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Ressurge o ROflle do sr, O.. Iranha

STA A FRANÇA A SERVJ- . DEMfD/ADOR
,PARIS. 26 (DP) - O,

chanceler- Shuman fê", um I
apêto pará, que se ponhafpOnT.O final ás divergencias
e', ã tensão entre a Alema
nha ocidental e a!' três po
tBricias oddentais. Disse
cue a França está dispos
ta a assumir o papéí de

ccnctüadora. Conrudo, () s r.

Shuman fê! séria adrvarten-

DISP
� -

-

...�-

-ruo, 26 (Merid.) - Na terceira convenção da DDN
-

'-_
d Bab.ia . , a sessão
3_ I cQmunl,�ou ,ao presidente da República ter sido votadanaquela As,<-emblela" a seguinte mocão:
, :

_

- "Na �erCEir<L convenção ,da UDN, a secção (I'a Bahía, considerando �ue, o governo do presidente
_ Dutra em face 'da der drestauraçao das instituicões democl'áticas g�ardou pe f ít leIa a

dade á t·t·-'
, r ei a eal-

_
-

cons ,1 mçao dI' J946 e preservou o país das velhas prátic s"O:dena'''�s pel:: e:;rperien":Í!'l da RelJúhlica. com as interven ões :e�tl?ais, decretaço"fi de estado do sitio e 'Outros percal'-'os e

ç

pa's"ado con
.

d d
"

" m nos1'lO

"i
' SI er-s n o que sua administração se mostra credora; dI'vultosn acervo df'. r"rlH�,nõ�� orn nrõt d melh

' _-'
vIda d -

I
- a orla do pad=o a'�a ponu aeao br8$i1e;"9, �tT1v�s os serviços p "hI'

.

mente os dI" d - ,

. U lCOS" - notada-'.
- e ucacao. saúde, víacão terrestre marOto "

p�I,,�JtTlrR.. enf'rp'ia elétril'a, nrote"ij' e

.
'

.•.

1 ima. e asren.

t�res; -con!'i�r"!'ando nuo a nolltic a--d�spn�����h:�� e ou�ros. se- ,

.()"-?, por- ,forr:a do rQ"ime pre"i 1'�""i91_ asse2'urou' �ua Insplra-
_

dra de P'l.2;
•

ii'
ao pars uma qua-o'; •

• c0-r:cor in e prospnridade e oua a Bahí f' à
-

_(11')';1 mais bl'neflCiadrq, iá materi::.1mente jii- peto res

a 'tOi •

os esta

tc:nomla e. dos ""1"11;: intnr�l'"r-!'!. reRolve e�pressal' ui pela a ,sua at:-_dao :Cla'1'-forf'ns d 'o' '-.
' -, a apreço e gratf-.

- \ ,-' - ,-' a ' Pinta0 ha13n:>. rrpresent'l"''' pn!" -tmN", _

_

:ij;,o; 26 - l1\ferid.)' - Elemento -'�m r dH?'ailo !ln r<ltpte 'l,f"rmo�1 ho
í : a. e Ba.rros teve ,hoje um

'lIl _-"fl_Glóho'; ;"h-r havsnd ... J� �.'� a.trlbulado. Os circulos polí
��O'"!'l!'n '11"� I'Ioti�i:l� d_n

e lCOS O procuraram no. Copaca
PSD PauIiRtfL' �e m�"tr,,_ ir;i';;n.� h�n� p",'are, inclusive o sr, Bias
,..�.", �-" (W�""oiiPq rlo') �r�. Benf'- (C'Qhclui na 2a. pago letra Ii
dito Valanl'l.res e Bins Fort"" aO-91 .

_

f1-!lmT":"):� Fll�f"'>()R. r,p1Y1 como na _

�.,
-------'---

de -

que estarIa disposto a rorn- 1 ,�

Jl."'r" ion-rn !lO dirp ..... ;,,;'l n-q("iílnal do.
il'?Bilio. 0'1 nR1l1i"IRS iii �p enn
f .....T'f"n·:n· .... 1l1' rr0tn fi TrHn",,;'-q rlo::: a

r.n11b'''''mpni-l)q e f'('lnfn�mp rnr
rhf0l"Ão a<: J"Inmppn�qrõe�. A�::=:'T>1
""'-r!ch o p�T) banfÍpirRnte. não
T"".,.....,. ... ,...6.. :=!t_ihU1fl ("nntTtL:1.!'=l 0.€
m;�r.hes �pm '('lÚ��"!O·.r
'Es�as 'demarch�q,. ff1'!Ol'áy'j".p ,'H,ma_ cnmpn�'{"Ã .... f"ntre li rá

tele e o sr, Adhemar de Barl'o��
n;;,q-, foram, - todavia, ('ornadas dn
';;(Ho_

.

RIO, 26' (Marid.)
seguras 'e bem, informadas' nos
revelaram hojé que o sr Adhe
mar 'de Barros, nos ente.�dimen
tos que manteve com o sr. Bías
Fories; a respeito das probabili
dades de :vir a apoiar -a candi
datura (l'eJ segundo á presíden
cia-;aa República; formulou-lhe'
as seguintes, exígenctas: :____ IIssemb!éia Estadual

'

'

_

APRO�"AOOUMVOTODEPEZARi

HJr:l 2,<; _ (]I.f";·id) - lV, ";""9,
01Jp. _nntem fês ao sr. Eduardo
Gomes, o iiI'. Adhemar 'rj" Ba,'
i"ílS. r;n1!vP1"son . �nbi"'e iI sitnni'ãfJ1
fnl.íJll'a di} 'pnís ;; �"ll nRtnrnl
-'

"·f'llvolviment'J. Não fa.loll em
e.poiar, a can(lr:datUfa do Bri",�
deiro, A cO,ísa maíf' próxima, dis
se, q\lê nfl'rmoll, fi)i quP hOlJVP

-

um mnvim"nto opntro dG PSP
em, favor do nnmi' dn R1", Edúar
on Gomps.

da sessão

liiii produl" <1"

UfilllUyÓí!m LICOR
ui: ��UU !AViEi! �.•t

pe!!, em pleno -plenário, com o

pretexto de
-

analizar a situa.ção
pOlítica. Diss-e, que o PSD atra

v�s83. uma _gTave crise, em vir
tude da interferencia do presi
'''nte Dutra. '0- líder Acurcio
Torres' protestoÜ';i Wzéntial que o

PSD, dentró' d!\ poucos dias, es

colherá. -livremente o candidato
á sucessão dentro das suas pró
prias fileiras. O dfeputado - gaú
cho '.apelou de ceito modo 0- sr.

Café Filho, dizendo que vem ob
l'érvando uma: dificuldade para
a l!nificaça'; dá escàlha do CaTI

rtídato pessedísta, em virtude
nOi< rlr;rigentes - temerem a sub
versÍÍ-o dos veneidos, O sr. Acur
";'0 Torr,,"!! retarnoll a apartear,
dizendo' que

-

a, Ma
-

vontade do

OS·
presidente D,iItra:, toJ evidencia

'3.. -rf.lUl o cuirl'<l-do aue �em pe1:õ
• preRerva_c:.ão do acôrdo intsr-par
t.idário conforme {) próprio �r.

Prarl'o
'

K�ny 'já re(',o:rthec_eu, fa

iando á imprensa,_
O 'rlr-Tl1Itado _Coelho ,R,odrig-l1e�

Ji'tt' um tp.j"!?,'l'áma, de prntesto
contra "- policia dO Territór'o fie
Rio Br3nco. pelo rnoth'o ne ha
�r aprl'endido o jornal "Comha- _

tl''', editado em Manaus, o qUQ1
I-UO, 26 I'Merld.l ..:::_ Os circu-I-i;Brigadeiro, iende a envolver

I
�()bre a posição do PR, no pro-' - Os srs. l.funhoz Rocha, À- continh't Uma reoormgern con-

'o!': civis e militares n5:0 .escon- forço,,;umente, as classes arma- blrrna presidencial, disse o sr. mando Fontes, �iarí� lir,andt, a- 'l, o governo local.
nem suas apreensões peL--. de- t das, pondo em perigo sua unida- Artur Ifernardcs: l;;m' de outros. retrucou o repór- ° sr .To-." Au)<usto discursou
-'enVOlvimento da 2ituar:ão PO-\ de e g<:>r'wdO, assim, condições \ - "Resolveremos no tempo 0- ·ter. "obre várIos- telegranIas. descre-
lítica, que Entre outros aspectos que poderão 1.war a consequen-' pOrtuno; isto é; quand'O todas as - Sim, talvez Mas'devemos "'mnO!1 cala:midlade das enchen-

I
�slaria e.m marcha um chóque cins imprevisíveis e agora já Ile

tC/H'
"daturas tiverem sido lan' c'onsi í\:>rni-

-

tam"b�m; a vontade tes do Rio Gran<Tre do Norte.
,ltam,nt� gra:': e arriscado, en- trabalha ativamente n�s basti- çaGas. PO: e.rqu�nto estamos em: -las secções cstadúais. Quanto á O dcnutado Munhoz Rocha
tre o bngadelrlsmo e o quere- dores, no sentido ",3. retuada da conversaçao. D18se-Ihe o Jorna- hipõtel'tl do l'R considerar a. su- ilescrev�u a vísitn do,", narlamen-
mismo• ao mesmo tempo que o eanníd'ltura do Brig-adeiro, que \ l�sta que se tem noticiado- que G. ·ces ..ií,o-' presIdencial, uma. ques- t.nrel'. a.., Centro, ,lo CatA no Rio,
",rtidn do governo se dissolve. a UDN á e!'ta altura, não acha! �i(lria dos membros, do PR p tão aberta, acent�ou: de J,anpiro, t.fmdo foc"n7.<1tio n

SI?p.l1n·i'o a impressão dominante m;l.is possivel nem quer. faV'oravel á candidatura do Bri- - E' uma hipótese muito a- camp11.nha do senador Gillet, no
l-&esses setores. a luta entre as

'

gadpiro, tenda respondido: ,
'eifável. Mas eRpf'remos. Ainda senan'o americano cont-ra o nos

1 í..:rças >i� sr. GetÕjli� Vargas e ruo, 2e (Ji,lerid.) ...... Falando - Quais? é cedo para nos definirmos", so principal produto. �aW;ntou

RIO, 26 (]!,ferid.)' - Nn iníciO
dia sessãó -da Câmara 0- sr..Val
fredo Gurgel .leu telegramas Pl'O
C,edentes de S. ,João do RIo Gran

A ordem do dia foi absolvida
om O· debate em torno do pro
'to de mudJança; da: Capital Fe-,
deral para 00 pianalio central.

_

°

primeiro, orador,' sr. Va..'lconcelos

Costa, defendeu a escolha da re

gião de Uberlandia e' Tupacin
,gua.ra, 'no Triângulo Mineiro. Q

,

'. Jales Machado defendeu a

--d o retángulo de
LONDRES, 26.{DP) - O g�.

verno checoslo",..-,;.co pediu a _eon-

_

cm"w.:; ue um acaruo de paz ali-

_ O sr Pra- \
tre as grandes potencias, n<;,s

, : q_uadro:;! das Nações Unidas,_ pa--lo Kelly contestou que t1ves�"
1'a acabar _ cOln a. auerra fria 'A

tanto ele como o Brigadeiro, si-l decisão D,esse
- sentido, UPúiv�da

ia prOcurado2-, no sentido dum1-L

f p.�.la A�sembíéia- Naciónal ,de
candidatura d'a conciliação. Praga, fói transmitid"!. á man

ceial ta britânicá para que a en
,

RIO; 26 (Marid.) _ Após' �on- caminhe ái Camaras' ?os_ ,?o.
• r-, ". •

_

mun-s e dos Lords-. FU'fiClOnanOsfe_rf<nClar com o sr. J,?lS Mon -checos disseram que o (!'ocumen-tmro, o sr. Adhen;a" d: Barros to será transmitido !gÚalm�nte
rumOll para a reSldencla do sr., aos olitnos governos.

'

Reergueuose IOdustrialmente a Eur.u
.� ..

Desfeitas as esperanças !3 Da SO.vléllc.

de do Norte" denuncia_ndo_ -as vio
lendas do <::.relegadõ local contra
um parente do presidente do di
retório pessedista locaL

° sr: Vascon'cekls, ÓQsta dis,,
cursou sobre os telegi"lmas de
�� :,g;:; tülações, ' d-;; 'Uberlh.�dia.,
pela abertura-' da: e,x,portação- 'do
,arr02;. oue virá ia. imped:,r a: ,éS--

p'ecul�d. '_ �
O depHtado Caié ,Filho voltou

'agitar seu!>; fintfl.smas c'Je. gól-

,

ilUMATICAS

LUXAÇÕES
TORCICOLO
CONTUSÕES

ÜiílillãlilÜ @iHlil"hi
-;:0 a$timult:i"h� d",
",irlgiJl .. ç<h' I""al.

um

ao 1 L
POlrTICOS o

o brigadeirismo e o queremisinoentre

A.TLANTIC CITY,. 26 (DP)

-I
dlécimo-nona --con,gr!\sso '·dá -Liga

"Em d'ois ano� o sexto prcgra- da.; Mulheres Eleitol'll;S_. Acres
ma l].orte-amencano de auxílio ccntou o sr_, Paul- HoUman:
,o estr.angeiro atingiu um ponto - "Graças no plano_'Marshall
que desfez as esneranç(ls

I:>li-I
foi possivel ,- o _reergujmento'- in

'!lentadas pela União Soviética, dustrial d�: Europa, CU]9. produ
de que a Europa sOi'''obrari:'.l pe- ção indu:õhi'al aúmentou em vin
la miséria, fome e pelo deBesp"-

I
te por, cento, com ,relação ao

1'0", declarou o sr. Pa,ll HOf-1 p:t'é-guerra, enqua.nto a prOdu
Imart, administrado!" da ECA. ção agrícola ating:a ou ultra4
no transcurso do banquete dó llassou o uiveI de 1939".

GELOL
Estaria iminente, choque
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VENDE-SE o CAFE' BAR PONTO CHIC, em" F'lor-ianópo-
lis. O melhor café-bar instalado no sul do pais, no melhor

ponto do Estado. O café de malar movímento no Estado.
::.. Pre�o, de ocasíão. Corre"ponrienria par.. Caixa Post.al 94 em

_'

F'Ior íanópoíts. '_
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OS SEUS MOVEIS

• li' 1Ii"�'. �1iI = "

� iii'. .. AS mais recentes novtdades em jóias € relógios de todas as ::_.... -,

fi H lU tjliiiIG :: marcas e completo sortimento de arttgos para presentes ao

ç fq ii',��. Ê :; alcance de todasus bolsas,
"

'
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� IFarinha. de lrigo�Açu(ar RefinadoiJ'ABRICAç,LO 116 calTOBSeria8 e;:;mp1ütü piil'iJi �- ::::I:;:: - Gordura de. Câco "Carioca" _ Azeite "Carioca" _ F3.re�o -
tnclusíve ·pm,tura. __�_:-.__ " :=_,'_ 'de Babaçú _: 8ardanbas - Sabão "Caria]" e "Platino"

Oi'ICIN,A: d�', iml� oxigenfB. e el�!:rlea, - :u:__
'

S _ Mel de Abelha. VENDA A' VAREJO _

'Tolde. .e eBtUfamê»to de autooióvel8 = S" =
_

. 'fi
' li :: OTTO WILLE - Alameda Duque de Caxias, 6 - Fone: 1026 =

BD :Iilnu Ger�, Ü """" B4�.&",,· II -" ,','
.
'-
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DONS,DLTO'J,UO!
Rua. 15 de NQ'lTem�rfi, lJ?5 - sam 4: (Ao lado

do consultório do Dr. Ai:fuinio Tavares

8 as 11,30 _:":"'13,SO as 18 horas •

• " :niumenau '- Si;à.'Ca ta.nna.

E

-
'_

pessô� com pratica. no

ramo de tintas para via_
jar no Estado. Ordenado
e comíssãó. Apresentnr;
de das' 4, ·:00 ,./5 horas, li. XAROPE

St�ANTONIO

..... Clitüca. :Médica: '''_

ESPECfAJ.lSTA EM DQ:,ENÇAS DE C:n.�ç...�

.Setembro TOSSE
,�"

BRONQU,I'!'!.:
ROÚQUIDAO

1I11111t1l1mlmíunmmlllillIIllW!.
�,

.

§ �
�Transformado .. - �

::::

res -novos :: �_'"qualquer .típo ,'flor, pt'eços� _

ortgínats, Paro comiíarã-::" '::
_ ção de preços, .por exemplo,? '$
= de 25 I{\T_�: Cr$ !9.400,OO.;__S, ==
� E.TIE.I. 'Alameda Rio :: Ei
:: Branco-�-' �-�

.. �."

�::
� Cxa. postal, 4n.8,' 'J31umenau .? Si
� - -

&na' '&fariWbAo. .. I _

-
-
-
-

ª
an....�......�������.... Iª

-i
�
lã!

Bom 'Retiro" iu 0=

. Fone 1.258' "

i (�Ui>ilte 8ô HOIip'it� ç�
;� tõHoo_ �anta :iSs�t)J"

,

,
"

CONst;JLTÁ�
das 9,3Q'!is 12 •

Víuva, filhos e genros de

JACO� ;:SCHMIDT
Falecido -dia 24 do corrente, ainda sob o peso ero dolo-

rosa golpe recebido, veem, por este meio expressar' sUa imor

redoura gratidão ás pessoas que os confortaram no doloroso

transe, apresentando seus sentimentos, 'enviando coroas e fIa

res e acompanhando o féretro do inesquecível extinto até sua

derradeira morada.

Aproveitam o ensejo para convtdar os parentes e pes-
509.8 de suas relações de amisade para a Míasa de 7.0 Dia, que
mandarão celebrar sábado. dia 29, às 7 hor-as, na, Igreja M11,

triz local em sufrágio de sua ·alma.

-
-

-

-
....

-

-

PARA MESA Ei PAREDE
FUNCIONAMENTO -GARANTIDOJ

p�
'i

I!(ll/lÍ5!1fJJ§
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FatO:qoel�e:lrevesteIdajmaior imporlancia para a ·expansâo deolOoràtica
'" '.

e econonllca do .país
" A -distrtbuiÇão dos deslocados de guerra" qUe ,continuam fi cursos naturais, da modermzâção do trabalho agrícoJu e da e)�-

chegar �m quantid�des_variadas, por :-ôrça d? _nosS0. acôr�o c�m I V':'GãO da." �ondjções d� Vid: estão s�nd�. compl'�Encli.dos, numa vi.a Organízação Internacional: de RefugIados, veio abrrr novos ru., sao de eonjunt., dos Interesses nneronms e reg1on<us, pelos diri.
mos à imigra�ão para o Brasil .. ' E' que tais elementos, não estã:>

I
gentes .oas unidades da F€deraçãQ mas prejudiciais pela falta cresendo 'encaminhados apenas para oS,Estados: do Sul,. que teem si_ renovação elas respectivas populações.do sempre os ppeieridos pelas correntes imigratórías tntroríuzt., ReaJmente, êste é o fenômeno que Se, verifica, no Leste, co;das .no país. Estados de Leste, como 05 do Rio de Janeiro, :Minas' mo f'esi3alta do seu cotéjo com as demais regiões do terrítõrio bra;Gerajs e Bahia. manifestam_se também :empeHhadQ� em receber I siJeiro, apesar de compreender a unidade f('derada de maior de. ,parte dos novos imigrantes, preparando.se para locnhzar em suas senvoívímento, que é o Dis�rito Federal. Demons'tramcno os

l'-e_jterras e.ontíngentes ap:reciávei.s. I sultados do recenseamentó de 1940, comparàrlog com Os de 1890,Ó, O fato se reveste da ,maior ímportnncía/ para a expansão 1 segund-o os quais o crescimento das populações das diversas re, ,demográfica ê econômica dó Brasil. SigIrifica que OS problemas j' giões, no intervalo dos doís censos, se expressa nos seguintes in. Icorrelatos do povoamento do solo. do aproveitamento dos seus rl'_ díces, tomando por base o númnro 100 paI'a 189(): Norte, 306,99; ,

_

Nordeste, 264,46; Leste 224,82; Sul, 458,74; Centro_Oeste, 392,85'1 cant.n ao íncrenu-nto populacional, a taxa média g:eométIica'_POl:
,Define melhor a situação de mferiorídatle do Leste, no to, I 100, apurada d�ntro do Periodo "m nnálíse: Norte, 22,84; N-nlÍ'-

I d-esLe. 19,78; Leste; 16,45; Sul. 31,1::'; Cer�ü'o.Oeste, 27,94. Se i�,'
'VaI'lTIOS ma'.s longe êsse exame, comparando os Estados de caditt

-------'----..:....---'----�----...,..-------�-.:. região, verificaremos que, os de taxas mais baixas são justamers,;

I te os de Leste, Bahia, Minas e Rio de Janeiro, qUe ora apelam pa,
la} a .imigração, re�pectivamente, com as de 14:47, 15,20'� 15,J-2�

" Em toda a F€deraçao npenas um :representa taxa menor, a 0-:: 11,_2l>,
- e êsse é Sergipe, também de Leste.

Evi<'lentemente, tratando-Ee de um mal comum n estas cír.,
cun!'1CríçÕe5 administrativas do país, df've ser produzido pela mes;
ma csusn. E, assim é, pois tõ<'lns �ofl'em as ;clilj,cC'1I1E'nrias dfl
êxodo rural agravalda por outras ctreunstãncías de não menor pê.
soo O proqlema r-eclnma pesQllÍf'a.s f' ef:tlidos, tanto doIs s{)cí61b ..
gos como dos economistas.

.

.

El'1. :Mi",,!' Gerais n [11'" 0('0"1'(' n1i0 {> sf"Y1r'1te o P'f(1(,!O r:m..-t
'

mas um-i {'spéeie de ísolacíonísmo mnnif'asto alf:é agola no d�si�_

Comércio e Indústria
(Quinta�feiraJ

Suspensão das imporl,ações de earressenes

�AP. RELHAD
PARA SUPRIR

A

EMPREGA CEM POR ,CENTO DE MATERIAL BR ASILEIRO - ESCLAREC UIENTO DO SINDICATO DÁ INDUSTRIA DA CO NSTRUÇÃOi' GEM DE VEICULOS
' '

E
I

.:�-;\hn(êin á cozinha con!i-,nhd ç :m).ilia li

hi:.>it-l1c. É tãdJ dê instalar mesmo em COiU-

'o desânimo, neuras

ten_ia e a perd9'- de fosfato,
TOMANDO TONOFOSFAN

truções já concluídas - funcionamento siten.
doso. Consumo de energia igual ao de uma

pequénà lâmpad�. -Preço acessível. Instale
também na Sua cozinha um Exaustor Coutacr,

, .�

;",-

CUI. MERCltnU VICTOR PROBSl

�-�._--- �--�.

RiJa J5 de. Novembro.; 579"
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�.t PARIS - Qual é a cl'iinça

��, que, ouvindo' falar de um rei,

OClfI.a 1-"1 ,�!io-f ���!�n�(��ti�!�� ��
-

, i�
Mão? -'Ntnn- 'dos ultimo", dia.s de

§ I carnaval de 184õ :;.lgurnas mu,

• ,! lh�res afobavamcse num hotel,),

��'ldO'FaUbOUrg Saint_GerIDaÍTI em
,

, torno dum menino bochechudo,
!i8 �

• C : de ol�os 3Zl1!S e' cabelos lo11ro�,
I
em pe em' cima; de uma cadCl_

� i rmha . .Elas vestiani_lhe seu Iin.,

,___.;.... I elo. traje, pént.e3.vam_Ihe os f ,r_
_,...-

., tos 'CtlhSlos� paramentavamcno

'I 1-''1r:] a fegta de cr·ai:1.ças que a

1 raínna Markl. Amelía ia dar,
I r pouco depois, no caste'o das Tu;

lherfl1s. ;E a criança' de quatro

I unos
-

- Q futuro conde de

Haussonvfle, rncu ilrf,{l"(�esfol;
na Academia Fran0�,5'L - que

I jarn ttis .
vira o rei, a não ser no

, ,'1"11 livro de figlJ�n!'l, im.."'Lgir:a.V3,

II () bondoso L11is Filipe com urna

coroa de 'pedr�na� n:'l cabeça f'

, 111l1!i. vestímentn clntílante, s{'n�

I til('\-) num trono li} ouro fim eí,

''tIft'1!
'

m-i d,,'um <,iÚ'ad� com <o-i" de.
•

OrIjO PDtEN'fET,

I'
gl'an�: e Tdiú" pahlva: <'le cC:"',en_

I t�,.: Cr;T!1" �-"i" ('-qnisitn se o

I Rp-i (ór'<;f'e (10 j,· ...no'·'·

lho dt) sr, Antonio r rle d. AIL C? Rf'! SÓ cniu d'"1In'l <'t'')"

I
mais tard- e sun (fll[ofh foi neTI1

CCf>uSra"lnotoS·q'B"'d3Ile-S
í Jl1'Lis g'''nv,� e fun;', i a Tl!ll'fl. a

_ O sr. Rodolfo Kellenn�li1:1,
' I F:'anl;:1 (lo 011' Pll(l1l'." nrovor n..

_ O sr, -Ot.avio Gupr;and
jovem profeta nue tT'[l,ralll'1 fi

_ O jovem lIfúrÍo Spfneh. í o .,Albergu� da .Iarnnícn». I \'id� intr-�Rdna!."'L 1'errg-11er o tro.,
.

� , que deu seu' trtu'[o a um conhe_!
no e1'ru, a o.

,
-I P:t"J�I$ _ As plumas "empI"c deram' (jlW fabt', E'Ba!:nciaga sabe

cido « romance de Daphne Du I Aprnxlmadarneuta uns vince 1
dtS,'o, por-tanto, .crjou um modelo de ch'lpGl! que é 11m amor, p910'

1 l\-faurier, já traduzido pal'a o fi�OS n:ais tarde, outro m"\nin�! manos y_uando a dama é o que toc'<'j;, (�everi�m ser. As qlig-rct.tes;) ,

Em Pl:r-siflcnrf: �1etulio, re'l.li_ I português, fica, situado na cor, r nao fICOU �:nos de�epc�on'lrlo. de�pontam f1,f', urna fspecie d2 elU'fic_ol clllplo. 1l.C'!lbliCh f-1;; L:tf�tá

zou_�e s:??ado ultimo. [I onlnce r nU3lÀ�, no melo dl1-S lande" de do qu� outro: a Othonin d H�U?-
---- pr-eto ----

matrtmnníal (la srrn. Ansolrna I Bodneín, perto de Lsnceston e I _".� -,-_-,- -'.-,-,-----------�---�--'--

}\l!)r�is: ijlh:: do sr. ,�n�:(':_() ": I não long'{' fia rc�jdenc'3I .da 1'0. T-U�Ü· ile' iiiUi:da da "Üli!�
de Q. Cltarlna Morbis. ..11m " ·nanclsLa. Esse estabeleclm�nto tlu I pl(jlll li ti ",,",li

_

jovem Jacinto Santo;; Filho. ; i - não possui. entretanto, licença .: ':

I=-
-

� ::::_-;=
-

-=';:=",l� �"��e�'�:���a����t:� :,����ji�:;� iF ,� n 9 ,iir q.u I�

(;la'''' ta decepcão aos turistas, conhr-., -

.

�

\\.,.._,.,('��_o5fCl{í,. II41.., I.
c=dore;; dn romance, que por aU

.

Vf'. fi OlP ,passam, Daí terem eles jun ,

.

Ih'G I
tadO os respectivos nomes a

a m A o r
I.'""-z,, e

uma lista a"sin�da por 1.300 ., 'l'!;
I ,'.=( i,�,

•.
, ..,., �' ':Ie.

I''à\\\��

l
habitante" da região, 'Pedindo :!

I "'," u;)" eonr.essão da referida. licença. ,:-",-'-:,0 .. 1IO:,UE;,\I ]\;1\0 !'SC�(!J:'J'.�' ;\ AS:I._IA·BC

I. )� ���� S�\I\\
I aSTRlll DO DlI

I

I
I

I
Aqui n:'ot" ja.rdirn da prece e dor,
Uma estranha tristeza de: deserto

Caminha em mim. E vozes outonais

PaS!":Jffi florescidas entre luares,

Ccnstr'uí de hera a minha. solidão.
E orandO sõhre as .pedras, um orgulho
De sono e morte 'e sonll,o nasce €m mim.

I

I
I=__�

Espreito como um cipreste orvalhado
A minha própria sepurtur-a., e

A'UI'€O (." s'):ldade, OUÇO o mr-u i'lj1êni?io!

ANIVERSARIO:;;

If'azprn 8.no� hoje:
-

'''-�._- --

sabe
a·,ma'. contre

'. treicêo
.,

,

o dtu11e

t")I�1 entl, tl'inta na '_

c·ntonttJs. "'-

�lJyge U>21183
,

Hma l'dança p �'HyJo rH:l:S
de quatro .:CL!-JiloH.
q11e. ape:,:tl':,cLJ.. O:11a t'xtI"'_
m'a 'volatilidade, já �a

marido antes' cte Bln l'�id:t ):a"a

con�'(>'
' l'

�-

I' n �raba1ho ou pal'f'clO, E log-o
""",UlIl conge.1r o �r-. , "

'

"'XlI a'l t I apos a sua chegIlc'fl.
. c l n.1a empe':'ntura

� 2 _ Nân Hc�edita
d(' 200 s'Ttll,s Fahre'lhe;t I' Ih d'

.

abqixo d� zero
e ,IZ qne vai

que
�.
r ,. ,

. . ,d'lde pf[l':) ,tratar de nagocio�
. ,os l�(JC s ,nmm1,;.é; i Ílloo1iavpis?

e:qgldos pc ,a polic"'-c I ,." in'

v' ,
.

.

-d - ,- . >,l''''''' �uel', sempre �abeí· ['·,m

U_I"rqUtra p�l'a a l"ullr
Quem ele e"tá falando ao t"lp_

Ull1 homem a Geu s'erv.ço
'

1- n

_

76 '1 d
-

'

\ one,
�ao qUI Os 3 peso e I 4 _ Desconfia dele qllnndo
1 metro e 85 centlluetros' _

.

de a,}t r I poe umn graVata nova, sem ficr
ti a. ..?

4, . . que único -

n <Y 1
. . para san' com Yoce.

to P l['b1'N� (LUC .Ia, 5 - l<'ic'l '<;COnl a pu!g-a !l·l rãs
PS '1ve na o o or e [Di
M tte H 'd

da orelha' quando ele ['h-',,?�n fl_

"a ,v enE:on, crw 'o tI'
. t n

-

de Pêary, (IUe acompa_
r<l.oac o TI'l'" o J 'n .1]' :

nllou·· t
-' d' 6 - Quando sente lle·j f' um

s'u pa rao nUI11f1, e. • .

suas famo�" "-C r --"" perfl1me que yoee Julga "UB_
mem., usada, V�t�ê poderá

, ",IS (',�t' (J<:O<'., peito?
polares, 7 _ OUl1ndo ,nnCO'1trfl 11m fõe' :'azer lenços para seu uso

ri. .. que lanto ns ('tapas elo ci.. de cabel� diferente do �e1.l e do l)eSsoal 011 para selis filhoS4

clo solar, como '''I divi�ão I d,,",', snbt·" I) lYll..tó? Mesmo com um paletó bas-
da semana em set·::; dias,

I
Em qualquer dessas perg'nll_ -

e aindll do un_o. 'e�11 d'(,'�' tas a l'esposta deVe s"r n<;g'atLI
tante usado de �eu m?rid?,

m�Ees
- c11�'II"O�S rp:"'l '\1'.'1. B", o mniOl' numero for 11_ aparentemente inutilizado

pl"'valccem a�e hOJe ,- fi';mativo, você ",t:'. d'lndo \Im:! devido aos punhos e coto-
f01'3m detcl'mll1adas

PC_I
otmla orortunÍll�d,' :1 :l,'l1 J:'a_'

'

. - ,

los antigo)) astrônomos � rido de a1t'):';:ll' fino. ,·não q,' �'l" le_j veIos r?ldos, voee P?c1era
t'n,ld:ms. var f:,n1n sem pl'Oveit()".,. confeCCIOnar casaqumhos

fi, " qlle,' há lUll século. ('.'ida - -- - - - - - - -- - - - - - - �- - _. - - - .1I súdito inglês COnSlU1!ia l'--��---=---� -=-"""""-_._.--�-----=-......

���� �l�5�9�\e :�t�:sq�� 1 ' I fi STJ T U T O DE R 11 O I U M 11
p." lrrOTilIler a Segunda r--· O b

. f

Guerra<M:undia1, em 19�!9f t �) r � Â.. d E- rECh t t I
o consumo :1UlHl de ca"é

( t [111'I(II"'dl' ,,,,I. niversld.ade do Rio de ,Taneiro e Berlim :
I

?(per capita>, ll..'1. Ingl'1-1 Eo:-,.,.;;i", .."", .00, Hospital Heinrích ,Braun e Sanatório , I

terra, baixara para. :n5 • ="lhowE!ee (Eerlin)
-'

'. I
gramas e o"de chi s{' ('I '.' !' . E8peClaJt�n,- cm Cancer, Tumores e Doença!! da Péle •

Máquinas para ondulação, a óleo. a elelricidaofe. a vapor, a

I
'

. V��':1._a __4 ,�.,6_���1� _ \' Ra,dioÍl'rapj" -- Fi�ioterapra -- Metaboll�mtl -- Pnenmothora_'( t
frio e a química. Secadores c,.pacetes e manuais. Bacias para A .

C
- ;- �, ,

layar cabelo. Instalações p'1r8 Salões e InstitutDs de Beleza. ioó.'lIIl11ll1llllllllllllJiIIIllIllUlIIIIIUlllllllliilllliliiliílliliil!llI.·,illIlIIlII!·".' _ ,- '� onsl�toriO: '.' 'I'
Móveis cromados. Veodas {L vista e, a prazo. ESCOLA DE l i ª '

_
- 'ª 11 Bl,Ul\IJ"N,AV - Ru�7 de Setembro, 15 - Fone. 1441 •

I

APERFEIÇOAMENTO PARA OS INTERESSADOR, GRA-

11==== f SeULO,1I ·SEU TERNO �==I' _-, ,'_., ,-.-----'---- li
TIll, -- A RECORD - Rua Emiliano Pernet.:1, 210

_ II _

- ,

f
--CURITIBA

.'-;;;;;;P;;;A;;;;R..;A;;.N;;';;;A;;;;':;;;,-;;;;;;;;;;;;,;;:;;;,;;;;:;;;--.,:1 ! == <'
•

�_ ::
!��������-��:... 1= =

�-x-",- X - 'li: �� �'S -"'�l =c��y_v 1= :=

:'li!mmm!llllmmlmllim�illillmm�li:llIl1;imllíll'lilllllllíH�HlIliI:" :: SOB �IEDIDA, El\I SEIT ::

rê .

&1· U ;:::l� !:���gg �:;.�O 1_- \'
,

= , = 'p' CONFECÇÃO ESl\lERA� -

- :;;

I:::
DA A CARGO DO COl\fPl<-;'- :.=

_

§ ª TENTE PROFISSIONAI" ª
1

::,UHlIIIIllHIlIII1I1I1l1m ImmllllmmlllllllHllh.
-

§ FR...'\NCISCO Sll,.vA, -DE- ª'
V1DA�IENTE ' CREDEN
CLWO PARo<\. TODO· O
VALE DO· ITAJiU, POR,

ALFAIATE
,

. (FALADO E CANTADO EM ALEMÃO' I;: O IMPERADOR 011- MOO-a
-

com fU..�"S J_\RAY ._- Dl'amr, nobre f> lnm1ôn(] no maior 1'edutol' :; lii!', IR

�speta(,lllo de todos os tempo8'� - SINFONIA INACABADA, o :: "

..... �'::
maior filme mll�ic:al! Em cfllb_ callc;flo 11111:1 lagrima f> em cada -= Rua 15 "de Novembro},:, 44;'l � re1�fone1 lS45,'�
nota uma parte dI; Vict'l ... fNESQUECIVEL! _.;lI!_"III_mlJ_IIIIIIIII��IIII_"II_IIIII_Hm_IHll_IHlIIII_IIIII_nlll_I!I,Il_"Il1_Ut.i_IIj_Il� 1Acomp, - C'ompl. Kacipnal" sohrt", Platêa 5,1)0 e 4.00 _, Balcão _'_

-

1.,00 e 3,01.1, ��""""",Q""'_F�"""_"_.-',",�
·..,..,.....,,·.oeoooooo�_...1.""C.;"•.o.o.��""'"'--..oO"" oc.(.oc.....,.���

Expresso Blumenau· Curitiba !
I
I

I
l·

I

El-e come_

ça por �una, vaga inq1tietação,
i . 1'" fI lima leve stÍspeita. de nu€, "há
I pOj' H.\,GA <-ó\\ .'-1.."

., •

i uma traiçãa no <an,·...
I
:'III'lI!lilllll[ III11IUJIII'; Se você minha am�g·a,· reag"�
I:: 5a, ieira. 27 de a,tril, 1950:; e "C convenC3, de que tudo não
.. :: Sol e Urano tr.<msmitem:: 1 p:'lSSa de '. tolic,e.s:;' suas, a coisa
I - , 1 ., bl'

-

b
! ::: otunos f UILlO" pur'!. pn 1.:.: vai em. 1vL-�s se você, ao COIl_

I ::
ridade, pl'ora:ganda. fl ssun_ :: trario. procura ,concretiz:lI' es-

tas do g·oy('rno. diploma_:: se seu ':pre:.:s::ntimento,'. '\'i_

cia, nrO�()çÕêS, favoreS, '§ giando e anàlisando todos os

,·,'ltut·;t. Im:es. revela('õe".::: gestos de 5'�'l! marido, pode ir

l:r"fjno garant", brilh:lnti'fl ª arrumando as malas porque a

, ... ')� tp-an"utir,L)� com:: ;;;eparação não tarda! O homem
,)fidJ.;'; .::nrt:J5, grami.,,-f'_ in_:: , de hoje não 'suForia m:iis ser

venGões, progr.�5s'OS mecâ_:: I esplonado, _ perseguido, contro

PlC')S, anl'oveitam.enb rIas:: lado. E o c'lsam,ento deve ser

f(1rças dfr n'1turC'zll: feli_ � considerado 1un laço' indíssolu_
z2s surpresas. �' vel, uma união de< toda a. v:da,

O;: llascid0S ho·ie: --
- 'à qua!l é preciso dar todas a.s

= Send:"l pnldentes. goz'irão,ª ch-'!nces de ,Estabilidade. , ,

_ de sande e longa vinfl,:: ,Se U possibilidade de mn'l. se-I
::: Posuiri'w donS' curativo::, := "ararão f'e intr<ldllzir nurrÍa Ca.

-

.IIlW1!I!':'::m!I\!l'11lIllilIll1l11i
� ;'3..

, esta, separaçã.o já está do I." .�.

muo 0'1do
-�----""--- .-_.

I m nor cria ç
1 '.'.nl"'ll·ll()- n1"jn nor minuto. Um dls-

Chamam-no (e-' -'.
,

pena»: O fato é que é a. positivo de alarma (á es-

menor criança do mundo. aunda, sobre o pedestal),

Nascido a, termo, de pais âdverte qualquer anorma

nbl'mais, a minúscula crian- lidade no fornecimento de

1 calor e a5!ua dls1:iiada que Ad'
'

ca pesava, naque e momen- � no estomago a cr�anç3; a�

to, 990 gramas, Os médi- mantem certa umidade no
través de uma sonda finis

cos do Hospital Neckel', de nmbiente. A terceira 3_-
sima, A criança tem, ·ago

Paris, temiam por sua vi- bertura (á esquerda) per- ra, 40 dias e pesa 1.200

dk. Durante três semtlllas ,mite a introdução de algo- gramas.

fa.i àeixada ao ambiente dão embebido em óleo para

do quarto de hospital. Mas, ,lavar o pequeno oU o saco

aquela instituiçfí") recebell ; ele b�rraclla que serve pa-

uma incnbadeira de plexi-
I Iglas, colocando a crianc,a -. ---

... - �
__ o

dentro da mesm:l, manti- '
K,b..;,iI!;f{VJJ: SEU LIJGA.R II,

.

,

e \!1:1If> ,efm, !;pgurança de I l
na a temperatur�t constan- I Blumet1au li .Jolnvllís : I'te de 30 graus. Na pare- II no ;",

d.
I EXPP..ro:sso �J T A J A R A I

de esquerda passam OlS
i I A g 'i n c I ,,: II,

tubos que fornecem o.dge- I' Rua 'Ij fl" Nov .. :1111'. - 'l'<rl. 1455 ' .

nio na razão de um litro e -- -- -- �� _,

ru pesá�lo. A criança inca

paz de sugar, constitui um

verdadeiro problema de llU- ,

trição. Uma mulher dôa .o
leite e este é introduzido terais da calça deverãó fi

car c€:ntralizadas na parte
de trás e da frente da '3áia.

Com uma camisa- de ho-

.;f
2 ;y-'.'
3

- ,.

9
5';--4���

"

'1

8
?
la

1 - 2

---«�

:,,-ocorro.

ha,
Polonah;e
Dã --- Lo'iS,

VERTICAIS:

LADISLAU
Pr.VOI' -,- Obrir. "-- LA'lgO:-l _.- 013. -. ,Mó

- Sal --- So(!a..
-- Elo -�- A's.

I

-= 'AO (..<\DO DO CORREtO E TELEGRAFO -

A' ALM1EDA. RIO BRANCO N. S
,

i'

Cirurgião Dentista
VlaICU. Diária. em LhD�OujlQel

, .' Do�nCILIO A DOl\nCn�IO
Preço da pas!;lagem: Cr$ 155,{}{;'

I AGENCfA:
I HOTEL ROLETZ

� .

Rua 15 de Novembro N. 313 = Fone. 1002 ,

,��,;;;;;Jô ."''VãiiIii'JiV7''''''' iI:M,Ql!Qll, UíiiíldiilLW.�,· ;Gi.!ii'JiII'c::t
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or e e pect tiva e torno competição ciclistica e 2a. ira
··�ProYas para juvenis e qualquer· classe ., Treinam diariamgnfe 88 corredores s NOJO impulso ao pro�resso do espurte do pedal .

.
.

T-ereiuos �egunda-f�ira, dás passállas, que conta- mos" pqr certo, grande em- Precisa o ciclismo che-

I
certeza que irá. avante, do, por isso, o apoio de to-

� da grande ccmpetíção cí- clubes tambern deverá- ser
dia 'L, de maio, provas cí- raro cor,n um grande pú- penho"por 'p,arte de todos g'ar à posição que bem me- quando sabemos que o 'De- dos os desportistas bem in- lclistica da próxima segun- uma grande atração .. : Os

· clistícás deveras interes- plico para apreciá-las.' os dísputantes, tuna vez'. rece nos nossos esportes, partamento Atletíeo da en- tencionados. ;; da-feira, que vem empol- corredores se encont�. ,..santes e sensacionais, pa-'l 'Primeiramente 'estarão que'estarão em disputa lin- pois para isso conta com tidade local vem se baten- Portanto, achamos nón, I gando nossos meios espor- em grande atividade.' trei..
-

·

·trocinadas pelo Departa-
I

em luta. ciclistas da classe das medalhas _ ótimos valores. Temos (to nesse sentido, mereceu- está. assegurado o êxito. tívos , A disputa entre os nando com assiduidade. vi-msnto Atlético da Liga juvenil, sendo inúmeros os
.-. sando com isto. um bom�.:Blumenauel1se de Despor-. par-tícipairtes nestacatego-· . ,

����:f?;:::i���i�;:;,,:t;E:':�: OUmpico e vaí jogarão domingo nesta cidadel���:r�r;���?:':m�'iÚ:énção dos' amantes, do
.

fim, 'OS I\reteranos deverão .' Já' estã· definitivamente

I
Avaí, nesta 'cidade, no pró- os -doís melhores c quadros como Adolfinho, Miltinho, I Por sua vez, o Olímpico

L,L competição, de estlm\l
�idismo e does desportistas 1 empolgar, Uma vez qUe se assentada a realização do ximo domingo, em disputa de futebol do Estado Saul, Boas, Bitinho e Fate- ,confia em seus craques, es- j' lo aos apreciadores

.

deste
�pi geral, dado o sucess? I r�o protagonistas. da' prín- encontro entre o Grernio do certame estadual de fu- .

O Avaí, contando com co, tudo farão para que- perando que os mesmos �e- ínteressantísstmo e-sport-e
· q.ue' alcançaram: as com- :clpal prova do dia , Vere- Esportivo Olímpico

.

e o teb�l.. Teremo�, assim a valores �e gran�e �arta�,: brar a_marcha ,vItoriQSa do I pi�am as. proesas anterio-, ��mando-os para. nov�penúltima partida, do eam- do futebvi catarmense, taIs, campeao de 194:9 da LEU. re.).
. I disputas, dando ao espor:.:..

... !���o:mm�;re<p,
num

Desmente o.seDa- _ SENHOlllS CITIIRINENSES �1�t):':n�Jes=��.Tanto o Avaí como o dor Salgado filho ."./ Florianópolis, 26 (MeridionaJ_' Jara;Jl ás dam-::-s signatária". .

Olímpico estão bem prepa- - Alguma" senhoras f.' senhort- bareárern seu apeio no fato de :. ;mummml!Ym*lnUiIÜliUU!iüp<.
rados, quer fisicamente, (Concll.lsãQ da 6a. Pga.) _3S desta capital, em n0n:'e da haver o governador bandeiran- =

A 1 b
.

'_ .: .Ós ,
o

.,:;

t
. '.

I·,mulher
catarínense", telegra- ,afirmado em seu discurso -= CO a o:ra� particn-:quer €crucamente, estando .

t B 1" em ': ''lr V�II·O"" ",,' "'e<Hvo... L:mll1llS a na o 1v1a, � faram ao governador Adhemar nron-rnclado na Convenção rea- ::::' -.".., � (jJ iI'&. ..... n-'aptos para brindar o pú- -fevereiro ultimo. Diz de Bar-ros, fazendo um veemcn- 'izada. nesta Capital, que o Par- � de Que o pam nece8Si�=
blico blumenauense com

. «Noticias Grafícas» que te -rupêlo, para que São Pau�' .ido Social Democr-ático votaria ,: ta para ãevar a bom t-rl",-;.g
çar O .hrilhantismo que et;- I premios aos vencedores, 0-.. uma' eXibição de O'ala.· I torne ef!'!tivo seu npôío á candl- no melhor candidato, e, logo 3- .: !'fia, e um de seus mais:;:
tá fadado a' alcancar os a-, ferecido acs sóci-os e visi- '. b

. de: acordo cem

documen-'llatUl;a do tenente-brigadeiro E- pós. interpelado sôbre a candã- ª unp�rtantes·. mo\'ini6n�Sluâidos festejos.
-

ltantes. Temoe ouasí a, 'certeza; tos .apreendidos pela po- 'n.rdo Gomes, �.tura do tenente brigadeirc,:: tos e.a ,l.{Uena ao a.naJ·=I . qu� um ptlblico' numero- Iicía boliviana, o Comité- , assim f'e ter manifestado: "E-I � fabetismo.·. .
..

EE' �l�g�:�:r�: O progra.-· S,erão àisputadas as ta- sissimo, -se dirigirá para o Central. da Segunda, ZO-. Terminando o df'Spitcho. de- iuardp Gomes é um homem". "mnmmllllfllUlIlHllmnmUUm:,'

Sábad.o, dia 29, com iní- ras: «Cia. Saling.er», (,Fre- estadio do alvi-rubro, afim na da União Sovietica 2_..�

�bWhMU:TM�O��riooM�w�»�«Pn��p�&as�fu�p�o �Am��&�� �---��-��--------�---���----��---�,
B

.

t
. '. :n€-ril1g�'.'. I -.- --- --- ---

o

sede provisoria em uniasa_ue e;
..

Doming::>, dia 30, ás 7,30 Como dissemos, tomarão ICd: _.

.

. lugar da Republica do

s�as novas arquibancadas, horas - 'Desfile dos' pár- parte nesta festa vários a e tras Uruguai. Acrescenta que

"',�éc:ntem�nte construidas. ticipanLes, da sé�e �ocial dJ}YeS' locais � do inte.ri?r. i N' . d ��:. dOF� d:::cum.entos

ilPI.'ao aSSIm, os amant�s I
ao ca�P? .esportIvo; as 81 �ao eles; �oc�edade ?mas-I umera as.P:l?:basquete e. . punhobol, roras, 'llllCIO das provas de I tlca de Jomvüe,· Socledade'j

.. _

.

!F

.. «A Direcã.o do Partido
a� oportun�dade de P!espn� I punhóbol (F'a�st-ba�); ás .Desportiva: . Bandei:antes, ti Para dODungO. Con'tunista. na America
eI,ar: . partIdas emOClüna1�-. fi horas: contmuaçao do' de Brusque e Greml::> Es- Já se enco.ntram à ve11- 'do Sul, exercida por um

t{3$,. isto porque, 110 pr,d., I torneio do çasquete; ás

\PortiVO
Olimpico, . G. E. i da às cweiras 'numeradas. Comité Central esta sob

.

grama dos festejos. orga.- '11!30 horas;' churrascáda; Duque' 'ik Caxias, S.'R. E. \ para o jogo de domiJ?-g'ó, a chefia de nosso valEm
��aÇl.o por est� .soc�eda�e,:(ás 14. horas: Reinicio do tpíringa;"t0.40s d�sta cí-

I e�tre Avaí e Olimph::o, eu: i, te companheiro leader e
GOllsta a partIcJpaçao. de

I
torneIO de '. punho-boU e dade. I dIsputa do Campeonato Es-

• delegado· geral do Cô-gr�des ciubes locais e do basquete (final); ás' 21 ho-. •. '1' taduaI. '.. minf:.:;rn pára a �4merica'it;zt�rior, os q�lais, 'por CG"C-l ras: Inicio do baile na sé-- AfIm?e qUe os festeJo� Os interess8;dos poderão Látina e presidente dat(ly .�cncorrera,o para 1'€a1-. de sociaI com entrega dos .

venham a .alcançar o

R s� I::"dquirir. os seus illgreSSGfl União Soviética da Amece�so alm€JadQ. ,ar S_. .

.', na Casablanca. rua 15 d.e.! .rica do Sul, o camarada.lpIranga m�ntera.,:all:t;anJ:_e 1 Nóvembro· 745'; '. j �l', '. .,

�odo o"tl'8.Uscorrer. �o JUes- _ � _ ..:._ �.:.... �� _L �un; ":arlos� Prestes;>. ".
I mo, completo " servlÇ>a. de'í ...ÍIIÜilHHIlHliífiillÚHlllllifíIÜímiffJIIl1mmlilillimúnumíllú'-i-1'f';:-bar,' churraseo.,', I'oda. da r::;; c" ..... . '

..
'.

.

<... ." .' I
.. ::;. . .. .

I-E
'. .

-

f���:��r;;;'ap�:_nc;a��;� .
XPRESSO· ITAJA-RA�'

k!�o;::� Tab:Ljara (ex-!� ... Comunicação.. .,�
Se:�d� assiw" por certo, I E .

O �r�EXPRE.SS.O ITAJA'RA:;;. comunica aos senhores ,'in_
-

o campo da S. R. E. Ipi-I:; J'lnt-:. e ao PUb;l�O em geral que, a, r;attír do próximo· dia fi
. ;...

.

I;::'
de n�iílo, o· �or,,:,-rlO de parti d"t éL2J suas camionétes será o

•.

ranga sera :pequeno para:: .�'egl.Unte: DE BLLT;r,-rENAU ás 6 e 14 nuras e de JOTNVIL.E
conter a grande massa que ª ii": e 16 horas. Para, passagens e demais inform'lções� pm_
naturalmente' estárá pre- í:: cnr'm a AGENCIA DO ,:EXPRESSO ITAJA'RA".

senteE'n?S fes!ejos..
. lê ..

�:->< R1la 15 de: Novembro. 6.19:_ Fone 1 4 5 5 c,._,

Z-e Pelo<ta -: ,Imlllllm�r'ili IIIllijllll!!�!11 ilmlllllllll�iIlUlllllllII_11 ',mm IIIIIIfllllUli

�oGial-Esp8rlivD
Pronlete revestir-se de 8f!lplo,csucesso a festa de
inauguração das arquib,ancallas da S H'E Ipiranga

CHA:r.Lo\.C.�

BAZAR DEl. P..ITJ<.WS
.

.

: '1'RA'I'RO'SIBLI .

.:. VIENA, DIVINA VALSA'
: P,.lTJ,WS DO' BRMúr:..
.:. p:mn'\.

. A' SUA MUSICA '

·l·AGENCLt\.t:N'ACÍONÁL.
» .:. PECA. .Q

. QUE ��R '-.

.

: INFORMATIVO «A NAÇ_W�.

: BOA NorTE, .

Uiüverls1di,�
--' do Bl'OtiliÍ

'CONSÜLTÃ'S�
flORARIO:'"

�IiBica drol�os
Om1ThOS,. NARI'$" iii.

.

GA-OOA1\':l'A'
.00

DT1:. \ylLOON SANTBUao

.Das 140 às 18 lioi&.ll�
CON�TORIO�·_:.RU& lS

GRIINDE CONCURSO FUTEBOLíSTICO
. . .

i�Qual SERA I. naçlo VENCEDORa DO
CAMPEONATO MUNDlnL DE -FUTEBQl?H

Cf • ,
QUEM ACERTAR!

(;OIHOl'ra a êste
grandé �onturso

enviando-nos o

cDupon
.

aBaixo,
preenchido com' o
seu palpite e'acom5
püilhattc de uma

cuixinho: vüziü do

o
rem�dig
de
açãG'
imediata
contra
o

dar

GELOl

(Ordôm da coloccç30 - Nação)
10. -

.

Partida final:
20. -

.

Contagam
: .•.. , ... � .. �. li: ..

NOfl'lG·; " " m " ••m.,'.�.

li) • 8?:,'ãü ê0Íli-.sdiÚGi1 4 prêmio;;:
1 de Cr$ tO.1l1l0,\iO
1 de Cr$ 10.11í10,00
2 d.e Cr$ 5.IlOO,1I1}

\lj - Todas as resposta'!!! cel·tas serão
cohlC'.adas em envelopes e êstes pos
ins num grande recipiente, 4<'., onde
se :retirario 4, correspondendo (l pri
meiro e�velopé ao prêmio' de Cr$.
);)0.1)60,011, " seguD.do ao prêmio de Cr!;
li.l.íHill,iji} " fi Úúeiru' e qUa.ritl liOS

prémicm de Cr$ e;iHill.61l. Ess,i �é�'"'7
i]ã.o será realiza.da em público, nos
Áuditório$ da. PRG2 - Rá.iiilJ TUpi
de S. Panlo;em'dilt e bOl'lÍ'o!lôrtUnlÍl.,.·.

mente ::muriéiados> ,..

c) - Só serão considel·..d{ls os cou�

paus recebhhiS' até o dia. im';ediatoi,..
mente anterior 3.0 iníéiô do; tUrBe
final. :to reaUzar-se.'no BrasiL' • ··c· .'

d) - Os pj'êmios s�rão pi�o� 10 ài�i
...pós u término do " ..mjlleo1i:i.iG,

.

'
.

ENVfE SEUS (OUPONS AO

LaBORATÓRIO LICOR DE CICIU'XIVIER S� I"
éÁ!i(}; I'OSUi., ii3,� • í'Ão f:ÀiiLg.

I
I·
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com o sr. Adhemar de

Barros, mas já de domi
nio publíco..' 'I'udo que se

disser ao contrario, não

passa de intriga.'
disse o senador: .

Buenos Aires - 26 (U
P) - O jornal «Noticias
Graficas» amplia as no

ticias de La Paz a res

peito do frustado com

plot revolucíonarío co-

. Data d� ha muito o Üt-, peão, qUe procura reforçae á
teresse do Palmeiras pelo sua equipe, sanando <suas
concurso do centro avante! inúmeras falhas. Bítinho,
do Avai, ou seja o conhe-

.

cido Bitinhc, Dotado . de
boas quaâídades, o referi
do atacante. vem sendo

(Conclírl na ii.a pga.} assediado pelo pen+a-eam-

"

.,

paIs
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