
A seguir interüJgado, pelo re- 1 observação dos nóssos
i'�- co' - d-'''OU o procurador ge- j_que se acham presos
ral da, Republícar 1 mas ainda por serem

"Quànto aos-bens dos alemães
ou japoneses, "acredito que no

proxímo ano, o caso será resol

vido, havendo motivos para se

aguardar tal resultado. 'rudo de-

pencI!ia do estabelecímento de

interesses
a proble
solueíona-

RIO, 19 tMeridional) ._ Lnfór
ma-se que o sr-, Pra i;3 Kelly con

vidou o sr. José Am'::rico par J_ fa
zer" o discurso oficial de abertu
ra da Nacional da

Uzrr reportei:' que v13..joU
Rio' Grande -dó Sul, dá noi,..

,te como (}s partidários dD esb::..

donovismo eÍlgâi'lãffi ali o povo
com Iet.r-eí ros, nas ruas das cida.

,"es, da fÔl"�a deste: "029 de Ou
tubr:;1 io! um 1.0 de. Abl'U".

Como será possível ludíbrta
rem-se os brasileiros com a.fil·
mati'lráS desse caltbre? Como
deixar passar sem protesto 'U:m

letreiro faecw'Sõ, envolvendo ta

manho repudio da verdade dos
1a.tos? Os eondutores dos três

(\ lampe'"r III o b ri-taDlllco-I'�!���o;�:;;:�EJ::
rou com o ascendente militar,

.

"

ganho a 29 de Outubro, n'l. vida
.

.

� �hi.ca da nação. Do caminho das

Como b nO a i I y Expressn interpreta ;"ó'ms g�rações cum�re tirar a

_ • , uemagogla e a eaudilhagem, pa.-

recentes resoluçue s do Comlfe da ONU I ra ,:n: lugar d�las, _repô:- a c�ns-
t ituiçao e a, lei. Nao há esfôrço

LONDRES,19 (U.P.) - O «Daily Express» de Lord mais fecundo, obra cívtcamente

Beaverbrook, diz que a Inglaterra deverá deixar as Na- i mais pura que o 29 de Outubro

ções Unidas antes de fornecer-lhes as informações sobre ,'18 1945. Es��. data mar�a um
"

• r • .., progresso sensível na vída de
OS desenvoívímentos políticos nas coloruas britanicas, um país. que tivera oito anos an-

pois existe uma verdadeira conspiração para acabar com tes, um- retrocesso JJ.2 mais .le
- O império britanico. um século.

As dez resolucões aprovadas pelo Comité da ONU, _Desde.ao s�at in_�epenrld�l1cia (a
-. nao ser _no ln erregno o gover-

que obrigariam a Grã-Bretanha prestar informações 80- no provisório, que proclamou fi.

bre OS direitos humanos, bem como sobre os assuntos po- República) fóra. o Brasil dírtgí
ton C:,\mpos, PrJ.c:o l�flly e brt- líticos, geográfIcos e educativos nas colonias, constituem, do por governos emanados díre

gadeir�, �duardo (lo,meR, 'lu::_ncJo na opinião do jornal «outras tantas tentativas de impor Lamente do povo, E os dois que
tomarão Importantes reaoluçôes.

t
'

.

. dtmanaram {la Assembléia Cons-
• O contrôle político da ONU as vidas de setenta milhões tttuínte, Deodoro e Getulio Var-

� de pessoas nas 43 eolonías britaníeas». gas em 1934. o foram pelo pro

!I - -_ -- -- --_� - - -- -- --"� ,', nuncíamento de um pouíar Lg):c-

Voll'a' a 5emanha a �:ti:�o;�e�� ��J�en��E�:'s�::�,�d:
5, '." I ) ��t���;��n::�:�;;���.�' �""b�';'�

Não p. :." :' �.-'!; -, t -, ;"'

ri' ó

PC" le f ota m
'

can�"
que passou. I'l�f'!·Q·,,;,..l,:" -,

U J S U t �� I r e I . II I� ;��;:odudeh������:C�O p�:�;'�
. lliberdaues essencí ats do .i�om.'m e

,

Assinado o acürdo a respeito -I
o e�TO, a ign-::n'anda e o "o",,·;-u·

ilisco íniperaram o, granel nos

Londres; IV --" U ocordo en- f pítal, por autorida�es britani- fastos da vida 'polítk'ri: .da na�ã·).
tre O1l>- três gr-anui-s putl';4-!ias

I
cas e pelos embaíxadnres da Sobre a irnprensa, sôbre o radio,

perruít.ndo . a imediata con:itl'u- França e do� Estados Unidu;,;. ,:obrH a caleura. EO:JI'f! 'L tl-ibuna
ção "de um", frota m"n;ante O acordo e () resultado do pública, calram os l'uilJS fulmi
'l.:�ll1ã" com- Ul11 nUnlp.I·O liulÍtu_ trabalho da Cumissão de Téc- nantes da censunL uuliciaL Hon

vel:;zes. " foi l!lCOS Maritimos das três po- 'ra, glória. e dignid�de do. patria
ten�ias qUe apãs longo periodo

I' lransfe:riranl-se da imagem sa
de rmpasse, chego.u a acordo Conclui na Z.a pag-. (Letra B)esta semana, depOls de receber .

�

instruções dos três ministos, -'- -

d? �xterior r:,centelTIel1:e. r:u- IE "8- T' --.mdo", Bim" Pall!<s. -_n" _ "_. ".

'? a��;clo ri_ã(; ridà Wl1� ctecLJ' ".são de �ump�e!1Xp j)lmgatorlO I VIVO .0 COU,.4NDANTE
"por ra..ie das i po!.eI1clas ue I '..:.:._ "13AEPENDI"" _:., .....
oC�IpaçãO, s�n�o an�e�,,!'lm" do- RIO, 19 U\feridional) _ Notí-
C"umento d I mgtrUC;L1_� at;s. das procedentes de Londres üão
Altos Comissarios sobre as pro- I t �, '1" �ot r' �l'"o o CU"I CGn a (i,a qu " .. a Ia. •

posIas qni', 110 f'an1j}O ll'lvega--
. mandante João Soares Silva, qU3'ião mprrant,·. podprào "er

feit:íS ao goyprno ieàeral ale
mão dentro do ,'new deal"" pro
gramado €m rpln<;ão á Alema_
nha.

GUARUJA'. 15 (Pelo telefone)

I
os trabalhístar

- Niio cesso d!e' chamar a aten- �U pa,'''' "alarga
çâo dos po lit.icos responsavels fosso que Os

pela, sobrevívencta do âtual regi- eles próprias. s"í;
mel para as funêstas consequen- tr-azer- materta 1
".ias do panorama de dlssençôes � f,�r!:il sem canse

personalíssimas, em que eles es- lirario5 em,JlrN'n.
tão divididos. Com que habilida.- .ie di'suní-Ios, pn

de 'Os extremistas ria csquerdn." lletáculo da sua de"
-----.� -�------ 1'3.1'-S" n, est.rut.ui-a est.,

OANOA

malst pertencEntf-'S S.f".S que par-

$�:�;��0;::�p;'�'.���:: ·Mostram-S& �s. dóis partidos receiosos de definições prematurasreSIdentes no e8trangClro, ontra,. -

.' t t'� I" d
J
d 1930 "d" '1 t· 'd' ''<>-

.

. -

"h RIO 19 {Meridional) - Adrnl'· con"enç;;� recel'o'sa de qu� seJ'a do inicia-se a fase do Jogo. de nereUS1S a ,f!.lramen � a a a o I e po ella ag u mar p; �r-
rao em c-ompoSlçq'l que ven a em .

•
'.

' �, V"
•

"

• • _",
• .

.

tE-se que venha segunda feira a I a_l'3tada a candidatura do Briga- :!mIlurra e adiamentos das

con-I
T. B3nedito Vala.dares, maJorl- I :oas correntes e vencer o pleno. Sabe-se que. em seglúda abenefICIO de ambas as '

. . . -
. • .

d'
. 'f'"d R-l'., 19 J�"- 'dit> aI) Con .

t
"

di' t f'
.

-
-

, 'de ira o que ,forçaria o rompi- \'enções nacionais dos grande, tarlus e eClslva, sacr! lcan o, • v, ,.a-Len n "- - concessões anlencanas, an e otanto doI' S!;US onos. como aID- 82 rans enr a convençao namo- I'
,

, . - "' .

"d d DN' h .

f.' 5 0'"

.

rnrtidos, receosos de deflDlçoes ,ncluslYe,.a posslblh ade de um vaca os pela U x gauc ::t para insiste·ncia btitamca e rance·hem do l!:stado. II ,o que ·par'oce í na.! do PSD. I",ualmente Julga-sJ
I
rilento com o CJ.bte e com a po- t' t

--

t -"'o <
•

(1 inter "111' participar de I'mportante reunião as, o nllmero de carO'bueíros a. -.

t .' . a UDN -.,;. • .

.

"prema liras.

I
:eu amen o u acor .te; "" -",

-" "
•

justo sallenbr e :ln empm como que transferira sua; lhlca ll�ter.;parhdáI'la. Desse ll1D-
RIO. 19 (lvleridionalJ _ A UDN. �ldário," em qu:,. se debaterá o problen;a ser permitido á lIJl!ll1aIlha não

----------� nacional deverá extern'ir-se 50- "RIO, 19 (Meridional) _ Os!'. sucessono, seguem para Porco será inferior a vinte nem Sllpe-
.-.,----......---..,�--..,---'------------'-----..;--......;.......--.;.;-- bre o momento políti"o na Rema- I

;Jaio DÍ'ls Batista, e:�-secretário· Alegre a 35. �s srs. FIm'es da dor a qua!'enta que era o ru·

FRRIII V O"aR O paLaNQUE- 1-
-

c h J C lo :M: hado e mero orig'inariamen�.·c .propo3t:l,

"la vindoura, O sr. Milton Cam- la Viarão" dO �ovêrno paulista
' un a oao �r s ac,

"

•
.

-

-

. """s J'á declarou que Minas não h
._
te

é_
'"

e do e'sp�� Ascanio 'I:ubino. A iJDN estuda- pelos Estados Undoi. A ,elocI-
- ',,� c egoll on m aqUI, s n . -

. , -

f r'nd d avios aO que so apu-"
,'etará os nonles políticos de seu d

-
" ". -

'.
1'3. tambem sua posl-çao em acE!'.' ua. e. os n, , ,

" . -' �
-

.

'.
"

.

3.!stado, �a� �ue há elen:entos da �:s o a��g:.ro����o �:�f:������ da política estadual. rou, scrá de 14 nós pOr hora.

DO Y",IL·E "DO.. INHaM-_GI,8J1U" '.
UDN mineir1. que-trabalham no �oÍn os lídt'.res polític-os"bandei-

.

..' senti<lo oposto, com respeia indi- 'rantes a. respeito da. organilt�.ção
;ação de nom.es. Desta fórma,· a" ;ie uma frente única ;paulista. A
presença de :&filton

-

Campos, sua "divulgação interessará aO

quando se precipitam os aconte- Partido TrabálhisLt Naeio;nal

!ii
,imentos pó,í:a ser decisi.a. borghista.
RIO, 19 (Meridional) - Os srs' RIO, 19 (Meridiona]} "O

Agamenon Magalhães e Nereu Correio da Noite" e ú "Jornal
Ramos dificilmente· ceillaráo à Católico" afirmam que o sr.' Ju
evidencia dos fatos. Lutarão, ine- ra.cí Magalhães pI'OpOZ ao piesi:
5'avelmente, as ultimas, p:lxa evi- dente Dutra a candidatura do sr.

�ar o sufrágio· da candidatura .Juarez'" T�vo�a à presi.l:mcia da
mineira. O próximo -golpe que República- O presidente Dutra

pretendem é o "adiamento da recebeu de boâ vontade a id6ia,
convenção nacionru do PSD, mar admitindo que o revolucionário
cada para o dia. 3;" dQ pl'óximo - - _ _ ._ - - ._- - -

mês, para data pÓsterior, a 11.

quancl') deverá se .'reunir: a cO

missão d3. iJDN. Átitude "dessa

órdem obt'igará faiálmente a

UDN a um adiamento, pojs o

DES.t>J>ARECIDO O BARCO partidO brigadeirista, inclinadO
- "ARARAPIRA" -

como está a apohr a candidatu- emFORTALBZA, 19 (Meridional) t"a min"""ira, não poder� reunir
- Está .desap,arecido desde ,se- se antes que 10' .part�do majoritá-. _ Unidos Os Exercitosgunda-felra o barco Araraplra, rio se pronunCie sobre um no- "

tripulado por cinco jangadeiros

Ime.
Assim sendo", fére .o grupo BERKSEIRE, 19 (UP) -'- O

.

cearense.,;. "Um' avião lÜa FAB Ministro dá Guérra Brit,anico,
teem sobrevoado ô local onde E",.t 0-ER" .. Emannuel SimmV€l, declarou ho�FRAQUES1\. IJ J1JU.

i'd d
.- ..

J'ulga encontrar-se à embarca""o ' Je nes ll. Cl a e que se necessarlO
."_' 17 I NH O G RE O S OTADO·· 1 t t t'dma.s as pesquis:tS não deram re-

•

I
estara l",bS� li amen e ,g.a.ran.1 a

sultado. (Sn"f'lra,) a ('ooperac;ao entre os exercltos

dirigia o návio na.donlLl "Baepen
dí", quando torpedeado em 1942

por un1. submarino nv_�ista. O
oficial teria sido aprisionado pe
lo submarino e internado num

ca.'llpO de concentração, onde
uerdêra n. menlória. eUi conS3-

�uencia dos sofrimentos. Após
sua libertação, Yiajou por vál ias

paí'les da Európa, illl"o parar em

Londres, onde aíinal, foi identi
ficado cOmo ° coritandanv� Jl)5.!l
Soáres. A notícia niio foi confir

mada. oficialmente _-�té o momen

to.

palanque armado no Vale

Itremendos
danos e incalcu

do Anhangabaú. Soldados lável número' de vítimas.
do exército montavam guar- Na pa�e da manhã, as

da ao Pavilhão Nacional, �omemorações decõrreram
hasteado no Vale do

Anhan-\;em
qualquér anormalida

gabaú, por motivo das co- de.

memorações do Dia da Ban- -'----'---

deira. Pouco depois, perce- Â
C h a _ s eberana Uma fUIÚaça extra- �

Fruto de um êrro iuridico a

execução de Oito Werolfer
da lugoslavia á A,u stria

base grande petardO
EXPLODffiIA �A OCASIÃO DAS COM El\'IORAÇÕES

S; PAULO, 19 (Meridio
nal) - Cerca das quinze
horàs de hoje foi descober
ta uma bomba relógio· sob., o

as

Desculpas
MOSCOU, 19 tU.F.) - Dirigin- se reali2l3l nésta capital, a sra. FRA1'TCFORT, 19 (PP) A·

"'_"argarl'ta Ponce," presi,i!�nte da Fôrça Aérea Norte-Americanado-se ao Congresso da Federação �'-L

. Unl'a-o Argentl'na" de 1>Iulhéres na Alemanha suspendeu' os "'-Oôs
Internacional Feminina, que ar;]. "

_ _ _ _ _ Democráticas, declarou que, a de todos os aviões "Fairchill!! C-

despeito da constànte repressão 82", conheciilos como os vagões
policial e da absoluta f 3.lta de 82';, conhecidos como os vagões
liberdade deniocráUca em seu de carga, voadores. E,'ses aviões

'país" a Organização que preside' servem ao trlLnspo�t2 d_e paraque
estava crescendo e aument�ndo

I
distas, e. sua.ya.r'1.�Z�çaO obedêce

<li sua influêneia sGOre as massa". a uma. ordem recernda dos Es-

..

1 tados Unidos, cu'ios moth"'3 nELo
VIENA, 19. (UP) -:- O Jorna

se conhécem.
.

.

"\Viener Kurler", edita<L!O nesta

AngIQ-Nor:te-,Amel"ic.ano Capital, informa que a Tugosla·

los Estados Unidos e da Grã- via apresentou desculpas a Aus·

cria, declarando-se dispósta a
3retanh!l.. Acrescentou que ne-

oferecer a ésta, todas as con'lpen·
:lhum dos dois exércit.os tem pro-

. . -

t
-

a sações que exigir peia eXi?cução,
posltos _lt� �gressao e� aTI o �- em virtude't:;:e unl engano, do ce!
'os determma�os llore:r_n � re"IS-

Olto \Verofier, oficial Superior
.ir (l0:n medld�'l energlml..<; a.

da Polícia Milifar Austríaca. {

lUalq�er atH"que�. "

que foi julgado e .condenado '- RIO, 19 {Meridional) - "_. L:-
O titular falou durante

umat
morte corno criminoso <l� guer· nistro da" Agricultura diss,-, qu�

cerimônia em que apltsentou ao
ra. Citando os circulas !igadcs a" O Brasil está. prndu:>:iI1do a'"�,,

l�idO militar norie ame.ri�ano, ""nnistério do .EX�7o!· Austriac,u, ment� 500 mil. tonek.�:ls J'" thgL
;a1. J. L. Leonard uma copIa?-e o "Kurier" diZ t.er a Iugoslavl' anu1i;ls, quantidade alnda pequ' '"

_Jrab. ofertada em nome

do*exer-ladmitidO
ter sido -a execução fru- na. diante das

-

necessidades, p..
-

"ito britânic/() ,para comemorar a t.o de um êrro juill.ciário. Verifi- l'ém significa um� marcha segu
estreita 1iga�ão entre

_

os dois
cara-se só agóra que as acu!:<a, ra para eompli#t'l. independencia

exércitos em Ú1uas gu"rras Dlun;. ções él'am apenas- parcialment,e: qne poderemus conquishu' na
diais.

.1 haseadas em fatos veridicos. 1 grúvc questào uo trigo.
"

C O N c' O R �-�-�--,�JII_liiímillllllllllllllllllll;IIlIll�HlI!IIIiI!llliilllllll;;(l'iI�limmlI�.
O PRESIDENTE DUTRA EM

\� A N - §
AVISTAR-8E COM ADEEMAR :=

- a ç a o ......

I - Agências:
_

RIO, 19 (MeriaionaD Noti- , ê Rua 15 de novemUl·O. 3iJ(j
cia-se que o sr. Adhemar de Bar- tE Telefone 1298
ros, ultimanHlnte, pediu três ve- ;::; ;1li";'--: _." Ajam. Duque de Caxia�, ti

zes uma' audiência com Dutra. �-V�Jf
.

f]:eJefone 1026
Sómente em face do último IY3- =

�".
-

dido, feito por interm�dio do gr;. - ftnuncios e Assinaturas =:
verI.�dor do Paraná, sr. Moisés - .-

...

-

,iilia que se desprendia do
palanque. Dado o alarme
verificou-se que se tratav�
de uma bombá compósta de
:inquenta cartuchos de di
námite. . Especialistas do
exército interditaram o 1'0-
cal, retirando o petardo. Si
este explodisse, causaria.

Marchar ãO juntos
ele guerracaso

QUI,NHENTAS
MIL TONELADAS ANUAIS .I!.

PRODUÇÃO NAÇIC:;:�".;L
- DE TRIGÔ-

�o ami�@ figadalfP
.
do IQi.1 ligado

�
.

.�

Tiveram brilhante transcurso

co,memorações elo fDiaclaBancleira'
braílde assistencia compareceu a sessãu cívica na S. O .. M. 'iCslflos GOloes"

11m produlo do

UIORATÓRIO lICOR

.DE tACAU XAVIER S. A,

��
"

.

. : ,,_
J. V.

��._.;....�!\..A_.. �

ôntein, com

I
menta, no local," do Pavilhão

invulgar brilhantismo,.as co- Nacional e incineração de 1;an·
memorações do Dia aa Bandei- deira."l, falanJ.) sóbre a" signi·
ra. cujo programa, elaboraCto

1
�ficação do. ato o Tte, Lauro

com" capric:to; teve início pela Corte Eea.!.
.

mànhã, no c�po do d.E. Pal- A Eolenid3.de clvÍca., Ü,ve iní-
nleiras'- onde, depois do hastea-

cio às 19 horas, com um prés-m,ento do Pavilhãa NacIonal, tito transportando as bandei-
tiveram lugar significativas lia-- .

- -

. ras hist6ricas à ELD,M. Carlos
rimônias.

. domes, onde, de acôrdo com o

As comemorações prossegui- programa., realizou-se' sessão

ram, fis 12 horas, no Quartel cívica, às 20 hOl'as com a pr':J-
do 1/ do 23 R.I., com I) hastea- sença de autoridades civís, mi-

l1tares e "eclesiásticas e de

grande -assistência. A sessão

foi abérta pelo major Mailllel
(�e Farias Filho, comandante

do 11 do 23 R.r., iazimilo-se

ouvir, .na. ocasião,
-

o Hino Na�

cionaI executado pela banda

daquêla corporação.

"-FOi feita, em seguida. uma

.exo�tação li. :Sandeira, pela'
"prof. sra. Branca. de Santi.a.gCl
M�Io, que declamou linda poe
sia c.ompóst9. :por sua progem'

I
tora, a poetiza Castorina Lobo

de Santiago.
.

A declamadora
foi djeliranfem-en'te aphlldidn

t
pela num�rosa, _t-tssistencia. .

A segUIr, o advogado
- LUla

Navarro Stot::l pI"onuné}ou" pa
triótica. alocução sôbre' o Pa.

vilhão NIi.cional. Suas palavras
foram ouvida.'l com entmliásmo,
merecendo, � , tamhém. . amplos

(Conclui n� 2.a pág. Letra. "C")

Lupion, o "]'lresi!!tente "Dutra. re

solveu recebê-lo, declara:;.do de

que devi:l. solicit:1r o dia e a ho
ra qualquer por telegran1a.

= T ,,"'11'"-' ,.-, com

2�:! -.Jr.-:-�? OTTO WILLE ,:;
I : - Agente a:lltori2lado -

.

::
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list'r4gãii i! í
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,�g, POStal,. 38
l.ção:

i� J3ANT-0S

_ucto XAVIER
:...t>EDIENTID
Asslnatlll'9.S�

.AnUal •• , , •• : •• o Cr$ 90,00

I Semestre •• , , •. , Cr$ 50,00
'l'riniestre •.••. , Cr$ 30,00
N. A'\'Ulso .. i,:'.•• Cr$ 0.50

Sucul'sais:
RIO

Praça Getulio Vargas '-o

:E:!-dificio. Odeon S. 802

S. PAULO
Rua '1 de Abril, 244i _ '1.9

BLU1ViENAU

Belo' Horizonte; R: (,,,,,lãs, 34
Porto Alegre: Rua Jo6ê

. :M:ont-SJlri, 15

Cnritlba.: R. Dr. MuricI, 708
2. andar - Sala 233'

.loinvll.;-: Rua S. Pedrõ, 92

G. E. Olimpico x Cor:iliba F.C. São Paulo F.e.';;;:

Imprensa F.C. x C.A. Oper:'i.I1o
. (partida pr-elímínar i 15' de Novembro x Porto
ITAJAI ,.. • PaImeir:as" x Jabaquara

Estiva F.C. x Caxias P', C . � Cornerriía.l x .Tuventus
TUBARAO (

, RIO DE .JA...'1\TElRO

,Sdeção Tubarão x Sel. F'polis. I F'lurninensr- x Botafogo
B RIO DO SVL> I 1\!:adureira x F'[arriengo
r Duque de Caxias x :trareHio

'SãO Crlstov�o X Ba�g_l1
CURITIBA. Cnrttn de> RIO x Amêrtca

Iuventus x Attético Olaria x Bomsucesão

-----------------_._-

FranciscoTreska
Junior

rI !;,-

óados COzllO nas tscÓlas de 'in
tler e Mussolini, deutl.'o·. de. ãmbi
to estreito e personafíssímo do
fanatismo pelfl. pessôa, do chefe.

H.'.:i:NbA Deveres e résponeabílfdades para
Passaram pelas bilheterias com as leis votadas' pelos, nossos

tricolor brusquense, a Importan- matôres, nuznã atmosfera de es

ela de Cr$ 11.4ElO,OO.
-

.

I peculação ,cientifica, eram subs-
JUIZ tituidos pela. çUevoção ao lençó:

. Dirigiu o prélío o .sr, Ataide' turvo de
Santos da F.P.F., a sua atuação
foi apenas régular.. ,Falhou em

vários lances prejUí'Uca'i:uCO- am
haR as equipes.

ENGE���O ARQ�TETO
Projetos e Constrn9i'íe8

Rua PiauC- BLT.ThIENAU

ÇClllBITEI:UIS, CÓUCAS,
.

EMUlas E illlIlS as pu
lURueliES 1111 ESTÔMAGO.

.'f81011 E IIIHSTHiílS

.
'

Em proSOOglllmento ao extraordinário sucesso
alean�ado nos Teatrós Ilunicipais�dó'Rio-de

JaneirO� Sio Paulo e em CUritiba'

Estréia' do
'

"Teatro; BilillgueU
Apresentado s�b o alto: patrocinio do Exmo Snr,

Governador do Estádo, Dr. José Boabaid, no

�-==---::::-�
...

S Clifjlíliilrllffifumm'i,mmUIiIII'
- -

� 'Dr"Carvalho �
- -

:: =:

5: DOENÇAS DO COR.!U)AO fÊ
Si (Eiectroe3.?illo"""'afta" E
C

�A I �
= 7"rataw,ento de Neü,Tiill*Jíi �

ª (Psleoterapta) E
ª ;l.J... RIO BRANOO� j. ª
:: sobrado, s
- -

� (Ao IOOa do CINE IUJ&IH) =
... �

� =

.immmiJmmUmummmnmm�

-

II
-

-

-

-

=

ª Ef'lpe,ta,cuJoR
.

no idioma, ortglnal, com preleções, ::
ª .antes e durante o espetaculo, em porlugnes. ::
.;'IliíililUlíiiiiilUlililliiil.IiUiUliiífrmliliUijiliiillililrllUIUIIliml!lllllljl�

DIA 20 DE, NOYEMBRO. AS, 20 iIORAS

FriscftiJr -Wind aus Ranada "

de antoría do Dr. \Volfgang Hoffmann Hamíseh
(assinatura) ,

=

sub-tenente Andrelírro
dade Costa, um dos incansáveis
organizadores das comemor-a
ções, fazendo a apresentação
das bandeiras htstôi-íeas, . Em

punhadas por alunos dos edu

Ci-ndários locais .

CONSULTAS:

Si a insónia o atermen
t'lt,só Adalina o acalma

rá e fará dormir,

8 ds 12 .. Hospital Sõ(f Luca.s . Fones, 4696· 4697
14 ás 17 hs•. Av. João Pessêc, 40 . 2.° . Fone. 1988

R.delineie s RUA BUENOS AIRES, 20S - Fone, 549

CURITIBA

- DOEN�)_o\S DE SE]\.'IIORAS -
OPE-RAÇOES E CÚXICA L�TERN.-\.

- V;.-\ R J Z E S -'

Dr. R. 'GâMA�A
Con.: Trav.

p'Jr preço dr O"llsião uma

gela:déirá "Ínarca «P('ttT'.
para fins domésttcos. In

formações à Rua São Pau-
10 n. S.

,

Al\-lPARAI A
.

AGl�I
I CULTURA. J�LA E' O
(ESTEIO DA ESTABI
! LIDADE FINANCEffiA
i ' DO BRASIL!
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-

rostrou o baiano com um tiro na testa
o delegado, que 'sem saber com quem lidava, der. voz de prisão ao Tenente, quasi morreu de susto

l--E que tem j�:�o? - r-et t.ru

cou o 'l'·rnente com TIl'.11l8 mo

dos' ed ar de desabafo.
-Tem. que o senhor vai fi

car preso, aguardando ordens

do quartel.
CCm uma gargalhada sar

cástica, .gritou na cara. do ne ,

legado:
--En pre.3:Ü? n.h l alI! :ln!

O' S<!1! animaL'. SfLO sub!, com

qurm Está faj:mdo?
E�;tllpef!tt.o, () d(+:.'�ad0 res

pondou apenas com um gesto,
r- Eu sou o Te.ncntl! Ga tinha!

'11 .. fl·. ·.-.,..:.::.';·.·.I...·:.�,·JI .... '$' �1!P.� •.-. (- O�j"O. ;;�;;�l��;��p�i��;;U ... __ ldI 'Vq- � gica. - II? que ... ,J senhor com-

11:r'eend&J I"J.â.v É'? D?&l':nlpe.. 'J'e-

uto, das tiplllsll(t.lpoSI�i:�;{i;i;��;;i;�o Exército de estatísticas i dl'sabafou para o auxiliar. qn�
se mostra\,-a nf�o menOR T.en·-

Tenente 'atirou e a bala, certeI- .. - :<:Estã. "boa a pontaria f
'lO delegado. Chegou ('. foi com

ra, penetrou na cabeça. :ao"'Ca,;;' Cem "eabra dêsse a gente atira !agrilllas nos olhos que ,I�',,:rf'
bra, Baiano largou·o,· arrna, .. ·!ia ..

testa. Deu um gargalhada "eu o que vira "'-Larant.ado, o

pendeu o corpo, deu uns passos,. )�, ·em seguida, curvou 'se para delegado não sabia como agrr.
cambaleando com as mãos pata,' revistar. os bolsos do Baiano. Que soldado seriam aqueles?
'0 ar, e caiu. O C.llinh:J, '4u;da'

..

'PENUNCIA AO Um cabra qU2- o auxiüava no
attrcu outra vez, para certrrí- DELEGADO policiamento informou de que
cnr-se. Desta vez, 3. bala aÚn- ... Um -caboelo esccndído no bar ela saída da vila, esta··
-ríu . o ventre. O FangUe correu. vam uns soldado,; hohcr.uo. A
O Caçador ele Homens ·gritot\. autorídnde, pàndn'o revolver
pelos soldados e, quando estes no bolso, chamou' o aux.Iía- ('

surztram, colocou o pé sobre ':1. clll'igi1Lse para o boteco.
cabeça do Bal(l.110 «Desculpe' Ten�nte,'

Ma I dobrou a esquina, viu Q

:;tupo .L, ooidactos aglomerados
na porta do bar-zrnhu. E sentiu

medo. F:!'a muita gente para
dois. Em Lodo C3.f'O, era a au

torídade, precisava agir, preci
sava saber quem eram os as

sassinos do Baiano. Identífí
eando o comandante, dírígtu.se
.« ele:

I -�ou o rlelcgado do) lugar'

1 Soube que o senhor matou um

huíann crírnínoso.

CAPITFLO XIX. .

saco de feijão, 110 terr<'!iro, de
costas para o lugar por onde
surgiu a escolta. Galinha reco

mendou aos seus' homens que
ficassem para trás, de pronti
dão, E"avançoll soztnão. Quan_
do esrava a IU'f.'· 15 métTG'; do
homem' gritou:
_: Vira. canaía, que a. bala.

vai prá tua testa».
O Baíaso tomado de surpre

sa, voltou-se, já com a cai'abi
na: na mão. Mas era tarne. I.)

'..!'ex:ru dt� ADERBAI.. O. FIGUEmEDO
(Copyright dos DIARIOS ASSOCIADOS' c:._ Heproduçáo
.---' - total ou parcial proibidaf

.

dava. o TencIit,l>, Ga.lillba OlhoU' para cima e viu o cano
8>?-rtão de Ri{l Preto, à os- I de Um. revolver encostado na
e bi3;n�do5,-·'}uando decidiu garrafa. E e fi. voz do Tellen-
,r lima incursao por sua con te: .

't.oq·vila da.·l"eg':ão do rio �-.Nêgo atáa! Canaia! T�.
o,

.

Po-nto afastado dQ5 <nato b.1,lchorro! Num tem que
O'� dI:' transpOTte5, era o [u, ttebê agora. Descansa camba
UIlJj ta1t.tro de crímlnosos; ': 1.9 ..

, ·Ping.a é·' prâ depois.
.

Itnação tllrmwa._"", mais Bel;'elepc voltou para o seu
..êl aindai flel'ído ii; proxímí- ')àni:.o·. 're3m11Ífgando e de lOl}-
, da.' fronteira com l\linag gc ainda falou 'de modo que o

aís, constar pemente cruzada Tenent.e. pudesse escutar:
li filgitiyOO da palkkl. minei- - Aujeito danado

Galinha não ",� inll)fjrr.oól.
Teüwte ehi';g'ou ao hlgar, i. Jr-lltro rrn »oueo tudo 1'1":< ,,1-
preTf.'ri'l: não tIltr,,: an:i:es Iencío, O 'I'enente sonhou de

JNt:�:-,:Pl'. Ez;F-'"r;tva agar al- 11h03·aperto" �, quando a ma-

s fa.'hwras . (lê. surpresa. 'lruJ:w.da ,,('in che'ganclo. d.�IXOU

[Ir;> r:mi. IH"isien;;>a era d>.3-
a rêde e chamou- um pombeiro

elada e seU trabaího fi�a-
que acompanhava a ·escJ}ta.

pois os cl'imL
_ Vai e- vê se' ele está .lá.

procuravaIll os onde disseram. Corre. Se gastar
�mph" P1H'& buscar prot",- mais de meia hora. a.panha.
- fatos ess-r;, que ·enfUl!'e- O homem peg-ou a carabina.
(} c:H'ador df} hnmelL'i.

.

montou e partiü a galope. 'FoiSOMENTE UM FACINO- ltê à ch9.C'o:ril '" verifif:ou R nre- Texto de CARLOS SPERA na. fase dt'
:a...... NA VILA

sença <lo baiano, Não deixo'u . (l.I) ,1p, IID-Ul sériE> li?, :·r ..>;põrta_
'mbora. a notícia da chega- que ê;;tp o J'IQtn.sse ., anti" r.h_ gÔl1:s)
da escolto não tivess cir- servar o terreno e· as possibi-. _.

.

, .' .', "

.
. .

do como hab:tualmente, OS 'd d' _ d re";"t",, ...i"l 1.'n'tn1' .Sao Paulo. )\íelldl,)UaJ) .�

11 a 1'::>
.

p. ,... -'

• Está atuando nd .l;;l'usil tU11ninnsos .tá. estllvam eS!3011_' 'm düma"nd�. Gnf'toll UUS VIR
.... exército. subterrfmeJ', ('l.paz de

s. Somente' um. haiano flca- 'te' minutos. E.' ao chegar,. en- ..... . . .. ;.
,l:i _vila. Erd valente. () 'ho-' �ontrou tod'-;" ,," "(lld�do�' i"l. J levar ,� naclOll'alrdad(', a. ru.�a.
. 1 e clecidiü c·sperUr a. cllega- '- do �. O Tenent{'· 3,O"uar- I C,omo . lU11 lmen"o caudol .. quI'

lI''Opara s,.
t

l;>

I se avol1U11a inwnsamente. pOiSrio Truent,! G:-tJinha. 3.pesa.r lava n",rvo<umen e. '. :. .

..•. � ?
.

I
a cada mmuto faz nOV:l vitlma,.i.,l\·Cl'ticlo pelo;>, seus amigos Rntão

....
1

_..

't· 1: N'
.

t-.�- .... .,' .. ,"� in.útiliza. n materiai hUl11an.·o..ue se nao ';:e eSCOHC eSS·e se-
...... Es a. a 11IH ..

'

..

ct b i\.
'

.

-

t O "al' no ..'N
'.

" :' � v'ai lier maIS preciOSO o pa -E. - ssma_
p�eS() ou mor o. Cf a . 'ensttr, OSSa p�.'i;lCa J

• lain reainlCnto. n s es1aLsteas.l;?,'ou aOS cou·selhos. c. mu_, ·'o;i. Poden:wS :-tte chegar sem ,
. - f' . '.' �.

'l,']'.h-,;e bem. dlrigiu-;:;c pa-
.

I' .

n . trint metros d" que o ter:rv-el mal 1l.);Ü3 ".d2:,
'1 e· ver II li S o

preferencIalmente no !:'erJOct }lTIf1, ehá-::Ilra qUe esc�lher.a asG<-a. :
.

_
.� em' que elas nlais se tornfl"l 1"'-

e, ]).1\l[,0. Ali, esperou duran- O T.enente sorl"llL NaCJ f"
�

• -

I ,•.

tnd a· noit�· 0'· nada da es_· _

..

., "

..

k,,'ar' tonos O" .;'0]- CESSarIas. a naçao,. O,t .. {;Jft, jlO
v 2 . "e{'p"S�.l10,

. neríodo compl'eendid" entrc os
a llP:-tl'eeer.· Entretallto, num nados. Chamou. o Gam�ll !".i' 18 .AO finos d idade eH1 1('_
perto, OS solda,dos ·desean- ·f.T"idor';J .. f':'cDm (l nOl'l}b"'''(l (1,,'" .

a - e . P

m da c:-tlniAAada. O 'Penen- t ",..'u'nm_. o s�tío; ,Reeomendou:a�: ,

__ 'NOTICIAS DA CAJ�I'rÀL _

..

__

fleitadn fiá: rêde·.. -mira.va as 'soldádo� 'Qt1e :fossem par3 " "1

elrw. Em.bai=zo,da rêd{!� uma: ia r ·'0 aguardassem. nrL1TI bote-

'P'e-. 'II'-Iílido· de' 'a""U�Xliill·O·'
,

afa. de· pinga', Os 'soldados quim.,·. .

VilJl1 deitados nas .pl;oxími- O n:tll.qufI 'ln Bll;íano
e!l. s..:'relepe·,· louco por UlTt Galir'.ha .espóreava. o animnl
� não tirava os olhos cta t t �

ra'.f ..�. Manifestou a. Isidoro Q\1:eria ch('gar () qnan � f�n .::
.•

A prc·nença de _IIDi �rJmlllo"ceu d,?sejn de molhar a g�r\ !lm dava nova alma. Tmh� ver,
ta.

dadeira' lOUp.llril. peJo. ;;('rvif:O à
- \/Oij já " filo a bicha. ]\{as

\OiR. mr,sinn: (',quando a gente
CP.]·1 a boca.

vn, i che.rranctú i) cüra<;ii.o ap:�ta
_ y.].,[i é "ilern sabe. nêgo, " c

. � [O'i
Y'hdo v�. i ::,t· l(ji�HR,ndo e�qíü,·,'i ..

� '-j';;nf'-ntt!- fJ2I?:.,.â. f:.stá frito.
1 1 TIl"l'1 -

�i'�f"'::;n J::í nn-'''l \'ô.nl a:.- {C
.

�.

Frit:l nada. (�llé vê? Vou
tar! E quimdo o cabrll r:"s,r,tocá. ..,.

T chego ao. auge. Atiro (' nao er.

ulr.ava Serel"pe qUe (} e-
roo Parece que a. bal::l.. s_abe 011-

l·,,.
b

dormia: AproxinloU-Se_ de
Qrc"

d de tem que ir. O coraÇaO p.-
-

r.1'05 até ficar sob a re e.

'arrafa �f\ que e;;.ploc1e·'..
1quando agarrou a g'

. .

.

O Daiaso pst,l'rc s::-ntll.cto III

levoli à hoci" n vidro tlnm.

C
11'1

80·5 tril i C ui t O re s '''"' "m ,iõo Im""" ,MeR,
.

,,'. . .' V.l. nO'1."a Ipopula.cii.n. 8va.ji.an-

rs n catannense 16.,,1' <'m .111ais d"'?" .

JO os tíbi-
,

. ; 'tn:=; arn!-�lS' pOr - t1�bFr(,llJ(",::e.
, ".

I
.l·oi o!m�dieo . 02valrlo TIli)li'�a

Bra;.i) rlpciara, que estão mm'_;:
Coment:l-�;O flue :;,rá traw,-, r0ndo 118.600 tno"Tcl1losos DOI'

í�rida far'u janelro a pr.Ó:l..ima a'1o, ntuna média: de oito enC'l'
c-onven<;ão naciona.l do l:'artifio' ·};:103 .para cada (,bito. Verifie:-_
Social Demoerãtir.o.· so - acr-'ntúa aquele r.línico _ ..

.

'que nf) pais hli. Ir'a ',� ele PilO
Na. data üe hoje o governo llli] tuberculosos.

. "ancionou o ato aprOYanDO () :. Em umi COnferência, o Lsió
novo regim'ento de custas.' ']og-o Frarlcisco Bene::.Jü

.

aler-

.

a catãs- tau a 0llinilio pública' llÁ.eional tingiu em .nesso país o mal LI? f.O.
_._ O Cu linha! ("'11:': ('rerln!

Com quem fui nê mc�c�-! nO]""

I
n&sCi de nO\·�.;{. x .

O Tenente deixo1\:l ("nano>

of'Pl1l qUf: nada, lhe f1.('onte��ss0.
I. claro. (lllanto ao delf'7,ado no

I
dia seg\.:,lt�,· drixOll O' C'l.rg,1 .

Não ql�ería. (�tJlr �ujf'j1 () a o�'t�
tros encontros o'lln O Tenrm"

TIllg0 que ceifa Hl1uab;lltnte C(:l"· I Yt"rificam pOl' tlloercu:ose. Da

;a de cenJ. mil vi(las. \ <los t'oligidos em 1[1·1.5. que são
I '. .

J0.' enünm;te tisi.ólül!(l p;üricin í o" mais recenle;: as.';ma am {)

. \{anuel dI' Ab. cu afiIT!l.a. que ir.dic2 de 535 mOI·tes num ('oe

hã no Brasil, perl:) de Sll a lO!! Hewlll(" de lO";.JÜÜ h!lhil''1nt!''s,
mil óbitos' alluaif', detm1TÜI..:l_ p.'lqnele im}) --rtante cCiltm.
tOti peL.� t�l.'rjvel énden1:a. Salvador 't� P���;1.1;:"':1 O"l '.,� t�)

São depoimentos de figuras : p')r Porto Alegre. onda os óhi

p�rfeítam()ilt(' conhece'lo",-, d, I to;; anuais sühe,.l ". �'*,,;) 0·,,1

rea 1 . situução (o pa:s em ma - : D ".' '1 .

co fici"'n,�'�: Vit�d�. d::>t_en_rtél'ía de tllberélllosc deLwndo I o ll1Ll;(,(' d __ ·14i'\ {, mo, te., .1n1l.u:o.

.�llir!'V(\r que n doõnça no p,,,i:l 770 Recife, t�'�e inrll(", é de

. te Xú" de l"('presentar \tTl1 pro- ',07,6; em Belt"m. 319.2; 110 f�lO,
t�l'-.lT(a n.lél�ico social, pa}�:i COllS- �3� 3: f-n1 Belo 11orizontp :1Utj S;
LHu!l' luna cahlJJ.üd,J.dt�. �tn F�·r·L.l')?a. 2')1,.; frn .Njí·�_

Ai; ("�.;Lüí;.tk4lS ta·l11m ll}t." roi. 2S3.G. ·.em Monaus. 149,5;
II-It,;hor do' que (111aiq\WI' l.l:"- (nl ji'!Ol"r, ,,(lT)Oh1, '}':7 .; e"1 Te

:"az 'ado os: .númems .tem 1:.

PCO�./
rBz·n'1.. 2::::5.4.; em. N3.tal, 230,8;·

'rlt-d;l.de de I.'.OlH'c,il.(',' J' : inques- aTI J(l'\(l P,,�·f;f1". "n", '1' ""'. ',1",,"-

iOl1l'i.vi';nlPI1te. ApeH:IT1n'1 pa.ra ('(;i6. 200,8; 'mn São Luiz, 161.9;

.-iB:l, [lurtanro, pa.ra. rf"ip·!al· a c.m R Palllo, 14.5.1; f'TIl çn1'1tl�

ba, 102,9; e ·crn 1�lÜh�Jj" G'� ,a.

VARIZES
E��"'iE HfmUftRÓIRS ; .

. 1

emtYlrtus
, 1

MAJ': SCHWAB =

r=���--�==-----=�--

I.VeDde�seTransferida a reunião do
r�eprt'úenta1ite�} ,dn oe-sec <:á_

-:.arinen."··.:_· na ..:'ssernbtéia lf�gjS
ath'�;" i)�r intennédi� <lu I\epu
.ado K ':-::"alet Pires, apresen-'
.aram oportuna indicação ao

','OVel"nO do Est;ldn. pleiteando
�1r-:�.jiO para os tritlcuHores que
:ofreJ'aJ'lT jJrejllizo;� com SUaS

CILiOS DE CASA
por preços (:e cCll.sião e fi.

prf'st.açõ,s, sítU:Ldo� ti rll�t

Informa.çõeR com 0:0 srs.

Feo. A, BRAUN e

Teatro U(arlos' Gomes')
19 ao 21 de Novembro 1 i

SERA E:'\::l:"OSTA A �[A.IOR. (JOl,l<X1.I\;O UJ� MOl<�I?'-\S D":S-
f;STADO ,JAMAIS· APRES;;XTAD_-\ }\O PI,-

- BLICO)� ---.
lmras

nf>Hl'a:d,as
.

Sf:'il"flanaeS {l\�

depósitos 'a1,� Cr$ .1ftOOO.OIl.

10.000,00, . ail )·('iirada.'l

".'� .

�;
. ,
......



ouro, dando-lhes as forma" mnis
delicadas· e belas - Os brincos
mais simples .trabaíhados pelos
gl'egos

.

- brincos
aro. ou "arecadas d'otro", como
dizem os portugueseBi·.ein "Port.u
.nos dl� vários fOMn�tos, .fll'tisU:
carnente ccncebídos. Quanto aos

etruscos, fm� am hrinco" (le' ou'
1'0 em delicada filigrana. Esl'!)'s

Na. "11iada", Homero diz que brincos tinham' formas de flores,
"Juno punha naS, orelnas, habil- �rutos, vasos, couràç:l..". oresccn
mente perfuradas, brincos rra- ! tes, cornucópias, borlas. pnvõo�,
balhados :e a�?rmados {'..o,m r-e- cisnes, galos, cabeçás de Medt!dras precrosas". E voce sabe sa, e muitos outras cotsas. Po-'
quando �iveu Homero. 850 anos I risso você, doravante, ao para1:

_
.

antes Cnsto!
__

. ''4\ I diante de uma vi.trina. não deve

� AO. fazer sua." SOb\e.ncelIa.s Os medas, os per'sas, os egíp- Imais exclamar," inMcandri um
nao depüe nunca a, parte supe�l- cios, os árabes, .()>; hebreus usa, I lindo par de. brincos: "Que ma-
01' das mesmas e srm u que attn [vam brinco. Os egípcios usavam- ravilha! Como são -origin'lis"! O
ge as palpebras. . ..

Assim como você lava o

I'
. .

rosto diariamente, deve também
lavar os olhos, usando para isso

No" n d
.

dagua bortcada e um cálice espe- m u O Ocíal.

- Com um t.J.illeur fiem talha

do e um grupo ue blusas leves e

de cores diferentes, você estará
mais hem vestída do que com

uma, enorme coleção dá vestídos
de gosto duvidoso e. tecido infe-

A produção de receptores de i com.
televisão, nos Estados unidOS,! elas'aumenta diári,a_:nente, a olhos

r. t',r' a'nsmtssôr-ea·.··· :

t' di, _ �. c,:,.mo·, os es u '0!>
vistos, Agora. a c�rporação Phil- t estão em Gô�, âs costas do mar
co, que. ac�ba de inaugurar uma da. Arábia, cêrca l!;a 500 quilo-nova ·fabrIca. em Sanduskv em "

Ohio, anuncia que está habilita.- metros ao sul de Bombafm,
da a produzir .18 mil receptores
de televisão por semana, A Phil
co já inverteu em te':<:vlsâo cêr
ca de 20 milhões de dólares.
E,I!lva.rd ·G. Robinson ac-iba de

a Icancar um grar.a... êxito eru

televisão. Robinson fez o papel
principal na peca 'I'rovân Sôbre
A Cidade, televtsíonada pela es

tacão \VGN-TI', de New york.
Com Robinson, apareceram na

referida peGa Luli Deste, Cons

tance Comer e Nigel Bruce: Os
críticofl foram unânimes e'm nequins que caminham vagoro

samente ao longo de' um palcoafirm�,r que a atuac;ão de Robin-
livre de Obst.iculos. Acontece

san foi "magnifica". frequentemente que 3. linha gI'1L
E ago'ra uma noticia que nos ciosa ou original de determina

chega da. Jndia: foi inaugurada do modelo é prejudicada pelo::;
a primeira estação comercial em movimentos de sentar, 'qu'lndo
Goa, na India portuguêsa, e é se' trata "'�. Um véstido com

dirigiÚll. pela Agência de Publici- "pouf" atra.zi, ou de entraI' ou

r
dade -e Informações Inter-Mun- sair de automovel - como no

....,..---P�AR.;:,_,;.·-.A--A_';'N-IV-E�R';"S-.-:-ill--.J:-O-:-::S-,-C=6-:�-:8:::-.:t\.-'1\::l:E.':::·'NT:-;:;;;:;-O;:::.::!'l.:--,-- d,0, sob a orientação de J;=t. S. .caso das saia.« muit0i! estreit.as.
.

1 t
. Font�s. A nova estação que se Eis porque os dirigentes d!lS

hatiza.d� ou qu'l1quer reclo!PGão em Stl:'l. J'esideneIrl.. ;\0 leI "', .

às bebidas preferidas pelo telefone 1306. chama Rádio Goa, est1. operando

'1 grandes
casàs

. de
,

cóstura de

Entr"'ln-Il:e a domic-mo -����-'-��.-'--'-- Londres,receheram, �om grande
.

Cereall·sta Catar,anense R"serve seu Luga,r IlsS:usfação o', (inca.rgo, 'de criar
. no I guarclla roupas

. ·.completos para
Rua. S, Panlo, 91 - IDm frente â Fábrica NmLSA. EXPRESSO ITA.JARA I J ás qua.f;ro estrfilla.c: da comp3.nhia

f' \'iBje corn segurança de I de "ballet" SadJ.srs .Wells" 01'3.

Blumenau R Jolnv1Je I em "tourne" pelos Estados Uni-·
A g e n c.l a: : dos, fornecendo ta.mÍJem as "toí·

!c'i'i!o�,,��r!�,!c� ;� 15��OV���;��;::::;u;:�:�;
:: :: �L\.ndl·é NILO TADJ,.SCO·
§ Arrebatador e Rensacional filme de aventurn.'<, depenro- ª A DATA DE HOJE !(.ÊCORVA-NO:::; QUb.::

�=�_-, 'cl1rlaOnroaoev�stcaatnnearicando:e emboscada" i_-_= ���r::!�:i��;"::' d�o���::t:L��;it:,�_�:: d� :::l� ;!�a���
- em 1.630. um deRtllCamel'to holandes foi dErrotado pérto'

__
=

ACQmp"'nho shorts, complem�nto N.aclon:L! e =_- de Olincl.u. pelll3 tropas dos Capli.âes João tie Amorim, F'ranciscl"
u � Rehel(i, ];Irmoel Soares Rebelo c Antonío, Pereira;

:: 4 EPISODIOS DA S:ERIE :: _ em 1.639. partiu d'a BahLl a armada do' C3,pitfto .. genera.l:: Pl�téia. - 5,Olj e 3,00 _, Balcão - 4.üO e 3,00 :: " d d T d
..

1 t b i
-

=
�

_�
, __

, = (JOl1 e e arre, con U::lin< o rr, .las 50 o cOl'nanl. o l'O q,ener!li
:

HOJE AS 16,30 e 20 HORAS _ HOJE �_ Ba.:;nulli, qu<?, se destinl.vam a 1 ernnmbuca;
-

�t t ---em 1.769, no Rio d1 Janeiro, ntLsceu Francisco ViUeJ�: Dh.r-
:-. Paulette GoddJard - Burges Meredith - James" ewar

bosa. vindo :l. falecer e.m 11 de ClUtubro de 1846;
= Henry Fondn. - Dorothy Lamour - Fred Mac Murra;y. em

;;;; _ em 1.749, uma Pro\'i�ão Re;:ia determinou que rtos filhos c('JS
- I1No nOS\!Q alegre caminhoU -

casae" açorianos que ebntro de um ano depois da chegadól.. ':io
'-

\l I = Desterro) r.a...qaSFem, fossem cone! did3:S varias v),ntagens;
ê .á mn.i.� dh'f'1·Nd.a e delic;osa hi_stória f{11.P o d?lf.m.,,· )li. _

-' em. 1.82"3, partiu do Rio d·� JaneiL'o. u. charrua "Luconin.",
: ';tOS apl'cw:-ntolt _

com destino a Fr!.nça. levando os l'!:'.por,tullores politicas José 1: «-
Acomp. Comp� Nac. 1'. '''arner Jom31 -, Bonifácio, Martim Francisco, Antonio Carlos los trl''' Íl'mãõs An-

_ � <iradas), Melchior Pinheiro de Oliveira. Montezum(t. JosÉ! Joaquim

�mIIllIlUltlllllllmllllllmlllllllllllllllllml1l11ll11l11nUlllllllmIÚillllllh. da Rocha e os dois irmãos Vasconselos de Drumond;
- em 1.830, foi assassinado em São· Paulo. (1 Dr:

.
.Tóão

Libero Badará, t!'izendo, ante>: de explr1r: ,_,- ":M on'[l 11m.

mas não morre, a Jíbel'dade�".
- em 1.s;�2. foi .extinto (I Regiment.o de

Santa C�.t.arina;
- em 1.945, em Nuerembel"g, v1'i.IÍ<�ipiou 11. julgamento

_'���J"..cco"''''..e>'''J''�J''J"'JJ''..r.J'''J.''J:Y'''''''..r.b''"''''''''''''/'

�����v������;;;��O;��������;"'.llil A CUNICA DE OLHOS
,1e inruos g-uen'eliOS aa Alllél'i<:a, do Nortô, travamos conO"'- !

i NAR,IZ e GARGANTA
cimerLto com '\'innetCn, um jovem cacique cheio de coragem I
e nobreza, que desdenha o peI"igo e desconhece o meoiJ .. $20 ;

'\N'INNETOU -'- Klrl May - (2'.0 volume; _ Neste segundo I
volume, voltamos :'L �ncontrar o formidavel .\'Vinm:cõu. Agn- I

. .;.. " ..... ;; \ a.lellt� e lló::-preemlldo que nunca, o lnvenClvel :pe1e- I� .

vermelha. lan.ça.-se. n3 companhia de seu runigo, um branco,

I,
li

.ientro dos miBtérios das m:Lt3.S e dKlS desertos $20 S;
\VINNETOU - Karl M:lY - (3.0 volume) - Novas 8.vtmtu- ,.

rn,s de \\·iúnetou. em que o herói de mil comboles e mil proe- I'
z_,,< lnl" ('OIltl'''- Imndinos e fn.scinoras. A morle e a traição es-

i

1�.Jll��!!,';��_,s.'I::;."l���.����'''�llpreltam-no ::J. cada passo. Vencerá '\Vinnetou a última parada
I'

.... !
da. luta.' titânica de vida. e ã:e morte que' trava com 'os seus. Expresfto Blumenau Cur'lt�lba I

����:�:F.E�R�E,�=i,� ·�}!::�:=r: !,. Vla&eillllDI;rtal em. Lllllou,IDel . ··ilde ba.ndoleiros do d.eserto arábico. E' um livro, que alem �e • • •. ••• ••• DOUICILlO A DOMlCll.IO ,'. '. � •.

fi

IsUa l.l!'ão trepidante, possui en�inamentos incomparáveis,_ yOlS

g P co do p aae C q; 15F. O. ...,

tu'
-

d '<.' ré'" ." H:BfI;:, m: r,l' ,a,,'
,.

.\
descreve de maneira ll1�!l.'\.'ilhosa., os usos � cos :mes o

�
..

Oriente Próximo : . .. • . . • . . • .• .. �20
�_ A G E N C:I /4 •

U�NTU:�S�!o::�;r:mR�;!!,��gleS�':e.P�b��::OIs:a=, \ § HOTEL nOLETZ i f
pentínamente Ui abandonar os seus es:udo�. v�m da: a costa. : � Roa. 15 de Novembro N. 313 - Fone, 1065 I'do Brasil, na com:pa.nhia. de um rnarmhelro lrlan"clles,:_Per:e- I/ ....�� ...........· .........�""'.��....""""'�:;.I
tranl na nossa selva tropioul. onde ficam conhecendo os ��� ��������:o:.:.��' ,Iiérios do Inferno Verde ...•..... , ........•..........:..

., �

O CAGADOR DE GORILHAS - R. M. - BaUamyne -

H P'R O B 5 T IT':res jovens .audaaes, �equíoSOS de aventuras, �ançam-sei.n.
�

li
.

�

.\de gõrila.<;. A ação passa-se nas selvas. n.fncanas, onde
�a.ça. • d I +-- " 't

C Oales correm mil perigos, e se vêem Qhnga os no u........ con ra ii" -

til! t I
fI�lvag':ms, feros, {; febres ternveis : 12 . Irurglao en IS Q I,A'1,'ENDEMOS PELO P..EEM:BOL$O POSTAr;

'. ,
. .' J

. ,

_ l'Pn,." TÍedi-1,..� nn;";,'l rl'" r...� !'(OOl). nr." ('�hr:l-"'" ."n,.fh) __:..._ AO LADO no CGR'REIO E TELEGRAFO ;;.:__.. IPedidas fi. -, EMPRESA CLAtirM - Rl1a dr. FToreg, 77 - A' AJ...AMEDt'\. RIO BRANCO. N. 8
.

I'�-i�:'an<lar _' PORTO ALEGRE: - Rio Grande do Sul --

m a· ç a
.t.überío· Gil

Tt·nh.o jWnJrl{fc; deH1·arrtemenle.

Ciga:rro a·pós cigarro; ?In [uaruiça,
O meu. sonho de poeta penitente
Se dif1l'n(lf'!', se aionga, se a.delga,.a,.

� ...--
Sohe o [uano, em ·(lúlltta.9, 'Il4 (1,1' âaZentr. ...

F,1z:-,�e '1t1b'llem, àJr.'.po'Í·S é too escaeso:...

- Q1wmta -amarqura, que há dentro da gente,
Na neb1ima tio [üvru» .,,'" �\"f1Imaça ...

'(
Até o encanto &t 'mulher qu,e amamps,
Dt1. mulh61' qUe nos p7'ende a desejamos,
Se esfuma.... - ,e o am·01· ãesaparece, PalJ8f:!- .. ,

�
1fj eu perrg-wn,to a.mim mesmO', neste instante,

.

L"'"
Se não tem a mi.cher, porq1bll incon,...tantE',
A ,,?!�(J'YI.�tânC'ia bOEmia ela fumaça ..•

---- G. de A. ----

ANIVERSARIaS

Pensa.nentosFa.ze:'1tt unos hoje:
Senhor -

- Adolfo Gr(t.o!"mann. residen
te em Ibirana.

Jocem. -

- Ricardo G".stn.rdi
s

de- de Joinvile.

Amanhã _

- O sr. Carlos Kayt-er.

ros de primeira. necessida

de, a.ssuntos de familia,

passeíos, esportes, viagens.
ú Sol dá bons lucros em

publicidade ii propaganda�
Favorece luzes, revelaÇÕ"S
importantes, inspira ch(iê.s

de Estado, eleva enc·bt·eca,

dá. progresso a tUr.().1.

OS NASCIDOS HOJE -

Serã.o apto;; a leLra." e ci

pucias. Con!'eguem e:dto

nos empreendimentos.

na cid:n.-

(.it�(·
r�UI/MJelegância

distinção

dor.

--o

Haga Swanli

Domingo, 2o--U-l!Htl
Lua, Sol, .rupíter transmi
tem maravilhoso astral pa-
r-a tudo! Otimo para ge.ne-

r61�!'lQtl.v't foJv..j 1n5.
--- .- ._-----

J
•

LlvlPOS

época em que os brincos come

çaram a ser usados, n';:o e ver

dade ? Há "quanto tempo você
julga que se começou a usá-los?
Há quinhentos anos?' Oitocentos
Mil e duzentos? Nã.o, não. Você
está longe da verdade. Esse Iín
do

.

enfeite"; que você ainda há.
pouco 3.l(lmirou diante do espelho
dada de epocas prehistorícas.

--------------�--------.----- Por AI �I'to

o inconveniente dos desrües dJ ios movrmentos. eru qualquer n10

·mento,': são- sempre- hermoníosos
,� disciplínaé·Qs.
As quatros bailarinas. Margot

Fonteyn ,Ber-yl Grey. 'pa.mela
Lay'.e Moira Sheare·l'. cujas "toi

t.rata do gua.rd�l-rQUpa lettes" foram especialmente cria·

senão das "t�ilett:es" 'para. ,t vic',� I das ú:e 'ac0rdo com � tipo e 9

diária. O público nOl'teamel'ica-' gosto pessoal de, cada. uma, d'.'!,

no terá, pois' a. oportunidade de ranl preferência as. 1lnhas sim

.:êr Os modelos la.n<j:J:ltbs pela mo. pIes' �,ás Cores escuras, porem

da.bl'it.:1.n{ca· usa.dos por liloças cu' . (Condúi 11:'1> á.a; pga.• )

modelos e que os modelos são xís

tos num ambiente inteil'ament·]
artinciáI. São' passados 'p,:;r 01''1.-

I'
I

I "criminosos de guelT2.",

do Dr. Arminio. Tavares
mudon-s� para a,

ltE!:)

"'T as terras férteis
.1.,. cresce e progride. Em tõrno da florescente
cidade de MAR1NGA, .ondulam • cafesais vergados ao

peso dos trutos; vicejam campos de arroz, livres
de febres;, hortas

.

livres de saúvas;
produzem todos os e, 'nos pomares.
nasc:.entes, laranjas, pêssegos,

.

bananas,' úvas ; e'

morangoíol se multiplicam, . doces' e saborosos .

VENDAS A PRESTAÇÓES �EM PEQUENO.S E GR,l,NDES LOTES

CII!. DE TERRAS NORTE. DO . PARANÁ
A 'MAIOR 'EMpRÊSA COLONiZADORA' DA AMÉRiCA DO SUL

S�del São Paulo: Rua São Bento, 329 _

Centro de Administração
lOAdrln .. R. v. P. S. C. J>tu.m;lt

.

Infm:rnações ,com os escritórios· d:e São Paulo, L{jn�
drina, A,rapQngas e M�uingá. onde está eentiulizada a

Sec,!;'ão de Venda,s de Terras da Companma•.
··

'



na tcirdeode hoje
Olím.pico x Coritiba
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que tem á sua disposíção um. =_=-::'_ grande e variado sot-timento de :

__

iUALAS P.-\.RA AYViO =:::.!.- I\rALAFi DE COURO

:_
I\f:\I",,�4;_� DE or..E.l\.DO =_�_.MAI.i\S DE l\L\DEITL'\

_

: '\'AI.J.sm� FINAS §PASTAS DE cotrno
• BOLSAS PARA. SENHuR.\$. iS
- -

: COnfef'I;i'li' . dp: 1\[.\1,A8 PARA MOSTRIIAíI.I08 _

-

E .<tRTTGOS mt cotrno El\-i t1F.R.il.
. =

- -

- Rua Jfj de Novembro, 745 ==
:: . Blumenau . ª
::'mIIUnH1lilmlllllillllfliIliIlIUlllllllllllumlllfllllllnillmmmlllilnm'i-:

'Estenos encantadissimos com . a

A vislta do famoso quadro
,. obr-as :' de basquete elo Tiete. de S. Pau.,

I ]0, a esta, cidade. dospertcu
enorme Interesso nos meios es

portivos locais, sendo que seu

fogo com o selecionado da L.

: B. D., llgradou Cem por cento.
A reportngorn espartíva de

.<A Nação», após 'a vítõria uo.:

paulistas. teve a oportunícade
de palestrar com várrcs joga
dores. Primoíramen te, aiJord&<
o chefe da delegação. snr. Ro

gériO Gomes, (111(; )'espondendo
<:. urna pergunta, disse:

_- '<'Antes de tud·]. devo di-

X'-X-X- X - X - X -:-X-X-X-=-X-X-X

possibilidades do
F. C.

'l'OIDllO

Hamtlton
Feríato ....:.. Renê

lUl"rlim - Sanford.
Paulinho

Miltinbo - IJunzoninho Toni

nacnees e cutartnenses. QHe osj nau a mais lisolljeit'u elas ím,
.

i!lesportisLas' locais tributem aos' -iressõee. Seja quaL for o resur,
: vísttantes as atencões de. que

-

cado, vencedores e vencidos, te

são merecedores, acclhr-ndo-os .nos :Lbsoluta certeza, levarão
':�de mane ra a mais carinhosa, "1 bom t srmo o espetáculo gran
'afim de que levem ·de B\ume-' díoso desta tarde,

Palnieiras-EsporteX -Clôbe
ASSEMDT,EL�, GERAL EXTRAORDINARL"-

1.11 Convocacão

A. Djl'etor�a e Conselho deliberativo ,!) "Palmeir s Esporte

i ,.nlube". usando dos direitos que lhe conferem os Estatui.o" Sociais,
convoca todo" 0" senhores assocíados para :I Asserrtbl ia G'ral
mxtr::Lordinál !!t,. que será realtzada no dia 24 do corr-ente, ás 20
hora..,';; na �·Sd2 ,(':) Clllhe Nii.u'uco América. ('orá 9 si'gllir:t" ordem'
dó d:a:

EX]1lnsiç.ão da Diretoria. l'elativa :'li; l"�uli7.nçõef' do
de 1949.

z o -. TIlp,tnr1O e onrovacâo fln�! mnlhll1'fmpntn"
9:!rem reaIi2'ad{)s durante o e::fer'éicio de lD50.

3.0 -- Assuntos d'.2 Inter-esse gern.L,
Blumenau, 16 de novembro de 10·19

fi! Pedro de Alm�.n.ta.1'{l, percim. Filh,)
Secretário Geral

X-X-X-X-X-x- X - X - X -3o'-x-:-

Para
I ;., R .4--;-U E 2. � -:�� R ,:.�

'; hrTNHO CREOSOTADOAutoridades
(Silveira)

.."

cempeeo de 19490·
---------=--�--------

cidade e com o povo de 81umenauli
DECLARAÇÕES DO CHEFE DA DELEGAÇÃO DO

-- TIETÊ DE S. PA"lll�O--
zer que r-stamoa encantadtssí,
mos com a cídacu- e com o po.;
\'0 blumerrauosae. F'icarnos bem.'
;l11p)'''�·"ion'ldos com :t beüasí
U1a qUadra do Palmeiras, onde
!J iluminação é perfeita'>,

Dos jogadare", qua] fOi
o ql'" melhor ímpresslonou '!

--- ·',Tortos os meus COlegas
foram unânimes ,l'm e-logi:l.r a
atnscão '.lo jogndor Canguçt't,
E' um gTanelc elemento. Tem
rt íma visão da cesta e foge
multo bom da marcação'•.
Outro elem<'nto da deleglição

do C. R. Tietê. a dar a sua, im

pressão, foi o atléta Fotd,' um
dos mais comnlctos cestobolts
tas de S. Paulo.

- "Est:Jmcs satisfeitos em

estar em Blumenau, que é uma
cída.de br-tínsima>.
- E sobre a seleção de BlU

menan "'lIP é que você nos diz'{
- «Notei que têm ótimos'

nlf'menLos. Anenas hl'l.fl1l eon

junto, o que é o principal parlll
um conjunto dI' basquete. Go:;::"
tei muitíssimo rt:l atuação

.

de

r'ól'r't!51H:Ú. 1�' UTIl grande joga-
, dor;�_

li

NOTINHAS
- Ao que apuramos, o ar;

bítro para o jogo de domingo
entre Olimpico e Coritiba, de
verá ser o se. Artur Pa.1Üo Lan
ge, da L.J.D ..

- As félsth -:-:d.�as do G. E.
Pasandú, renderam a rmpor
tância d� Cr!S ()O. OUO,UO llqui�
'do.

-- ENCOJ:"-TnA_S::J desde Ôl1.
tem nesta cidade, o .Prl'sidentc
elo A vai" de F�(jl'i:tnopoliB. sr.

João Bomu:;;';\R ...
-_- SEGUI:U ôntem pela ma

n.hã para J oinvile, a. l<.elegação
b Tietê, que naqlleia cidade,
• ·rá. duas rarÜdas. contra' o

Guarani e Palluciras, resprctic

H E R E D I T Á R I A l'
[J "Q1W P .1 E'pH�{lsiit? E:ahemo� aJlf1n�� ,: gr9D1�� ;nl''li�)r1:l_"�j�)� C;l;'Ô�- P--ste '�r)t,i�p!:
{}llP é mn nf;'oi�p que dUJ'8ole nUhfol t(.1m trmÉ'Qlo 1." d�m"lto' em ,tlll�U��fIl: "SUJ
II:Hrelado r-iuo:; e p(ltJ(·e..�, gTimdfl� O fin·

I
p'pr;; lU1m jnt'!-l'eF�llnlB 1�,11le,1� !�.lJ���t

miid..,; .JÚlio Ce' ar. Nap"le.l.o.e Byron do: ··rode "lIrnt.,e a eplleps]fi! ,",,1.

Hll't: ,um lifuih" Iílat r\ epH�n' b ::;,;'rJ1il1'e 1i\"1'O' .n:lo !=.C TeilOe, lDtl.�, ilfe{·€lr.e�se

,lf\IPf.!!.!:':"..on aOf: 11 mt.�o� '10 f'ip.lld,,, eujos 1 p
.....l·atldltlOl�nte a tl}do� o� �nt�t".{·Rc;ado.�.

(' fo. ::.�n "Ot":tOI rlrw !mj�nW {'n:'H;f,l10,� dp j NuntntJn 'enfermo de f:pllep�UL deve

("-xHú pür{�IIt-'- -l� ln,:,p�lljl':)m de ,CObfÍl', um.: demorar �m tlollcl-t"l.{" um "e�pm[lla.r,
llrt'.JI.�'>:l.d1) flue lilíTi!l o.;, :-.i.l)t(IOla..� DIL : gr'a.tuilO d�Ate Iolbpto F;Pn�t\{,lI1n!l1. vanl'eUte.
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.1 1;'" HWr.il'.!.l'.:1L 1I1\'IS 0'\. Oop.
.

(2/lfl6)
.

. UR�.llrwn .\"'. J."'y n!�. :I!. J.. II. S.:\. I Jistfl b!urn,'fl:lllens(', Cangnçü,

f}U"U"1I11 �o\l"r·me !I'.I" 11m u"mpl.. do 10]l1010llltitulodn: "I'"rl. �nr.,·�e ·�VII�fI'iá'" ; I
(oi (lc\'eras eiogiado _PêI013 re-

,..". . ... ,_. .._
I :Jre�entant€s do C. ::, 'riet.?, pc'

." ." ........

U .. ,,,, fS(f",'olf em )rlra d. ínrma\ � la sua brilhante utuW:ão
.

I 1 aoite de qnir,ta fe:ra.
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-l - A C�Ol'.fiCA ]l)sportiV::l

alguma,' umá.
bOa atração da tarde esportIva
da hoje quandO jogarão OlimpL
co (' Coritiha no estadia da A

támeda Rio BI'anco, serã a par-
Lda preliminar que disputarão
finprefl�a . F. C. e C. A. Operá�

'lràlores de suas últinlas aquisi
ções e, z.ssim, entrará eUi caJU

>0 disposta a suplantar seu an

Lagonista, fazendo brilhar suas

�ores.

Com isso, pois, só poderão
lucrar os que acorrerem· ao es

tadio do Olimpico. Im tarde de

orj·e. A partida preliminar t' -

d. inicio às 15,. O horas.

OS QUADROS
segunct:> apuramoEl', serito as

seguintes a,; COJ1st:tuicôes dos

dois quadros:
-

Imprensa F.C, - Maria. Ro
"�1" p. F'l!J'nnnnn; .M:afezoIJl.
\Vu€rges e Joãosinho (João Lo

pe.!O; Reinaldo, Pedrinho. Mau
,..ino. Américo .e Zeto.
C, A. Operário I-- Alfredo, Ge

oésio e Melo; Pedro· Castelam,
Mocaco e eará; \Vette Lauro,
João Reinert, !-{�ssaITsro (> Be-

110 flolando),
....... -:..... _.'

�- - :.:..._ - .!.....

E V_ 'pode ter esse lucro, insta-
lando o Moto-Engenho LILLA. O
Moto-Engenho LILLA, graças ao'
pouço espaço que ocupa e a sua

construção fechada, é a máquina
ll.propr,íada para o rendoso comér
'do do -caldo de cana. Atrái a fre
guesia e 'valoriza o estabelecimen
to. A garapa já sai gelada e filtra
da. 2,000 possuidores satisfeitos.

-

Cia. LILLA de Máquinas INDÚSTRIA � COmÉRCIQ
fundado em 1918

II li

4e Blumenau, irá homr-nagear
o representante da imprensa
de Curitiba, que aqi i virá a

companhando a delcgnção oo

CoriÜba 1", C ..
- PARA o «ncontro de do_

.

ming-o Entre O"mpieo e Çorití

ha F. C.. f'stao ft yenda cndcL

raf'. numerAdas.

�n� D A.8

CASEIHIRAS

C II A P E' lJ R
.

SOMBRINHAS
III

n RIN S

Ilcasa 'A Capital'
\. OFERECE PARA FIM DE ANO OS ME-

I lJIOR,ES ARTIGOS PELOS MENORES P�E=
ÇOS J�M

(LINHOS ESTRANGEIROS)
J� MAIS UMA INFINID,,\Dl<: DE ARTIGOS
DO SEU VAflLJ\DISSIMO SOR'I'IMENTO

---�---------------�

e
f

íDlNHEIRO
ADQUIRINDO lTl\'lA BICICLETA

EM PIlES'fAÇõE8 NA J�mIUA

PROA nOCIJ\'iO S. A.

fmporÍJ1ção e Comhf'iI;i.
OlTRfTIDA - JOIN'VILE - BLUltfEN.llU.



é forte
Pretendeu.·

permanecer
no Brdsil

,-- =a Cronica de Barreto Pinto

I Bias Fortes não
CHEG.AD,;\.Pc.ssei o "v;eek-t'nd" ern J\ri·

nas.' Fui ver de perto o movi

mento dos mineiros, com o SE'U·

'Clllh"'dato. Com!-\..'-ranl "nai!; uma
vez o bonde. Creio que o nósso
bom amigo general Dutra

.

está
escolhendo o candidato mineiro,

vldo por- todos, bem enfia Gia·
nella de Marco,.,." regente de cin
co anos q':e Toscnnlni constdern
uma c.fI: brida.de.
.

-

O general Prefeito, o grande

amigo da. cidade, poder-la, propor
cionar este recitaI, realtzando
urna grnn<1,,, f·:ota, com Trenet a

frenti'!. Sena ao grande noite de
arte Francesa c incsl1ueciveI.

PARNAIBA. 19 (!vI,,,·\tlfunaB ..

COntínua. sem sorucão o caso dos

refugiados espJ.n1!ois, c�tega(to"
no y·,I"íro Martr. Del Pino. O 1'i
lôto Juan .Iacr.n pediu 11 int?r
venção ' da Imprensa, fúnto às
auforic1t'..déEJ par a "qUE S':ja. per
mitido aos trnígrantes eltLtld>?sti-

PORTO ALEGRE, 19 �(!rIeridion8:l)

BERLThf, 1', rUP) __:_ Os
viét.ícos deixam antever um 'ex

purgo: dos politic'-'s nurguêses
rla Alemanh-a oriental. Nesse
serrtido o orgão russo T.aeglch
'nndsr:hau critica o professor
Hugo Kikrnarm e E'CUS partid(t�dndio destruíu o palácio onde funciona o Tribunal

Justiça e vários outros serviços forenses.
nos perrna.necer- no Bra:3U.

PORTO·ALEGRE, 19 (Meridional) - Pavoroso

. �asa Radie �Iot· e MU18lar
- ALFRED GOSSWEll.ER -

:A n;js antign of'íclna e casa de rádio do l!:siai't"j
executa na sua

ESTOFARIA

Passageiros e Cargas para:
elé'h'lesos e Automa«ic:::os

FABR. LIC. FR. SAUTER S. A. - 13ASILtA (SU"::';SA) ,

Hontagem em S.Paulo l? Curitíbn- Garantla 5 erros]
Vectieai� e Horizontais Alta e Baaa PreSSa!}
___ o

I

\

Baltimore
New York

, Phila.delphia.
.

.

.

Reserva de praen, passagens e demais ínfor ma(\oos eom O�

AGENTES:
CO�IERCIO E INDUSTRLo\. l\U.LllURG
_. 'l'elegrs. (,n-rOORE�IACK') I TA ,I A i

.

_- (;lA.
ITA,' A I'

TIPO PEQUENO pcrede -- de 10, 20 a 30 litros nípfdos, economiec. e-

higienicos pQil:O fins ccseírce e prcíesstcncds (cozinha, chuveiro.
médico. restaurantes),

'TIPOS MAIORES - porede - de 50. 80 9 100 lltJo& para bcmheilo.
ind\lsille .:huveho. pia, bídet etc,

Beli�ejeülilDte exclullvo para fita"

Max Koaradt
Blamenau

. TELEFONE 1405


