
A p ri s i o na do o�lro comandante de
'submarino alemão;· Trata#5e do capi�ãoGuggenberg

que toi internado n:o R e c i t e
Recife, 26 (A.NJ - En 19u� afund�)ti o porta-àViã61

\'jãô amej-ícano.
.

_,
Afundando o submar+.

'I
fCBlT', Z:ctpó;;, !'?coJhldos_, accmpanbado de outros na-..

centra-se detidns, nesta ca "A�k Rr-yab .
._ Sabe-se, ::gora; que o ca' no, o avião que atacou .Alguns destes. eneretantc, zistas , foi então feito pri'

pila), pelas forças n:rte-I' Trata.s.'e do capi,tAo Geg- pilão Guggenberg deu en lançou. em seguida. bóies foram'devorados pelos ''';·1 sloneiro. O ccmandant... do
americanas, o fHtnOSO eapi- genberg, ceio submarino I.trada emumhospital ame- salva vidas aos quinze ou

1
barões. , submarino alemão 5': acha-

tão do. submarino alemão foi afundado por -um ..� ricano .�esIJ c1�d'olde. vinte tripulantes os quats 1 O capitão Geggenberg, va ferido.

.

r i O Regressou dos

V 1\ E, UU.o ministro

Dirp.!Or.proP:ietario: :HONORATO �OMElIN Gapa r Out ra
A-n-,o-i-,---ß-.I-u-m-en-a-u---3-a,"'"'"le-ír-a,-2S-.-d"'e Setembro de 1943 Sa��a C�tarina � !'>J. 48 jan��' e� ��iã�';)ca- F�;�� ���fo° ::,!��:te'oNOgOn���:��

Aérea Norte > Americana, dor Valadares. Precisameu-

H' }' o' J "greja
e seu' -

chefe, foram chegou entern o ministro te ás 12,45 horas o avião-

-t ar' ·08 tons las' - ::os·la-o "ontauo8 diri�i'if:st;)"����oaJ�a��� �;s�:rst?U��m�:��:'P'Öh�: ����;;aDu�ont "ÖD����o
,.

1· 13 , . nur .

.

n U. I ���j;;D;�tqU�r�U�ot;!Js i� ���zt.;�"���i�O ';0 �,;� I ���ç��'��n�e;' c������:::
� -. ...' ntmígos. tado após o desembarque, .

M ·n' ·Th· •.. Phare's Louis Venillot, referindo O DAS. I por altas autoridades ci-
a �" ece , .

... se. ao: chefe da chrtstanda- esc arece vis e mil!tares, O prefeito'
. "", ', "

.de, d.lsse: . Rio 2� (AN) _ O Dasp Dodsworth saudou o rm-

E a hi5toria:,'�e repete. onde' morreu, depois deal:- p�rsDicáz. 'Meus fracas.�o�, .

«Pedro, �r�taneando �s- esclar�Cel1.�qfle. o caso de ntstro.

Quando Cyro, rei .dos)guns·anos de sofrimentos minha queda.imeu cativei- Slm.o.eSc?_ o género .u- embriaguez ::Cr�stante-cons.I--p��_-'--,-,-,,-Persas, cercava Babilcnia, e tortes remorsos de cons- roo não- são senão .as conse mano, .. def:ne o
-

erro e fica titne causa eficiente de de- rOmaçUHS SG LIerCl1J

á testa de tormidavel exer- ciencta. Deus,
.

ainda conce quencias da minha. inlml- sendo, sempre � soberano missão ao. funcionado. Se Rio, 25 (A. N.) - O pre-
cito, Balthazar, que delen- deu-l�e a graça' do arre. sa�e eo�tra 0. chefe. da' i: dói. :;;rdade. Nao ha ci°der e�te porem fic�r aliena�o' s�dent� da Repub,lic� deve
día a cidade. em nome de pendimento, porquanto, an greta PIO Vil tem razão .. na., t�ra. q�e. possa erro ainda em serviço, em Vif- ea assinar hoje vanos de

seu pai, confiando oa for- tes de morrer, Napolão de- e o Todo Po�eroso. prg- ga� e las .el� I" I _

tude do �l,:oolismo deve eretos 'de promoção. a 2[-

ça das muralhas, ria jíos cJarou:-cO.árbitrodas ba Itetor da Cadeira
.

..
�e São

b pa�vr�_ eefe ..
o ��_ ser epcsentado. tos postos no Exercito.

esforços do inlmigc e es- talhas e Deus.» Pedro quem derr,lb..Çlu o ramar_ on e ,:S unas OI
.

��__

quecta, em festins, o,tedio Esta sclidâe no meio·dolmeu.trono!�. _ '.
das do m�r vao rebentar

desse longo cerco. oceano dá, tempo para re-! Hitler, o maior cnnnnoso em borbotoe� "de es�u�a, A 11 t B.'Ce'rta noite"emquanto e- flitir. A _'de§g�aça tornou me II �e tOdO. S os te_{l_lp'Q�.,._J.erá a sem c__o��eg.ul��m �rruma-Io. JlU a na assla.
le.celebrava a'festa dás Sa -.' -

-

'. graça do arrependImento? H,íi' -..
t
I' • •

.

ceas ordenou que lhe tTou- '.
.... " ,O tempo nol-Q,.' dirà.

t
' cr'dassmats e a tuat sedn- Lendres, �7 -

Anuncia-,
dli! muitos pontos a mai·

cess�m ßS vasos sagrados Vao l'ecebea' per... I O que dizem os toais da .eoça- {,mar e, �ome eOt o. se ofidalmentt que nove uem 'öaquet:e rio
que Nabuchodonosor rou- nas 'e braços arti.. ! Historia? Mesmo !la ida' o moas tu�SOt c�lm� con ra

aviõ(ls inimigos foram des-
t:I •

bara' outrõra do templo de ,ficiais I.de médi?, mais de um im- o �eprestn an e ,e eus a-
truidos- por esquadrilhas Londres, 27 - Os ale:"

jerusalem.
.

.

-' pera90r levantou a mã.o qUI na erra.. de comando de combate, mães sdmiliram Que as
Mal acabara de cometêr Rio, 25-0 Mlnist�v da contra o Papa; cont�a a '1- J. 1I'[fJd�Z1'Q8 hoje, nas operações de suas forçãs evacuaram a5

essa profanação, '0 impio Et;l.ucaçäo-, fl2.z

PUblicarl
. natrul.qamento e ofensiva posições que ocupavam

viu. com terror., aparecer no!! 'v��oP.rtinüs 100015..., levödüs a e,feito pf!la for em PanTynlc KUrban.
uma mão

.• q.
ue e.scre,Via, na' uma longa i'elsQã.o'"a l't'B. T.erJam se. " rebelad.o as tri- Qa aerea 2iiad2t• na ire'n A alUdida. �ve:C'uação deu·se

parede. com letras de fogo, peito d{18 IDutihdos,. que' ,__ OI _
Ie nlssa. na manhã domi�g(l depois.

as palavras: .Mané, ThfJ- devem compa'l'ßcer com pulaçoes de .navlos alemaes de serem de�tru,das todas
cd. Pha1'és urgel;eJa para re�ebß!"J ' Londres, 27 - Não ba as forliflCaçÕl!S e instala'

FOI, então: chamado o perDAS e braços tl-fhfJCi- Eslocolmo, 27 - As

I
rem reCt:bldo Ei noticia da notH=las sebre ai as forças ções milita.res Penrynk f!-

profeta Da�let que declf. ou als de 8cordo C{1lli o pe lonte<:. fidedigna<;; não con- r�ndlção da esquadra ita rus�Rs atravessaram o

I
ca 9 25 m!.lhas do eStrel-

....l as mlsterl.QSas palavras dldo que f�zBram ao go-lil,maram a� mformações hana. Onreoe:-, ao sul de KIev. to de Kercb, ultImo posto
", _<tFoi Deus que mandou vBrRO Isobre a propalada rebtJião No entanto sabe-se que de Kllrban, oquaJ se acha-

esta mão e eis o que está

I
es\..belrcida pdas Idpula- as mesmas tom�ram pOSS2- va em poder dos alemães

escrttO'"
_ ServirodeRllIento ... ções de varIOs naV'LS delFaleceu O ex ..mi.. -- _

...os teus dIas estao con· 3'
� guerra alemães ao norte � ••

lados, serás pesado e teu grafia da Nmu'g', depoIS de I., mItro pygger Represal13s nazistas
reIQ�a�I��d��tle_ na sua RIO, 25 (A.N) � O ml-

-- New Vork, 24 -{l A)- • _. • •

v.sania sacrileg�: cercou o nislro Marcondes Filbo i· O jorn,l·sueco americano em terltorlO Italiano
Vaticano·, . aprisionando o nau!\"rou oficIBlmente .. .o � I ·:'iew Exange> anunmo�
Santo Padre, o ,Papa Pio �:��I�� o�eerar�o�en�;:<l�lt Açl.l::;d:B��rulha �ueir�M��;:f-�g���c�\��_ B.-:rna, 21 - Frank Bur- morte. perderão hldos os
XII e seus c�rde�es, ho�v: v�rso� sindicatos äesta ca- Pos pa.ra Pl.ldlns cau hoj�, frit � Estocolmo to - Te{�gra!"a� rcce�idos seus btns e suas hmilias
umcla�oruntversal,eglan piÚl1' Pl"Ojvtos ql-lO? sallsfaz/Zm com a idade de 8ö anrs tja fwntClra ttallana: mfor-l-seriV> pr�sas em represa-
de ?eo!lmen�o d�. p�sar e

'._
.

- .

mam que as autorídades.lia.
.

de mdlgnaçao agltol;1,:-todo - oszistas acresc<:ntartl-m aio m:-,ndo d1tíst�? . ..' • . .. _ _ I pf':;a de morte para, os
,

HIlIer, o sacnlego, fez A ·prlmelra etapa para a lnvasao I sabotadores i',lianos, con· Onde esta�á Mus-
lUZ a �ue aparecesse, ,na . '.

.._ )fj_scilÇão de tQdos os

seusl
SOliDa?

fachada de seu qu�:tel ge- d
.

F '.
.

."d·' .1 bens e prüão das
.

suas Bem\?!; 27 - Noticias
neral as mesmas m!sterlo. a . r a n ç a, zona· mer: lona Ilamiti". ,nãoccnlirmöd"dizemquesas

pa.lavra�,.
anuncIando .

-

.

.

I Telegramas de

.C_hlasso I
Mussolini Cilcontra-s.e em

o proxlmo .�Im de seus te-
-

d..... p�l'a Berlim ·dizrm qUe os

I
Bologne ou Verona, mas-

nebrosoS dIas:. . _

O co.munittãd.3 do alto coman � (rances aLemães aument<ltam. as O jomãl "Provincia. Dica-

traOo���i����S���.��;��;�: A -a.�e�cia· ingle?-<i Reuter· Q:�: Aliado ao Norle� norte, �s' al6mães �v;!clla·l �:n:a3'�r��Ç�s� V����;m�� !r�:_��c�u;áe8::t�������
te �e Deus, aq��., '�a .ter.r�. çomu�lca _ deLon�res: Está Ida -Mnc;, 27 ---:- � alt��ram"� _,mp,?rtantt ��rcd.ro· Id.e a s�botagem alastra·se, Inorte d� Itali-:.'Outra noti
ter.a o s�u c�sh�o: "

sendo esperado o desem- c0!l"'�ndo france� comu!ll' m�. de· Chl�o-Vechlva. d€.-! �!dv.trtindo. os 'sabotadores d.a informaque o chefe ias-
·E. a hlston_a �e'·.r�pete.. ..j)arq�e_ na Corsega_ de u_m c�, On�e� regIslou-se IR- PO!S da haverem dl:!5trUi \que :5crão condenados a1cista eDcont:a-s� na Ale�
Pio VII, ao �er eleito. Pa- exerclt9 de 300_�O ho te_!lsa a�lV,da�e . p.or parte do _to_do o estoque de!

lmanha;.pa, no ano de, _.INOO.·pro- mens, da �rança· Com�a. d.as PBtrulhas.im�lgasbAm reserva".i· �.
curou conservar-se em har- fen�e� Consldera-:se qUe 15- como- da arttlharla. Mes- .

_

!Afundados 17 na.. UH"monia com'o Im. 50 s,er� a primeira etapa �o assim a �posiCão da.s .

_

.

r vios iD.iDlillVOS Corde ull Irá
.....perad.or. 'Bonap3rfe;_ mas, para a:-ihvasã� �a. França,_ (ro.pas aliadas n�o diml- General- 1r:�íaaD i

.

-e
.

.;" a ·M.�scou
-",não'podendo ceder'a v.on pela zona me�ldlOnaJ, !l O�IU o I?rogresso.do�nos� I Lendres, 27- O Almt- Washing,{o,n- Revelou.

tade-'d!!sse m

..
onarea, fOI, o· cargo das ,.mesma�

...
f�rç_as s�.s �Iem.entos avançados

fUZiladO... I ,.:mtado britani�o anunciou ·s� 'hõje· qti�, o sr. Cor�enPontífice, e�c.arce.rado e ar de pe Gaulle e. �ltaud; .e. contmua ao oeste deBas.·
". que Elubmarinos da Mari- RuH degc.ansará algunsrastadt?_ priSIOneiro· tm. �osso� des.tacamen!os _ Londres. 24 (U. P.)·...:.: -nha real afundaram 11 na·. dias antes Ce' encentar a

Deus•. porem casti&"ou a �v�nç�ra!" I;l3Quela. r.eg�ão Infor,m:açõ�s :proçedentes vias e danificaram cinco sua long.� viagem a Mos·
NapOleão,. '.omo cas!lga a p�. e mf!mg"a� ao Immlgo da França. ààiantam

. que outros dur.nt, osa.,quos eou, ·.m o"löbro proximo.
�od?S os. lO!m!gqs,de sua � conslderave�� perda.5,. ca�- os alemãe!l'-'f�zU;1rolim,o'ge- que tentavam os nazistas quando o secretariode Es'
IgreJa. :VenCido _em Wat�r- -

-..... - ._� -� -

l.turan�O'!l1UIIOS pn!IOnCI-_ ne _.' zaga, CO� tt:laIizar afim de 'dar

tem'ltado�e:neric3no cO,nierenci'
IOD, caIU nas maos. dos l�· Sobreme:�ade iCI.o_sa ros. DeVido a pressaodos -manda

.
_

tiUul!'ãa de iJO para,e.s tropas e mate- 'ará com o Afiqistros, An...

g!eze.�,· q?e.o lev�ram pn·
__ ��i�� _�:-�i�rimir'la_5. 'nossos �elot_J!:camentos a, ddfts� Sal-e1nq.

'

-rial bellco fVQCUar do por- tONy Eden da GFã..Bretimha
SlOnelro par.a Sa�ta. H?Jena, '.' v.aoçados.: do suL,.parao. te de. Bastis: e.MQloiC"V, ô!!:' Rusais

_
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. ::t:§:�r::�i��t;:!:t����::��;:: >
Mi���!llU�<�,�,.g�n'<tll • siê��� �e :�tt.tG$ de !olmç;n§
�re�as maís v.�!iinsa� �a praça.·' J�dia6$ peló'!eMoRa n, j�ß3 . t�!re�a a d!!1!:�!I!fr
'.

..

'RÚo ·15 'de; ·Novembr�:; 351
;,; '-, .".' ,-:' ':; 'o,. '. '.,' __ ' .'

preie:i!'ido;f.' prcdutoss :
.

-D .,1--

Companhia
.Arr!axtkii

Paulista
Iß�;.3S��i�g, tirasifrAnf !It Bí�&ida.�

.4.;;.ia/rtiea, - Pil:·wn8,:'"-

iIiunclzem�- J'!n!zbü:r- "

IfI6tTI/;nT!l�!eiJ:l'·-F:-?nguim
-Pd.';:(l-;M): -Eztrq,......:.
por (,(ir-'- C,f "!:a.m.Utl�_;
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8",1'.
jllgo.�ãlÍ

z. P8sBI,
da AI. Rio B.-anea

Tipografia
COMPRh-SE uma com-.

plOt-l. Alé e-s. 20,000,00\
l���1'�. ��� �[ITM���:�_j!
- ít(lupavn: Sece ',

·

I

:;·A!.;,CtÚ�A -·çl\.\·:"OUÊ.RR_A -:� 'TÍ'o�as chinesas em rita_�ch�. pera
.

a irén�e' de
.. ·��t�J�a� !?ar�: ��n.�ih!4;at:�������'O�'<;.;J·,yesI!J·tend<;t que .os'sucHte$; do Cde�i�.�m- "

pet�o opqem lia mata de-sets anos, cora ind'o�aVt�� bri'.lvur-a,·- aos agressores'
..•.. t��r.�4�$4;:e"�1� C';,ii!Wf;��J�;�:�j!��[::E:S�!��t'ci'�1�,!��:�:l��i:f��:.--�-------"����----._,-'
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, Rio, 1S (A.N.) • i:4)Dsideràncio -que se-faz mister difundir Qda vez mais as al1irida
,des Sôé:iâi�,'� ·ni!)r�,s entre. a� cla�.;operar�s,tll�litagdo,lhes.meios ele r�e<!Içâlo elll,
'-geral, ó··ministroMaÍ'i:on�Filho dí�igDqu,...m... colIDissão co.posta de seus assi$t'll�teS

.

teapqDS .para eJa�l"al'�� uID,projeto ele portaria criando um serviiso especial vunto
"a comissão, tecnita de ol'iept�ção sindica;l>p�ra atendimento daqueles objetivos.

A··.· çÃO ::.!= ::c�E<�ci{;li A L"
Em beneficio da mérito- Quando já S� tem escrito tantas lDôJllogr;:.fiafi com T

ria obra do Hospital Mu- �::�:c�II;I��U�!� ����:e�::�:gpaç�� !>��1�t"'·a ·:o�;ervf�����af!;
Ino t -r- D1ameo3u - 3a.·lelr� 28. de Seiembrß de.l0g --- Sla. Catarina - Mo 48 �icipa.l, um grupo de diS.- um trecho, apenas, oo todo - as que mostram perfeitamente

tintas senhoras e senhon articulados espetes geogrllhcns, Iorma desc mva e senso hlsto-

'p
.

f aI.& li!! tas estão promovendo, pa- rico merecem relevo pelo que objetivH:J, P:&O se thescontando,

r' e e I' ILo U S u r a r' I o :�a °ani%�da2 �s��r���udb:�� ��j�\S�l�r�����lnoT.sC.ues porventura yisfve!S. o trilbl,lho que

.' '

.

,

.' sante nos salões princi- ����,�J;�do f�!\i���
Rio - O 'I'ribuual

dfluaUá,
Estado :da Baia. e falta de numetario. O réu pais do ..Carlos Gomes». nes!õlsegullàapitttede

Segurança.Nacional julgou denunciado nas penas dolfoi condenado a '6' meses 'As mesas "para essa nci- no�sa observa!.ã�.
'}:;afael da Silva, Borges, artigo 4,,0 ,letra ca_ do .de- de prisão e multa de 2 tada dansante, podem ser cr;v�n� r:����IJ�! .r��
negociante e prefeito de ereto-lei n, 869, .de 1938 mil, cruzei.es. minima do desde jà procuradas com daial�, »tgurnes p�gi,
�.- por ter na Qualidade de disposilivo legal, a senhora Tnéa Deecke, nas (.C- box !�Hur� tee-

O·D" fornecedor do destacamen- [esposa do sr. Raul Deecke 'J? o, cmdado d7 ser

I N I oficial da referida ci- !'
' �übno, .mas preciso na

,
d�cfe e�presta4� dinheiro �cola de �ec_a"l n.

_ ceÓc������lI in toeo
p,,:jtf4t ás praças, por [conta d.os DitOS de, !avla�ao Or_a ism_Ç2iO ,.

da
'� escreveu o que viu

I� seus prés.iccbrando-a prin , ' Federaçao fhlO" t üehruçado sobre o pa-
"

cicio 5,/; de juros e de ,�IO, 27 (A. N} - o� dica). 1�:�t�ml�S:l-;-ri�o;c.�,!�v�:
1 . DOiS lO',. ao mas por no- mtnistro Saigad? Filho, a-r ',jlu;iiO llDlit;co,adlJlini;:.

�HI!I!E,Ohl_ vo ajuste comos .interea- companh.ado �� :;ua espo-I Porto Alegre,24 (A l,'.J,trati:-3, o reteve ge('
sados e sob a alegaçãe de aa. e varias oficiais da FAß! -- O sindicatos locais ati l g"lflCO - que �� ;,�ãO

,,\li'
'

-- C�f'gou ontem ãs 15 horas

I
�;,Jm 05 uabalbos nc s�n- 'II ���'i�u'd�e >.:�\�lIPe�:Jito::

C li. S', A' via aerea procedente .de trdo de que seja oigumaa n}'.� õlP�I'I'C� bem icca-

O diretor desh folha 'deg�ia,
Porto Alegre e falando a da a Ffd�r<i,;iio, Sindical, llizado, em esplcguiça'

alugar uma casa.resldencíat no .reportagem declarou que de vaeordo CGm O!�€tJjbfJf'-I"ll'\Jtos (lemO�Jh'�, va-
quadro urbano dentro de sessenta dfas Sfi'

leldO
em tel resuetnva le;_t! curscs cegua

tníorrnações pelo teteíone 1092 rá instalada uma escola I ....vitnu lambem o au-

II---�----- para mecamcoS de aVla- 1���·51��fa�b��a�!. o��
,

I Vende-se ção com a "pa"dade de PllSYß MECíiPUCI1i dem <oooom,,", q, '"

qumhentos alunos
F""

-

Is�mprc.
re!la�ap't01't,

.••�::;Ídrl�:J.�l deslilaria para agüarden I e IiIIr: E L ii O cOfl'�IIO\l·s", �m dar

rooTIl�,FHIIlHlsrll:C€nr€SÇlUtln116A:s:lte
e ��ccol - y!;l' e,tiatar .

• ,,1 �::��add�;�I,1:,sum[��'; . .

'" '

USLA S. JO,__F., LTDA. Lei, d.ç Pre.vlden I bem explnra<las f)-Jdem �rod!\z!r 0$ m<"l!l?r�S res1.l1t.ados, f: te-·
"

"

,

- G3spar, - ela SOCIal lIe õl:in��ra /�:�i�a1r�::'i11�u�l;aT,ot!Ja�s��)�} gell��'llo:o�����r:
cão, valicsa, iÍ tarefa sempre digna de ttJr;l,3; ec:nh'!ciio o que .!
nosso.

Gra!us ao autor de �li!daial. ,pelos momentos de �grada.·
vel I!'itura quc llOS proporcionou,

Diretor proprtetario: HONOR�TO tOMELIN

DRAMA
'por Jlarâ.

GoHas, tudo quanto aconteceu ao, noSSO

" companhe_iro, detentor 'emêrHo da displicência,
aquele de sempre a afirmar - «nada é maior
que a 'eternidade:.. Foi uma dessas cousas, tão

proprias dos s�clllos, (de um 'modo ge�a-!) cau

sas humanas, .do grande cort�io dos fâfos, Cou
-sa$ dos meios dos racionais O Mic!as, ,sempre
foi chegado a essa especie de costela, sóperante
da mliciencia, divina, e' da malicia de Satanaz.
·Daí. ,toda. razão de sempre se,enc'Jntrar en'J,olvi
do em dramas com o tal sexo -fraco.:

E s,e' passou assim: 'numa 'embriagante ma'

.nhã de setembro, ele recebeu' dela a ultima :am.eaça,
"Sei que não me q'Ueres, isto _já de varios

meses 'ou melhOr, que, o tedio te ausêntou de
mim. não te ir.1p!oro. Tambem, não que
io mais ser tua, Sukidar-me-ei de hoje para;a
manhã. ,Inda não escolhi o meio, apenás preocu
_par-me-ei, com duas cousas, complicar-te com

meu suicidio, e não sentir a morte,
Da: que foi 'tua

liA::>.
Assim'.ftri a carta, E eLa cumpriu o' que, pro

meteu com 'pontualidade de pirotécnico.O,Midas,
na apatia dormente de uma massada, em crer na

ameaça de mulher; nem abriu a cartinha, que lhe

'chegou r:ta t'lr�e embriagante de setembro .num,
envelope azul, rescendendo á Urio. Fe�haàa cerno
lhe deram, atirou-a sobre a coruja .do Cinzeiro de
brpnze, ....'E quando lhe disserarn que ,Há havia in
gerido algumas gramas, de cianureto, rasgou o

envelope- nevralgicamente,
Era tarde,

Rio, 27 {AN) _- O Mi
Distro do Trabalho infor�
mau que todos os Sindi
catos e interessados deve
rão -aguardar a promulg3-
ç-ão da lei,organica de p!e
videncia social e que esta
belece o plano unko de
assistencia mi!dica para
todos os Institutos bem
como para segu TO de en'

fermidade,

11' Sociedade
Fizeram 8.tio� ontem: rozzi, fHhli do,sr. Alei-

,

._ o sr. dr. �qUilesldeß GSl"rOZZi;,
Sa16)01 !iireior de nossa - 'o :ir, C�rlog Rfter
cl1nfreirtl "'Cidade de fx-geJ'6Dtf> d� fJrIDtJ, Caro
BluIDenaUa, Jus J-Joepc-ke ::" A.

_ (J jnrrIß,listlt Carlos1 ....:.... Faz gJj!)S Bm�nhä

Allenrit'; , � - Co li!', Helm11th
_ a. arts, Daura Gar.:. SChOBUGU, pre&tigloeo

.

__

'

,agEnte' d€�t8. tolha: em

Yende'se Hou pa "B Nó,te.

··Congresso Nal:·ío
nal de Estudantes.

São, Salvador, N,(A N)
-Na 'primdra 'Quiazena de'
outllbro ·re;;liúr-se.-5_ aqul Motriz: 1 balança pflrs imbu:ir. ea- -------
ó primeiro Congresso Na-' LIMEIRA - Est. São Paulo pecidfldl� 3,000 quilos, çlla'-
ci:..nal de �Esludantes S�- Agência em S. 'Paulo talúrma 2xI mp..ttO. P3tal---.....

---1jctml1arios, com '3 'pa'rtlci I R.15 No:ve'mbro,15d-9"and. vagonet�. - Ver e tratar

Pau11.o·.. H'Bu·r.l' fig
.
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