'

c:}m a re('�nte ll11Clatlva de sr. ,Joao Goulart. que J?ode- , do Brasil com Benelux eseclar,'

sr. Sale1= Neto do Deuarta' ria t8rnar obngatona éJ: ceu o ministro João Alberto O,"

to �.![
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1 d C· .

- construção dê play-grounds : ne.da a'nda está resolvido. por·
meu .1Y un1clpa e rlan I t ' .,- d� t'.
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. em todos oS conjuntos re-' nll"n.o aQue·a un �o - re.

ças, propondo ao prefeIto pafsesn europeus alda IS� ,:ncnn'
que seja tODlada obrigato- sidenciais dos institutos e tra. em fase de prepnaraçao

- � '.;] d U·t COnBolidação.
ria a constrU!:n.o oe parqeus calxas, \..'even o o assu o NOVA GUERRA
infantis em todGS os e<l:fi- ser estudado. I Finalmente, a uma perl'tln7�

da repo.rtagem, disse o sr, João

) Alberto qu � verificou, nessa sua

v'.agem à Europa, o deGaparec',

I meto do temor das po"sibilida
des de uma nOv"a guerra, pe:')RI
povos dos diversos países qu<:!

I v:dtou, Observa-"e, ;550 '5'm, um
�E:o;rc() de recuperação.
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e�.� O aOlO de 1954 pro-.
clamado "pequeno"

ano santo"
�

cida por "neurose de ap·ar.
tamento", que será extendi
da por todo o Brasil atravez
do -projeto já apresentado
na Câmara pelo deputado
Benedito Vaz. Assim ganha
corpo outra medid�l d(' Pro

teção às crianças, pl';.nt'ipal
mente as qU8 vivem confio

nadas nos ap::'damentcJs e

. �ão podem div\.,rtir-se c

nem tomar sól. Na opinião
do Ministro do Trab3.1ho tra

Cidade do Vaticano, 4 CU.
f'.) - NJS círculos da Santa
Sé, informou-se que o ano de
1954 será provavelmente
pr�cl!lmado "pequeno

.

ano

santo". O sumo pontífice es
tá estudando a possibilidade
de ordenar as Comemorações
do nrimeil1D centenário da
proclamação do dogma da
[maculada Conceícâo da Vir
gem Maria em oit·; de dezem
bro deste 8.no. mediante a de
�laração de um ano santo ex
traordinário nessa data.···

cios qUe doravante lorem er

guidos no Distrito Federal. (
Essa pro·,idencia visa domi' i

I

nar a .YJ1ais recente ameáça
à crir.nça brasileira, conhe'

CASACOS
de
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Desgostou-se. a coligação porque
;e tornou público que o secretário
do governO' do sr. Lucas Garcês.
Br. Canuto Mendes de Almeida,
�iera ao Rio é fiZera saber ao sr,

Getúlio Vargas que o goy-ernàdor

Me�idas de segurança p�sfas em vigor na Irlanda :::�������;:�;�
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caus'l
cal J_Jara realizar uma copfe:
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-iirigen: a Derry, foram refor' to direito d� jurisdição na, I!' escre,'e a respeito 'do assunto o

'e. da France Press) - Logo renCla e nroceder a .um prIme' 'ados lmedi::tnmente e secrc- landa, hOJe cedo, a pültcla o vespertino "O Globo"

icno's da d�sroblôrta do aten· ro inquérito. Resolveram con' '8 medidas de segurança io- mandou, retirar os cartazes. em condiçÕes de dar um

ta-', r"-�rc<tad0 ontem de ma- sJlidar os meios adequados pa 'am postas em vig:::r. Foram A conjunçã,) da exploração cimento .

,..h" "," "in rérrel.

DUblin'l
r:. evitar a repetição de tais 'olocados guardas em toda a de Forkhil Kilnassggart, o de'

P�H."d pp, K':nasa<!gart, n'1 incidentes,
<

··:ti'Dsão da via férrea, parti· sarranjo na central eletrica
T ..l,,:':.ri .. rl Norte, m�f5 ou ·n1(!· Os post�s policiais coloca' alarmente nas passagens de desta cidade e o aparecimento
n;:::, a 250 metros da fronteira dos <'la longo do trajeto de 15(' iÍvel e. nas nontes Patrulhas de um poderoso parasita, qW)
··

. ..,trp o Ulster c o Eire. altos I quilôme,tros, B'eI_fast-Lis.ahall:r 1 pé circulam para inspecio- desde ontem prejulica as re'

j ""nc'01,:,ri: o: da policia e for' que sera perccrrldo, hOJe, pe,- ',lr a estrada. A noite, uma transm;ssôes da televisão, a'

I " s d-:· 5e�tir"::1':3 da Idandu lIa rainha E�ízabeth e pelo Du' .

ocomotivo percorre o trajeto C'rescentados '[1;-;' efeit7> eSpera·
{ir> T'';orte c'omnitreccram ao lo· que de Edlmburgo para se 1ara verificar que nenhum obs do dos cartazes de protestos

'áculo haverá no momento da surgem claramente cqno ele-
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t -do �a arma )assagem do trem real. , mentos mais 0'..1 menos concer'

ln riga em SI Por outro lado, policiais es' tados e destinados a criar u·

.. ,.
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.' �ão visitando todas 'as casas ma Íl11!1ressão de confusão par'
;;tuadas à beira da estrada de

S P I' ,
':errJ e anotam os nomes dos tindo da imtlopularidade, em

�. separar au o
moradores. FOi'a,m feitas bus,

terno êh viagem real.

usa a para ("as ina.s üJsas que se descon-
Recorda-se 'l. esse proposit:J
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• f-�� habitadas por gente suspei· ��: :Ca;fãod�aj����e!e d�9;�i
RIO A (-"" "(1) __;. Cont'uua- balho subtcraneo. CQn1 o propo' �

- E de Vlg lanela, - per· CART" ES Torge VIII e da ra'nha mãe
• '" .> ._1 I ,

f oni guntou outro reporteI'
<..Z Elizabeth a Irhnda a via fer-

aIll os pnuEstu',; a "ua agitaçã') q to ,l!c separ:>r a .., "."ças p 1 -.
_ , -'

a
A' noite nesta cidade, os

• . ca� de São Paulo. viEnnclo com - Nao, .alnda nao chegamo., '1acl'onall'stas pertencentes a'·11·' re) Ídi destruida não longe do
t·llhca e'TI face da. nDm·:ação .,

.' t' F .;:. '1'
.
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'-ic a "nf"::Quecê-la� 17J eenanú ri. e .lgl amua. ::a contrar'a á divisão da Ir' local da explosão da noite pas
.J.!Io sr, V:Cé'nte Rão para a Jlt'.C' nacionu.l. A il1trj�a tem s'dlJ, a - Mas haverá. . r?�Pimen' ':'mc1a (Anti ·Partition Leaguc) sada e quo: �utra.5 explosões
� L do Exterior. Numa. dcmon'" 0< com o bloco maJor.tano? 'Jlaram cartages contendo u- defIadegraram em vados pos-arma ll�ad.:l para separar -

i:açãO de desagrado 1'.0 fato. nüO , d �n'1
- O PSP terá aQuela pO'3'çã' 'na proclOnlaca-o assl'n'�da por tos alfa.ndegarios britanicos <la

pauUstu.3, Estes. porem.. eVr ' -
-

c.,)mpareceram ii. p'.sse do no·.··'
S� manter l'�'even:àos contra a, 'lu::! já. anunciei até ·Ju1.ra deli' 14 membros do parlamento da lopg:. da fronte'ira, sem. conse-

tüiniGtro. E a tarde toda se pas' . ''Jerarão ·de S'U5 ór2'ãos dlril!en �rlanda do Norte, negaDA" a' qu·encl'·as tragl· ...a.s. toda'Tl'a, de:nanobras tiivi�'on';:;ta3. que ;:em "t" \..

!lI'JU com as arl'cuüH<õe3 promo' teso Quanto aos outros partidos �lizabeth II o direito de reinnr I acordo COln a '''I:nha geral"
"('nda p015tas Cln prát:ca, Ainda id· t'

-

It r' b I h d."idas pelo SI', :\loura Rezende, JV en.emen e rao "nmm a (' 80 re qualquer 1)�rte da Ir· can eciu;J as organizações na
lf- -!"n2ntenH�·nte. o govcl'nador de ... -

d l'b t· T. d 1 1.u· '" anunciou Jogo que ché'�O'J ,seus argaos c era 1'105 par::- en a e ao governo brit::.nico 'dona istas c andestinas .

•
" S.";o Paulo, em nota oficial. t·.)I·· •
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10·: :Palacio Tiradentes. sua (1'5' � se defiDlI"Om,
d f 1 1, 10U pú.bl·co que não intel"l';ria DEMI"'� 'O DE LOUREm'"p-;siçiio e azer (ec 3l:açõe;,j so° "''''fi .... ·

t
.

.';1, ol'ga.nizar:ão do noyo mini". JUNIOR
.,'re' ()6 últimos acon eClmentos.

I. 'p!l$$ed\stas, petebistas Si:' con' tÍrio. indica.�.lf) ou vetando no·
Ses:;undo apuramos. ont(m, o

...ntraram em t01'110 de sua bau' .nes. pOEtn'r Qrmete. ao prneen- afastamento do sr, V:mreiro .'f"

:::>'Ía. Suas declarações foran.
d t !lia!', da Secri!taría de Justíe�

,....... 'himento rh pasta o Ex tr'or t

�_.��..<"_�, reesél"tn,�' d, ls�utidns t de Sã.o Pa.ulo. dllu-se não p-

"'�,,p""'" tornoU público, novamen e. que
. Clt go o ·S1'. v'rtude de inic'ativa do govel'na'

·�nl�ndada�. Df'P'H", .' U
4" o nome escolnida para aquele

, 'stavo Capanema para lJardCl' ministério :não baNiA s'do por ,101' Luca'" Gareez, mas de P"P'
. "u

da iffiPl'ov'sada reuniãQ. Viu·
ele indicado ou rec,)mcndado,

são de ponderáveis correntes d€'

�ar
;sr J),i[oura Rez'cnde debruo <'''''t nróprio nartido: o PRP !!'r

�e o . Pois, apC'Sar disso. niio faltou, bretudo da bancada estadU<l 1

..,�.:se sobre o pape' e (nrtnt .'utoriza.r a afirmaç.ii.o do gore,:" Adianta-se nesse séntid'J, que e"
.�� h' - e ac"e�centar pa.la(!r�s d 1 c�ndo-o na (lura con
troo o,,· � o

.

na 017, cO o � t'veram em co:wferencia cnm

Os paUl'Btag que se d.esta.cav'ltt, ·'1""l1cia d� ter r1lle �eaf·l'Il·m,r" lIovernadcr OS srs. Renê Pena

do< grupO demonstravam aqu�l" 'ua n.titude l1'J proprio despacho Chavea e Hilár'o Torlo1'\i. dep"

e"'mó ai' de mal estar (tU'" tE'-m telegxãfico, com que agradeceu tados estaduais da PRP n""
m �

terizado os políticas ban°
.., nOVA m:ru'stro chanceler a lista. f>2,ra. exaininar ao situa ...ã...

c!Jrac "; �. dias
v "

deirantes U-SSt'I;, u.t.mo ..
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�omunicação de sua. lnvcstidura. � sr, Plin!o Salgado reuniu, an'

por fim já a'3 ult mas h�la5. � DUAS PERGUNTAS te-ôlltem ii. noite, () órgão dir;·

.. J),.!ouxa Reotel'l.{le reunIU o··
Terminada a leitu\'a, unl re-! gente d'J seu ,pa.:;tido, com a pr.o-5,

d Irei'- do Lo e (l
. r tas e h�l1 fua cc a U" potter perguntou ao sr. Moura I sen� próprlo ;1'. ur Ir

)ornu 5
•. .1umOl', que chegou a tarde, a(>

A DECLARAÇ,tO a

�e�ende qUal seria, el1tão, a po. f,R (r. Sabe-se ainda. que o eX�3e
. ,t�s aoS suaS . 'lC () d b d d .", P IForan\ tig !wg\ll!, � ça a anca a e """o 3:u o . cntãrjo virá brevemente oeu-

P·alavrMi! .

"t' to'
em face do g'Jverno:
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'Par sua cadeh'o, na Câtnara dos
_ Os últimoS tlCon tlÇlmen - De in�eP<lndencja e exp'ec' De�utad()s, póis é suplente; na

.

r",'(,1;.1.1n s �iJrtenui'l flc um tra.' t...tlya, j"f.?nf.i5 dn PAP.
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