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PAHA DEPUTADO ESTADUAL

Saibamos escolher os candidatos
em 3 de Outubro

O calcanhar de Aqui-
les da próxima peleja
eleitoral está, efetiva-
mente, na boa escolha

dos candidatos nor parte
dos que vão votar.

Elege-se um deputa-
do e êle não põe os pés
no Congresso, não abre
o bico nara debater os
problemas, limitando-se.
no fim do mês. a embol-
sar os tjolpudos subsl-
dios. Vota-se num ad-
minlstrador e êle passa
a olhar, no cargo, ape-
nas o lado pomposo r
cômodo, colocando á
margem o que lhe cons-
titui a asüsreza e dra-
maticidade. a vigilia no
exame das soluções, o
zelo pela bôa aplicação
das rendas, "o morr*r

cada dia. sem acabar de

O grupo que detém o
poder, luta pela sobre-
vivência, fazendo esfor-
ços titânicos para asse-
gurar a posse da "col-
sa"', enauanto o adver-
sário acotovela a mas-
sa, pensando em substi-
tulr o bloco dominante.

Os governos agem
— como se o poder .lhes
constituísse um "bem
de raiz, de que nossam
usar, gozar e abusar".
<M»m quaisrmer satisfa-
cões ao público. E en-
auanto o Cow-Tesso D°r
de temoo na fantasia de
«unir fraudes e subor-
nos. o mi» se vê. nelo
Brasil, é o Tesouro trans
formado em "Cánua". a
serviço de gnmêlhns e a
máouina a<*rnlnistrati-
va. bem aTeitada. agin

dos desaforos e das ca-
lünias erigidas em cri-
ticas construtoras.

Que tudo isso está er-
rado é o que se ouve em
toda parte, numa atitu-
de-de irresignaçáo, que
carece ser o pródromo
de uma revolta coletiva
Mas o aue se murmura

lencia-se nas reuniões, Nào há critérios ob-
solenes dos paredros. E, ietivos para aquilatar c
o candidato aue toda
gente aponta, na surdi-
na, como o pior, terá
suas virtudes troinbe-
toad:is em nraca publi-

-m. a verdade; o certo.
Os julgamentos, até a-
mi. se fazem á base do
"interesse individual"
em jogo

ca " o último comba-i Vamos ver se, desta
, t^te das ffiarpcns do feita, o eleitorado tor*-

irmura Crissus", capaz de salvar novos rumos, sabendo
" „?,„.. S í, núna o oscilante im- escolher os seus candi-

\W dTdotou tr^st-lpériTde Ruderico. datos, a 3 de Outubro.

mu-mu ,.  -^^..^.MMJuaMMMwmwMMmMMam

HOSPITAL SANTA CATARINA
(Prédio próprio «>3MtniMo ¦aptcsa*. DUARTE ULHOA POHTH-HO

mente pin boipttan Cirurgia geral e Yaecular pertténc*.
Dtractn ds» dimj DR_ «j, VELOSO VIANNA

ABPALA WODH. Oftrjmo-otorrlnolarlngologla
Clinica n*0********,. rvAN MIRANDA VIEIRA

BOLÍVAR ALVES FlTOWnU
arurgl» • güMCotarJ».

Traumatologla • ortopedia
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JOÃO EDISON DE MELLO
Cultura, ação e ideal trabalhista

Coisas da fase pré-eleiloral
 »TlA..r..a1 naiitrnllrlnrle fio III

morrer", segundo a ex-Ido como gázna. nara ar-
pressão austera e gravei rombar resM">ncins e
do velho Duarte Co»- arrastar ovplhas rebel-
lho. diante da imensi-
dade das o««»stões oha
a vida pública fatal-

mente acarreta.
Vemos travar-se a lu-

?a nelas sucessões e ou-
trás e se aprofundam os
móveis derradeiros oue
pautam as atividades

dos grunos. E acaba-
mos. melnneoliçamente.
díHKnnfianito oue os sens
ideais se cifram em"múl

des ao redíl,
'Pede-se um plano ad-

ministrativo e respon-
dem-nos com palavras
Aras: peite-se uma visão
dos problemas e ret.ru-
ni.tn.rios com «xprossõ^s
drtbias: rv"í«",i-s«' nro-
ornmss, id*tas. princt-
nlos norteadores. e •>¦*-
«(.jifttuco, ircnHo a fo-
*^*J^SB2$sJb*ÍS£tS,
rnesssR '«realizáveis 6"'

... -_,-«. «mi «lruna» totantri. drurgui da» ««*¦». Maternidade -
CB°le* ""í"' 

^^^^tiu^bZrl» «¦"» inodora. HW d. .ennor»
**t0 TJZ' Z ^^tZLJS***™ congínlU. e adquirido. - Trata-
_ Tr.tam.nto daa tntona . 

j™""™*^ Tratamento do .strabUmo -
*"** •3Zm^^X^m*£mZ£" em todo. o. c*n»doa

rWotarapt.. trtm X """j" 
^ Jane,^ _ pro-clmo.o Correio, a Telegra-

AT. OBTÜIIO VAHOA8,161 (anta» ™J^™Z~ „_.
•oa _ TELETONE. 3000 — SWB ¦roa ím^^ HINA8 OBRAIS

¦J,mm..;i^.iumm..'....... "" Reage • clero contra luls
Carlos Prestes

Apesar das escaramuçaa, por
diversos pontos do Pala, como
preliminares d» pleito de 3 de
Outubro, o ministro te Justiça
Tirocura «tapar o sol com uma
peneira», declarando o segui"-
te;

"A .ituaçSo da Pafs, nesta
'ase prí-eleitoral, é de total e
completa tranqüilidade. A In-

to POUCO.

Cyro de Castro Almeida 1
ADVOGADO I

ADVOCACIA: CrimlnaL CMl • C«n-aclal |
Escritório e residência: Av. Floriano - •

Peixoto, 15 — Fone: 2572 \
\ Uberlândia M"" ?
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PARA JUIZ DE PAZ DO DISTRITO
DA CIDADE VOTE EM

JOÃO DE OLIVEIRA
O010 DO BKTOBtH») ,J

¦D B«e£^^BKH

:Al«tei de ^manifesta,
çõe» outras, por par-
te do clero brasileiro, o
arcebispo do Recife lan-
cou, há pouco, a seguin.-
te nroclamação aos ca-
tólicos pernambucanos:

"Fazemos veemente
apelo aos párocos, ir-
mandades, conventos e
colésrios confessionais,
no sentido de aue os si-
nos dobrem em sinal de
finados na hora em aue

líder comunista esti-
ver falando sob a pro-
tecão das leis democré-
ticas de aue êle se está'
aproveitando para ten-
tar substituir mais tnr-
de pela tirania comu-
nista.

Que os coléfrios cató-|
licos hasteiem banõWa
a rnpio-nau em sinal A"
luto pornue aleuma coi-
sa estará morrendo. F^-
tara moTP^do vossa fé.
vossa obediência á Igré-

ia. vossa corapern 4 vos-
I ga ronvlccão cristã.

Finalizando: se o co-

muró^o-veii*«T«rno;Bra
sil. nós, vós.^como os
próprios capitalistas, se-
remos fuzilados*'.

Em situação eauívo-
ca, pois, perante o cato-

PARA VEREADOR
Partido Republicano

/ »

Hcismo;--t«los^aquêle?
candidatos que pro-
curaram o apoio o dos,
comunistas, através de|
Luiz Carlos Prestes, vi-
sando alcançar êxitos e-
leitorais, no pleito que
se aproxima.

O pior é oue, por
forca de lei os comunis-
tas são obrigados a vo-
tar. E, neste caso, te-
rão de sufragar o nome
de alguém, indistinta-
rne«to. porque o seu
partido está sem exis-
tência legal. Assunto
complexo, portanto.

flexivel neutralidade do presl.
dente da República em ftace
das próximas eleiçBes e a con»-
tante recemendação de qu»
nenhum candidato se mante.
nha em funções com autorlda.
de para coagir o voto. indl.
cam claramente o propósito do

governo de preservar o proces.
sd eleitoral, condenando qual.
quer violência eu abuío que
pos=a ofendê-lo, ferindo as Ins.

_ ItituiçSes democráticas, que se.
PARA VEREADOR lr3o rMguardadas. Essa vonta-

de do presidente Juseellno
W Kubltschek será a que cumpro
'"i ao Ministério da Jusfça exe_

!»! n| cutar. Quer crer que a tranqui-
1 lidade com que se vem proces-
1 sando a campanha eleitoral em
!tqao-o território brasilelro^sal.. .

.^.io^S^íSÍ
atribuir precisamente a

Isenção do eminente chefe da
República".

Entretanto, sem falrmos de
outros Estados, o de Pemam.
buco Já requisitou forças fede.
rais. para t:do o =eu território.

Mas, c-mo quer o sr. Clrtlo
Júnljr, dentro do seu critério
otimista, "a Fltuaçao do Pais.
ne.ta fase pré-eleitoral, é de

total e completa toanquillda.
de".

xM^m~Jom\lÊÍ

Dr. Armando S. Pereira
— pelo —

Partido Republicano
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ANrVCIAVPO 1KTR
JORRAI.

ANGELINO PAVAN
Cédulas:

Rua Santos Dumont
n.°387

Fones: —2779 — 3606
e 2832, nesta cidade

CARO LEITOR I
Coopere eom a cons-

tração do >sllo de São
Vicente e Sto. Antonto.
Este é nm gesto nobre.

Pessoa grandemente conhecida pela sua_conduta,
^cuia vida tem sido inteiramente dedicada

%[ — ao progresso de Uberlândia

I NÃO USE TAPETES
PARA ENFErTEÜ

USE TAGOS ARTÍSTICOS
PARA SEU DELEITE!!!

^-TACOLAHUiA—-
' 

. (Indósirla Orgulho de *Ob«rl|nclUl

Antônio Chádi Fad
AV. JOÃO PINHEIRO. W16 • Fim« 3555•;- Ulvwttndte — Mtoa»

CANDIDATO A VEREADORPELO P. S. D.

> SUsãl ¦kK 9 ¦

ALVIM FAGUNDES COSTA

reconhecido, deve votar em 3 de Outubro, em
Você überlandense - Qnípndo ser honesto, sincero e

Aíranio Rodriéues da Caoha
TRABALHADOR PARA .^JtADO FEDEIIAL REALIZADOR |
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ELEITORES DO CAMPO E DA CIDADE

QUEREM SABER UMA NOVIDADE,

SEM BAHULHO E ESPALEAFATO?

0 GASTÃO fatebém 6
— Candidato —

AUXILIE O PATRONATO
UK MKJiOKKS

% liXi* ¦

CARO LEITOR 1
Ccopere cora a cons-

iruçáo do Asilo de São
Vicenio e Sto. Antônio.
tsie e utn gealo nobre

SALÃO DO
ARAGUARI

Conforto — Higiene e Üistinçstt
Rica Instalação e oficiais

competentes
Praça da República, 101 —

IW
SERVIÇO DO
PATRIMÔNIO

-EDITAL-
De ordem do Senho»* Pre-

feito faço público que ssrão a„
hertos para novos sepultamert.
tM, as sepulturas da Quadra
co 13 (Adult .-) do Corr.Utrlo
Municipal, cujos direitos de
arrendamento não ferem reque_
ridos dentro do prazo de 3P
(irir.ta) dia:, cor.tar.do da da.
ta do presente edital.

S.*U as seguintes sepulturas
¦ujcltoa a conceçsfies de ar_
rendamento:

Ac.-Xi^ C:audlll0. 1; Rita Ca.
wargo. 2- Mcs Ias Francisco da
S.\:.. 3; J 3o Alves tle S-uza.
•í; Idel-cia Maria da Conceição.
C* At.túala Pereira de Oliveira,
fl;* Barfcara Cândida, 7; Jo'.1:
M-lacjtò!. S- Hlpolito Rodri.

guea da Cunha. 10; J^5o Paulo
Oliveira. 11* Abadia rer.ror.i_
lha, 12; Jos6 Alves de BrltO. 15;
Jo?é Frar.cisco Eufrazro. 1G:
Cumercindo Hilário Ferreira.
1S- Jciuina. Donaria da Coa_
ta. 22- Orlstlneta Maria de Je_
sus, 23* Maria da Conceição,
21; Maria da s:iva Ribeiro, 26;
Iuclnila Flora de Castro. 27;
Dorcelina Rodrigues, 2S; Joa_

quina Barbara Vieira. 20; Jo.
Fé Augusto Pereira, 30; José
Martins Pereira. 31; Maria do
Paula Costa, 33* Antônio Bor-

g53 dos Santos, 31- Abad-o E.
i duardo de F:e'tas. 31; Joüo
i Vieira do N*a:c'mento. 3G; Flo^

rentjno Rodrigues P&nlago. 37;

Maria Aparecida D'-vlna,
Pedro Gomes Xavier, 81;

Xereza Maria de J:3US, 82; Ri.
ta Matilde de Oliveira, 83; O.
legado Alves da Silva. S5; Joa-
na Rita, so- Leaqulna de Pau-
!«i. S7* Ana RosallT.ii de Jc~ub,

SS- Edson Sebastião Dias. 89;
Antonia Lemos Duarte. 90;
Ceitrudes Matilde de Jesus, 92;
.1 Fé Euripídea de Oliveira, 03;

Maria Umbc-Una dos Anjos, 94;
Ma-ia Antor.la de Jeeus, slõ; VI-
torlo Ballonl, 03; Sebastião An.

tar.lo Ferreira, 97; Francisco
José da Cunha Barão, OS.

E. para que ninguém possa
alegar Ignorância, lavrou.se o

presente ei!!'al qu» vai afixa.
do no luçar ile costume o pu.
bücado nr Jornal O REPOR.
TER.

Prefeitura Municipal de U.

berlandia, cm 21 de Setembro
Je Í03S.

nF.I.EXITA VILELA
Chefe do Serviço do Patrl.

monio
Visto;

Afranln Tt. da Cunha
Prefeito Municipal

FRieiDMSB
REFRIGERADOR MAIS PERFEITO

MAIS VENDIDO NO BRASIL |
QDATI10 MODELOS A BCA KECCLHA: j

EManOar, t Ma«er « 1 luxo — Vendas a prestações
SERVIÇO MECÂNICO PERMAJIIC1TB — GARANTIA :

DK « ANOS — CONCESSIONÁRIOS;

CASA GUIMARÃES LTDÀ
..AV. âP. PENA MI — ?aa«. ItM . UBERLÂNDIA..

ANB1À
SebaEtlar.a Maria Kaves, 2S;

Irr.cl R:sa dà Silva. 30: Isabfl
Maria Silva, 40; Pedro Mo.

Vais, 41; Maria Cândida tio
Jesus. 44- Joana R;drigues de
Fouza. 43; Fé Maria <lo3 San-
toa. 4fi: Maria Joar.a. 47; Mar.
üns Fernandes. 48; Maria Lu.

7la. 40* Eni Moreira de JCSU».
."0; Maria R:ta Dir.lz. 52; Mil.
to-- Campos, 5ú; Altina Maria,
'•a da SHva. 56- José Valeria,
«o de Deus, 57; Mar.ael Avcll-
-.o Füho. õS- Manoel Matlas de
Oliveira. 50; Francisco Bruno
ia Silva. 61; Jovira Alves da
Silva, f,2- João Pio da Cunha.
G3; João Evangelista, 64; Mar.

parida Manzlr.i. 03; Ranulfa
Jlaria de Jesus, CO; Levind-
Luiz Mendonça, G7; João Tp?_
tonlo de Melo. 71; Maria Cá"-
dlda. 72- Celina Maria de Je-
«¦us. 74* Esterlina Inarlo A-

guiar. 7õ- José de Oliveira, 70;
Anselmo Caetano do3 Santos,

ÜPÊLO A' Ü1IÃ9
Mal» um apelo acaba do «er i r.lmement» reconhecidas, con.

feito pelo presidente da Rcpú. seguiu o senhor Ju»cellno Kubl.
' 

tschelc vencer todos os ob»tâ.

culos «urgidos, para as«umlr a

presidência da República num
do» mais difíceis memento» da
nossa vida polític». Graças 6
sua serenidade, ao seu equllt.
brio o ]ao seu sentimento d<

Justiça, invarl&velmentc revê.
ladft h frente do» destino» do

Brasil, pftde ile, em pouco tem.

po. fasar voltar ao Pais o dL
m« de tranqüilidade qu« tanlo
ambicionávamos, criando con_
dlçílos em qu* nflo mal* have.
riam de medrar n» IntrlRsa do»
terroristas n«m « agltaçío dos

bllca em favor da paz • da

unlSo entre todos os brasllel.
rrs. E ninguém mais autorl.
zado para formular um apô-
lo dea?n natureza do que o atu-

ai chefe do envêrno. êle que,
desde os tumultuado» dias da
etià candidatura, poube esque.
cer agravo*, perdoar ofensa*,
relevar Incompreensne5. inclu.
«Ive as âe quantos n6ream*nte
re opuzerem à escAtha do seu
nome para a suprema, rnagi*.
t'a*ura do Paf».

Pondo em exerrfcío grandes

qualidades humana;, hoje una.

granda oportunloaí», poU qu*

somente num ambiente de hjí.

monla. da entendimentos -.em

plano «levado, entre opos'íSo

a governo, é qu« poderemos as.

segurar a continuidade do nos.

ró desenvolvimento Interno •

flxarmo.no» na poslçüo que In.

temaclonalmente comtçamca a

desfrutar — (Agência Nado.

r.al).

__»—^v««*.
P \R A

VEREADOR
PELOS

PROBLEMAS
Sociais e Material!

— de —
UBERLÂNDIA

Votem em

JOSÉ
FERREIRA

Candidato
Consciente

PR

lnccnformadoa.
Agora, quando nos aproid-

roamos de mais uma campanha

eleitoral, visando a renov«cSo
dos quadro* legislativos • a «lei-

tão de governadere» de dlver.

«o» Estados, a palavra do pre.
¦sldente n?> sentido do desar.

mamento dos espirito» apre.
«enta.se nHo »d lastreada por
uma autoridade qu» o tempo «a

(ei crescer, como í. ainda, d»

RaOJOÀRIA OMEGÀ
AVENIDA FLORIANO PEIXOTO. 483

UBERLÂNDIA. — MINAS
Representante, nesta praça, dos afamados
relógios ETERNA-MATIC - o único, no
mundo, que trabalha com 5 esferas de aço.
A sua marca já expressa a sua excelente

qualidade: ETERNA!!!
Proorietário: PAÜLINO BERNARDL com

3 26 anos de prática, dirigindo, também, uma
5 oficina equipada de todos os requisitos,
5 para os misteres de ourivesaria, grav;

e consertos em geral.

ajija^ajamsutic rawMs^axsOQMJ»***1'

| RELOJUARIA BERHARDI
Completo «ortlmenlo da Relógios • Jolaa

Canetas da diversas marcai
Jogos de Jantar e Caia

Completa ollclna para consorte»'
da Jola» a _íel6fl!oi

Arlindo Bemardi
AIomo Pena. 191 • Fonas ™0-Vhe*toi&*'*txtmomom*m9momomem*»o»om*mfo*»™>™»^^^

Leia e assine 0 REPÓRTER

1Ssi //JOIADADA" E 'TtELOJOARIA FERNANDES
apresentam: COLUNA SOCIAL

MilíEIilSIi!!.*

í I

~S o»«»>o»»»5oio»«»vo»w>aVi»A»«»iaott)«:
^* VOLTANDO A FESTA DO PRAIA

. OBRIGADO JACS.
REGRESSANDO COM minhas conslderaçoe»

aôhre a Pe«ta da Primavera no Praia Clube, que
foi realizada ao ar livre, tenho a dizer, qu» min.

ca uma f»»ta foi efetivada com tanto go»to p».
lot diretores do Praia. Estive presente em todo

S--U transcureo que foi movlmentadIs*jmo. Uma

festa digna desta notável agremlacüo recreativa

social. Parabéns, dinâmicos dlretore» do Praia

Clube, por e»ta festa.

Comentas CLÉSPERI ___¦x>zr<!caixr>rc<fxx)aot*jaaB
NOTAS V5 OBSERVAÇÕES

ANTÔNIO TAVARES. ê»te rapaz ailralrado
«m toda Uberlândia, axemplo d» Bdalgula-:» cá.'
valhelrismo, sempre «m palertra comlso, manl.
fe»ta sua cultura e Inteligência. D» minha ae-

çâo, «u quero enviar para Antônio Tavares, os

cumprlmenuiptla sua tnegívol inteligência.

Im
Elegâneio

e
<i

econonua

para as lindas
mulheres

desta cidade!

Gonheca hoje a sua |
gjgb^af^^s^^g^ga sJ

O DISTINTO casa). José Geraldo MlftfUélcto

esteve perto de m'm. Aproveitei esta feliz coln-

cld/incla para Ir dar um abraço neste grande a.

mleo que é o Mlgueleto e tomar uma fina be.

bido. Nesta mesma mesa. notei a pre«ença de Ju-

cn e sra. que e»tavam prestigiando a noitada bo.

nlta e el»gaat« da feata.

FICARAM NOIVOS na semana passada, a»
dutlnto» Joven» de nossa sociedade. Calrrcn a
Regina. Como todo» os noivos, mandanm con.
fecclonar a( aliançaa na JOIADADA. q'.i< lrdl«.
cutlvelmente «stí dcmlnando o rmno de Joalhe.
ria o rclojoarla em tftdaa regl.Vo. JOIADADA E
RF.LOJOARIA FERNANT3ES. ttem de tudo ío
hom • do melhor, pelsa menores pr^-n. Vpsi»
«•*.ortunld«4e( eu quero «hvt»^ ae minha colunas
>~* rarnben» aoa notvo*. com vafcM Ue f«r-icldí»v-
de» pelo tempo afora e futuras.

- o maquino de costura ds {ama mundial

*^**WLW il

^ -% 20 anos de garantia ll

A PROPÓSITO da fe»ta no Liceu de über.

landla. natrocinada pelo Club» Monte Líbano, o

meu amigo Amador de Oliveira, que foi na festa

o meu enviado especial aquela realização, me dis.

se que foi de fato uma grandiosa fe»ta. Falou

com entuflasmo da orquestra, ou aeja. o conjun-

to musical de-WaWr Calmon. que fez tuna anl.

maeao maravilhosa. Amador elogiou também oa

dlretore» do Clube Monte Líbano. Inclusive o aeu

dlnSmlco presidente, sr. AbrSo Abalem. Uma no.

tavel fe»ta esta do Liceu, organizada pelo MJ*

COM MUITA SATISFAÇÃO e especial hon.

ra, acuso o recebimento de um convite para M-
slstlr o enlace matrimonial dos distintos Jovena
Suzana e Manoel Humberto, a realirar-so na Ma.
triz Santa Terezlnha, no dia 11 d» Outubro, as
17,30 hora». Agradeço á d|»tlnçSo do convite e de»,
de Já antecipo meus sinceros votos de felicidade»
conjugafs a Cates dois ndmtr&doj Jovens.

Feitas especialmente para
> não dar trabalho, as

Máquinas de Costura ELGIN

nunca se quebram - são

Ideais para as Famílias
: do Brasil I Venha ver de perto

qs novos e modernos modelos

ELGIN... sempre resistentes,

sempre de luncionamento

Impecável!

ELGIN -
a máquina de

costura da

família brasileira

-g^gg^y Costura porá a frente e para Irás
-irpf^í. Dispositivo para bordar e serair do fácil manejo £3

Acabamento perfeito f2,.,

ENTREGA IMEDIATA PARA QUALQUER MODELO  Kv

O LAMBRETA MOTO CLUBE vai reaVzar a

Fecta da Primavera na nclte do dia vlnt. seta

próximo. Uma festa que vem chamando a aton-

çüo da sociedade uberjandense a que agradará «o-

bremaneira, tal a organização oue venho obser.

vando .m torno desta reallzaç3?. Mauro L«H»

Marques. Aldde. Helou; Antônio Assis. Dlb Car.

ir» Gll»on^ Regai, Déclo Ferreira e tantos outros,

estüo trabalhando para que esta realização fl.

quo na história das boaa reallzaçBe» em Uberlan.

dia.
{O —

CARLOS ALBERTO, ELENI FERREIRA, •»-

tão trabalhando nesta .polIUc SÜo dois grande,

cabos eleitorais em nos* cidade. Nilo »el para

quem êle, estfio trabalhando, ma, qu»

lho vai surtir efeito vai. Carlos

nardes e Elenl Ferreira sabem convencer.

RECEBI daa mios de dona L!g> de Araújo
Silva, um convite para «ulstlr no auditório da
Rádio Educadcra. um programa nrtfatlco do Con..
aervatorlo Musical d» Uberlândia, que foi realiza-
do na nolt» de quarta.feira passada. Infelizmente"
náo pnd» comparecer por compromlrsos assu.

mldoa anteriormente. Ma» agradeço à dona Llgla
• ao Conservatório Musical á dl«tinc5o a mim
dispensada.

MEU PAI. LEOPOLDO FERREIRA DOU-
LART. t candidato a JUIZ DE PAZ. Peço a todas
meus amigos, um votlnho para o m»u prog»nltor.
Basta fazer na frente do noma LEOPOLDO FER.
REmÀ GOULART, um Jtie ou uma cru* »m eé.
dula única. Ficarei eternamente agradecido.

traha-
Alberto Ber-

E MINHA CE'DULAS. como candidato a ve-
reador que sou, estão «. dUpoB.çflo dos amigos,
V?»ço também um vòVnho. Basta pedl.la» pelo
telefone 2318 que Irei l«vaJaa pessoalmente. Oa
«tio na séd» do PSP. na Praça do República, :

Bepresentante*: Cario»,Baratr» * da. Ltda. — Praça Dr. Duarte, 9» — Fone»;

OtitKaarranB. *.wu**inrè<t «nHarsTana*
•riüiiüiiiitiniiiiii

CINE REGENTE - - - - EmDrêsa Teairal Paulista Ltda.
às 19.30 e 21.30 horas

HOJE

História que comove e arrebata:
SINDICATO DE LADRÕES

Com Marlon Brandon e Kar Madenn.

-AMANHA-

A magnífica película da United: em SuperScope:
ROUBO AUDACIOSO >

com Rory Calhõum e Mary'-..Costa.
I

— GINE PARATODOS
rs H O JjE -.—'— ¦'"'

Sessões ás 19 e 21 horas

História7 que comove e arreData:; :
SINDICATO DE LADRÕES

Com Marlon Bràhdon é Kar Madenn.;'

.-:' ; \C -..V ::¦•::, ^''^aiH^,:ÃiC:.-'/^:¦:;,:tó sSjgKK,- 
¦- ;: êárwMglisí
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Com isso es mistas
H1U8IIJO MACHADO NETO

O noticiário dei Jornal» dl-
vulga com deitaqu. esta ae.
mana a orgnniziç&o de nova
romlasüo mista, Braill.E°»t»do»
Unido». Aoi que preconizam.
«orno nól outro», t Intensa c.
operaçlo entre o noaso pala
t oi americanos do Notta, o ti.
tulo entrellnhado surgia como
clarão «IviaMi-eli-d, Principal-

mento quando w encontra em
plan* marcha a chamada "O.

peraçlo Pan.Amerlcana», d<
Iniciativa do eminente prnl.
drnt. KublUchtk

Preclpltomo-noi analottmen.
t. pura o texto Imaginando an.
eontrar algo sobre inveatlmen.
«oi ou «obra o. famoso» pia.
r.o» aqui elaborado» d»p;li da
guerra por grande comlssüo de
perltoa . cuj*i eoncwta» e
fundamentada» ncomendaçBet
dormem até-hoje no. desvios
da algum arquivo em Washln.
gton, onde ai relegou o Depar.
tamanto dé Estado da admlnla.
(raclo republicana.

Dccepçlo: nlo ae tratava de
nada disso. Apenas nova CO.
missão militar para assuntos
d* aeronáutica relacionados 6
ajuda reciproca dos dod Pai-
•ti.

Nfio ntgamc* ao novo órgSo
nem ia atividades com que vai
lidar a Importância qua me.
recém. Apena. como brasllel.
ro ligado as atividades da pro.
duçflo * adepto convicto da
Idéia de que ad depois de resol.
vermof oa problema* •*»no-'
mlcoi poderemos construir a
base «dllda a verdadeira de
uma estrutura condigna aoclal
t militar — .teríamos preferi.
do encontrar noticia dlfcren.
t». Tal como a seguinte; está
orgúlxada a grande comlasSo
mista da representantes oflcl.
ala a de homena d. empresa
americanos.* braslUlro», dlvU
dlda am tantos lubcomltêa
quantos nec««5rlos. a fim d.
examinar e atualizar tAdas as
racomendacfie» e planos aprova
doa para o desenvolvimento e-
ccnomlco do Brasil desde 1043.
Essa comlssüo em trinta dia»
apresentara »eu trabalho ao
governo americano, qua expe.
dirá Instruções imediatas ao
Extmbank a ai agências ofU
ciais para qua executem a par.
te qua lhes compete, e que JS
de multo» an°s é da seu conhe
cimento.

Esta. ou outra análoga. »e.
ria a grande, a magnífica no-
tlc'a que qualquer brasileiro a.
mlgo ds» Estado» Unldoj goa.
tarla d* encontrar pela ma.
ahi nos Jornais, vinda, embora.
com atnuo niptrlo** a uma dé.
cada.

Acordos militares Já 03 te.
mos. quiçá em demasia em
face da desproporção entre o
que dar e o que receber noas»
aetor. Isso. parece estar tam.
hém na consciência da muitoa
esclarecidos homens públicos
americanos, a Julgar pela car.
ta enviada a 25 de Agdato fln.
do ao presidente El.senhower
por oito membres da Comls.
aflo de Relacftes E-ft«rtor«a do
Senado do» E-tadt» Unidos, •

ora divulgada na Imprensa bra Mentido de maior copsra;So
slleira. Nela transmitiram os | conOmlca com o -uran«eir-i

parlamentares ianque» sua
'mpressfio de que quanto* ao»
paíe» aub-deaenvrlvidos havia
"dlstorçSo séria" na Impor,
tancla relativa concedi:!* d aju.
da multar, de um lado, » à j».
s«t*ncla técnica a econômica.
de outro. O presidente em rea_
posta, deu garantia? de (jt!«
dedicará "culdadoaa at-rçan»
à recomendação do Sena*) no

mxà -»n w "¦" -oo-a eeooBoooooBooo

menos assistência m.lit-r, ptjj
nconcixdamo* plenamente nn

já grande o cada vez maior im.
portanci» de nossos programas
de ajuda econômica".

•E'» ai p*nt^ de vi:ta r:a.
Hsta e «adio. rçue '6 ci-i-' f*r
levado 4 pritUa para de.
monstrar Imediatamente «ua
vallâez

O Braifl, como outres pai-'
«*• 

oBÓotK-a-MJrooc-o» uuuLasjuorjooac

ses laUno-amerlcano-j, precisa
I dQsesp;radamento de rapita.».

de técnica, de equipamento,
de bens de produção. Esta. a
sua necessidade básica vital e
urgente na fase de vida em
que se encontra. Fugir a essa
jealldade é querer repetir o
gesto Insensato dos que pre_
acntelam cavalinho» de pau
eu livros de estampas a crían-

{ £3.» que estilo com {orne*

ALFAIATARIA FINOTTI
LUÍS FINOTTI

O MEÜ. O SETJ O NOSO ALFAIA*^
Galeria do "EtUficdo rtnoMl" — A*

tem sempre um sortimento completo
de. brins. tropicais, linhos. tussíres,

caruàs, casimiras, etc.

em nas instalações deflniÜTM
Afonso Pena — Uberlândia — Minai í

CERIÁ LTDA.*-_*
__ Avenl-*- Vasconcelos Costa, 1683
i-5 Caixa Postar 482 — Telefones 3595 e 8233

a.C ^g____\
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NOTAS DE CINEMA
AVA «3ARD!fEB VAI FUMAR
SA ACSIrtlAMA PARA BTAV.

LEV KRAMER

Dcpcls da terminar o seu fa.
moso i-Naked Maja", Ava Gard
ner aegulrí quare Imediata,
mente para a Austrália, onde
vai contracenar Gregory Peck.
na produçüo da Stanley Kra.
mar. "On the Bcach".

DAXA WTKTOB NAO QOT3I
MAIS SABER DE CTXEKA

«Deteato fáier fllmee», de.
clarou a bela Dana.Wynlcr. no
almoço na 20th Century Fox.
em homenagem ao prefeito de
Nova York. Em resposta a
olhares espantados. Dana a.
craacentou: «Pedi o cancela.

mento do meu contrato, Jo.
mal» gostei de fawr filmes. Pr»,
firo televlsío a teatro». Dana
irá em breve a Nova York pa.
ra dl.-cutlr nobre uma peça
para a próxima temporada

«Meu marido (Greg Baut-
ser) tem muitos negdcloa em
Nova York. e »erá melhor para
nda morarmos li". Será uma
pena a decorativa Dana lr.se
embora do Hollywood.

JA' ESTAVAM ITtEPARAPOS
09 OBTÜARIOS DE CSBCII. B.

DE MILLE

¦fínciaa noticiosa» e J-mals e».
tiveram preparando obtuários

para Cecll B. de Mllle. O que
nSo sabiam í qu«. durante o
reu lnternament» no hospital,
trabalhou mais ainda do que
consegue no »eu escritório.
Manteve ocupada» duas secre-
tirias todoa os dlss, enquanto
estava no seu "Mw de mor.
tc»», a agora que convalesce,
tem três secretárias trabalhan.
do em turnos, dode cedo até
10 hora» da noite. E para os
mfdico» quo Insistem para que
ê'e descarne mal» De Mille
tem esta frase; "Vocês mídl.
CO» estSo deddld?s a curar 1

corpo me»mo que Isso signlfl

que deitruir o homem».

DRAMA DE
ADOLESCEXTE9

Se Irene Dunne qul2»r real.
mente ser madre superiora em
«Glrl Town», será seu e nada
mais lhe reatará' fazer «enão
assinar o contrato com a Me.
tro. Irene e o Dr. Franci» Grtf.
fin, seu marido, sâo velho» a-
mlgos de Robert Hardy An.
drews. autor desse drama »d.
hre um centro de reabllitaçáo
<le adolescentes femininas. Ro.
hert mandou o roteiro e Ire.
ne para «ondar a »ua reaçáo e
esta se moltrou tâo entuslas.
mada com o papel de madre
«uperlora quo Já ea declarou
disposta a voltar ao cinema a.

penas para encaniáJo.

1 CERIA LTDA. I
ia j*ra oa primeiros 20 aparelhos, fará graciosamente osca
S estudos de levantamento de terrenos para orçamentos,sa
mm^  -__!_.*.._(_ -.-* lamnrla rlomnnílrârifln Or*Citfnt*TÍm-m mouiagem e aaaiôi«uiaa u» MM.CUUO, u^utua»»»»-- j^j

S s-fiu interesse no aperfeiçoamento e melhoramento das*=**£
***2 umiih. r-irn tn/»l>inr ii mRtor tiroducSo. £^£

— o —Náo é «egredo que. durante
estas ultima» semanas, as a-í

-MUIIIHIIIHHHIH •«¦¦¦¦««¦liiltni 'o^MUMXe

0 REPÓRTER
JOÃO DB OLITlItl

-.ROPBIBTAB10
Redaçlo. Admtaistraçlo, Pu-
hücldad. e Oflctnas; Avntld.
lolo Pinheiro, «32-irberlindia

Telefou.; TÍ^S —
ASSINATURAS CRS
Anual 330,00
Sanuatnl 1»M
K* a-mlso  100
M* atraaaao  SjOO
* dbvclo talo r* ll^i—miaa
por enweeltoe enttldca «¦

Mtttfttêt MMSAodfl».
Oa arlrlaal» aja. me

fábrica de Cal "BRASIL
(fornece com rapidès, caí vurgem, nesta

praça e cidades visinhas. oor prêeoa
nunca visu*

SEBA3TU0 F. CASCAO
Cx. Postal '11
TalsfoM. 6.B 'm_L.m_

ARAGXJKM - ESTUDO OE MINâS

MAHIO B0MB0NAT0

Formado pela Faculdade
de Direito de São Paulo
Causas Cíveis. Comer-

ciais e Criminais
Esc.: S. Dumont, 538

•ÍIiPlIlIilililillIlIililíIililillIilílillM

MARMORARIÀ BRASILEIRA
l Pr. 21 de Maio. 15 — ÜBEiiLANDIA — MINAS

BENEDITO LÚCIO
Especialista em Túmulos, Altares, etc

Rapidez e Garantia
Mausoléus — Capelas e Obras em Gorai

»eo»o«o«»«<<*o«o«o«o«»«o«50«o*<>-»v«»«o«»*o«o««*

j MOVEIS IPIRANGA LTDA.
', 
MOVEI» PARA TODOS OS PREÇOS E

\ PARA TODOS OS GOSTOS
Consultem nossos preços

I LOJA* — AVENIDA AFONSO PENA. 599

AUXILIE O PATRONATO
DEMKS0KE9

Uo «ato -Jevolvtaoa.

fas ala eejan» pabUeaòVai.
Ht»pieM.l..taa coaiereUIa; —
Rio da Jaaelro — ALDEKAB

.BAHIA — Praça Plorlaao,
ta — 4.* ..d..— Poae; *U»B
•« Pa.l» — BKPRBJOR I/TDA.
— Ru Fallp. ém OBvatra, M.

'¦-¦¦¦ZZZZsZiZ%

\ll
fa"b"bYca db»

ESTÕPA "MOBER
 (Marca l^gl-ítraíla) — João Moram —

Telefona. 3852
ESTOPA ALVEJADA. BRANCA E DE COB

Roa C«L Anionlo Arras Pereira
Esquina eom Roa Agenor Paaa

UBERLÂNDIA MINAS .

Ferraria e Serralheria

Joei SU*-» -»otaa
Especialista c*n portas de hcc onduladas e
de tiras. Portões. c-jí«íií«-> > fornos pata
fogão As portas onduladas de tiras
IMPERIAL são as melhore* da praça —

Boa Coronel Antônio AlTee Pereira
Esquina da Arenlda Af osso Pena

è  __. 04SO#wwoao.ÍI
PARTIDO REPUBLICANO
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FUNDAÇÃO DA CASA POPULAR

Programa Habitacional
Juscelino Kubifschek

AVKO
PEDRO FARNEZI, devidamente autorÍ2ado pe-
lo Superintendente da Fundação da «Casa Popu-
lar, senhor Marcial do Lago, avisa que transfe-
riu o Escritório que a Fundação mantinha anexo
á Prefeitura, nara sua residência á RUA SAN-
TOS DUMONT, n.o 72.

Avisa mais, que continua aberta as inseri-
ções e que lá está procedendo a classificação fi-
nal dos candidatos para a entrega das casas, cuja
data, será marcada tão logo seja feita por parte
da Prefeitura local, a ligação de água e esgoto
(cuja ligação, há muito deveria estar concluída).

-Agência Loférlca-
de-Alaliba Macedo-

— (PrScos ofldato) —
Bilhetes das Loterias Mineira e Federal

. Praça «Ia República. 53 — Fone. 31-42

AÇOUGUÉ CARRIJO
Instalado recentemente, dentro dos mais ri-

gorosos preceitos de higiene, encontra-se capaci-
tado a atender todo e qualquer fornecimento de
produtos da melhor qualidade no referente a
,?arnes de bovinos e suinos. Além destes, touci-
nho, banhas, lingüiças e outros, á escolha de sua
distinta freguesia e por preços que não temem
competidores.

O AÇOUGUE CARRIJO está localizado á
Rua Quintino Bocaiúva, 388 e atende pelo telefo-
ne, 21-92.

Aproveite ó sen voto, dando-o a Adormevil
Moreira Miranda, ©"Igreja", para,-¦]¦:. 7---—- ¦¦mte&du:^—.. '-, - A

Dr. Duarte ülhôa Porlilho
Cirurgia geral de adultos e crianças.

Tratamento das perturbações circulatórias das
extremidades. — Varlxes - Artrites— Flebltim

HOSPITAL SANTA CATARINA

CAS AS PE RH AM B ü CARAS '-*.--"--''-' I
0 HDE TDD 0 S C 0 M P PR AM « ¥ 1

AVA F 0 H S 0 E E BA. 7-2 17, - UBER L A H DIA
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NOTAS SOCIAIS
A mulher e os cinco

Conünenies
U-n curioso, comparando as mulheres com

o-, cinco Continentes, tirou as seguintes conclu-
sõcs, ao se louvar nas idades das filhas de Eva:

"Dos 12 aos 15 anos, é como a A FRICA, in-
c*:,í"a g sslvassm ."' "Dcs~16 aos 20 anos, é como a OCEANIA
distante e cobiçada".

"Dos 21 aos 30 anos, e como a ÁSIA, arder.
te e misteriosa". AMVRTCA"Dos 31 aos 40 anos, e como a AMEK1LA
técnica e experiente".

"Dos 41 anos em diante, e como a Jluku
PA, bombardeada e sem esperanças"...

Í.NIVKRRATtTOS
CVn-rilptsm rmos hojs

S':NT!OP,r:S: — Man;el Mo.

lszzo, re-ldcnte nesta cidade:

d". Álvaro Guarita, cm res!_

e.üncla cm übs-oba; Ed-ion

Campoa, da sociedade local; Ja.

r.;.J do Oüv-l-s, proprletirio
ncsto mun'cip!o.

SEN^OH V5: — Maria Ter-

te. de rviiPiro, casada com o

sr. Antônio do P:'dua Ribeiro.

rr*!dento fra Uberaba; Oscila
I/-ÕO Martins. ospôsa do sr.

Aitônlo Ma-tlns da Silva. e_

x-tor estadual, no município

pn.ano de R'o Verde; Mar|-

Batista, consorte do sr. Ma-

rnni Asccn.o Btllsta; Guilher.
ro^a dc 0'lv.ira Assis, casa.

ria r-m o sr. Jo.d do Assis

S IirinhO' Isabel Ribeiro Imolo,
«o. tfpjsa do sr. Ivanro Imo.

João Pedro Gustin
(P. T. N.)

Acadêmico da direito e
um valor moço a serviço

da coletividade.

1

COM DESCONTOS DE 10 E 15%

MOTORISTA AMIGOI

quando pensar em pneus, pense em nós.

Renovadora jfle Pneus O.K.Ltda
AV JOÃO PESSOA. 143-FONE: 3278-CX. POSTAL. 525

__ ,Bem em frente ao. Armazéns da Cia. Mogiana) —

UM SOM

I VJ»>'W..»1"11"'^^^^^^ —_—==

lese; Iray Maria Borges, cor.-

íort'e do sr. Olavo Borges.
o —

SENHORAS; — Lucpla Car

telll, fgur^ de do:toque d
-osra. cidade; Márcia Santo.

prendada filha do sr. Walti

Santos; Nela Lúcia, do esco

social uberlandense.
o |

JOVENS E MENORES; -

Gulvlo Veiga, filho dD sr. OcW-

vio Veiga, cx-pnfeito do prós.
nero munlcipo de N'ova P°n-
;e. Renato, filho do sr. José do

\íme!da; Allrio. filho do sr.

lullhermlno Cunha e da sra.

B.dqulna da Cunha; Andrí

l.uls. fHho do casal Sebastião e

tunice de Oliveira; Humberto,

filho do sr. Raul Tinto o da «ua

consorte Lulza França Tln.

to- José Heinard. filho do sr.

Mario Jacinto da Silva o da

.ira. Genoveva Lemes da Silva.

Sorteio da Umbretta

AUXILTE O PATPOHATO
DE MENORES

Colaborando com
-omissão encarresad'
Io SOKTEIO DA LAV
3HETA, em benefici
da construção da "Pra

ça de Esportes'' do Li
ceu d e Uberlândia

comunicamos, aos inte-
ressados, que, oor mo-

ives de ocasião, o mos-
no foi transferido rnra
i dia 29 de Outubro.
orrvVirno.

Este comunica"" f»
•luz ps rl-sMilois d-""-"-
Ia comissão. perante *"-
dns nue. com cia, vem
cnnn?rando.

Leia eassine 0 REPÓRTER

SA WT\W^. ¦=,*f éT aT\ f rm ariisucos, LiuuotósT há-iCios.'
. I 
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> GARANTIDO». E BARA.T&I **. . J»
;^ÍJ^NÓ0STRIAS GRÁFICAS BRASIL CENTRAL^ ,:>
A Tíwroí afia cie Uberlândia:

'Pr»*jçjlo Pf6|irio.Amplo- Mpc'.ÍMAÒuiNÂrttOS 
Ul.tHA_MOOIH1>JS f AUI

vijlo$'TiFàíi«Afps'- fQUii-i ar rt«_T«ic
(-UM.COÍíTAOOf. EM* SEUS t-SCRUÔ*'

, **" "currms 
n* courtccÃo ( rrnfíi!

*" , suíça cc sumir e calcular ¥1

Para Vereador do P.T.B.
Ab^oMamímte certo é votar em WILSON

TELES DE MENEZES, para vereador, porque
êK f1=í1o, se bpt^rá. pela conclusão das obras mi-

ciadas.* prla vioüância das leis controladoras dos

preços; D*b instituição de feiras livres e p"lo cum-

primanío do salário mínimo. Tudo. enfim, oue
represente benefício para a classe dos trabalha-
dores.

1H0SPITAL SANTO AGOSTINHO §m^JsffL^JiZml=!AÍ^SSLf^ I
=S i-Unlcs a Clrnríla Owsl — «.nmes ™>v~ o.Bjral«*» 
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SINDICATO DOS BANCÁRIOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital flc-m convocados todos os ns"oc'ndcr

em plenopò" J° "eu" direltrs sindicais para se reunirem en.

as«mblél» íternl extraordinária, no dia 27 de Setembro de

1958, ás 14 horas, em 1.* convocação com 2/.1 dos açodados e

a- 15 horas em segunda convocação, cm qualquer numero *

associados, no Audltorlum da Wdte EDUCADORA local, li

Avenida Af.-nso Prna. neBta. par. discutirem exuberarem sô.

bre a seguinte ordem do dia:

— CAMPANHA SALARIAL

— ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DA CLASSE

Uberlândia. 2d de Setembro dc 1053.

A DIRETORIA

A89UIVp

1 c 3
I AS PASTAS SUSPtHSAS H

I VETR^5^ 1
significam M

B maior topa<id«J«1 1
EB maior .cgui^i»1 J

 ;"
Modernize o ueu escritório
arquivando corres pon d ên-
cia e documentos cm Pas-
taa VETRO MOBIL,
adaptáveis cm qualquer
arquivo ou mesa-

PvfO fo/hofoi • Infon-ioj-Oaf A

ORGBHIZBCfiO

S. L

1«, „.l ^.tsrt*:is--r,-ifas. r--^
% Z «Z£. — - *-»¦«fl,ar1^" H™ 

7^AS
i AV.Jt^PII«HEIBaSW--*TO:*W

DECLARAÇÃO
Para o» devidos fins, decla.

ro nue se acha extraviada n

Cautela n.» 77 referente a 10

(Dez) açSes comuns no va.

Iftr iotAl dc CrS 10.000.00 (Der.

JS mil cruzeiros), emitida a meu
" 

favor cm 2.t de Outubro de

SA.. a qu»I nenhum valo-

passara a ter doravnnte. umr

vez nue as nçlies J.1 foram p"-
mim transferida" ao Snr. Hei

.'íelo Alves Carnelm.
Uberlândia, 24 de S'trm.

Pro dc lor,s

PRECISA-SE de nm
-ontador. devidamente
-pgistrado, para ordena-
4o inirlal de CrS
5.500.00. As cartas de-
wom snr endereçadas ao
Anunciante X-X. aos

Josf de Oliveira GolmarJe» cuid"dcs deste JoniaL

^itiimiíiíi

a

CANDIDATO^ "J^-f^^K^ BATISTA aADEIRA)
AMIGOEDEFENSORDOPOVO

Para Vice - Preleüo: - SEBASTIÃO PACHECO
HONESTIDADE E TRABALHO

P. Para Deputado Federal: WALTER PASSOS
TJ M HOMEM QUE REALIZA

Para Deputado Estadual: PEDRO SCHWIHDT FILHO
UM TRABALHADOR AMIGO DO POVO

R.
Pa

Vereadores- - Angelko Pavan - Aründo Francisco de Melo - Adriano Baikni
_ Dr Armando Sonsa Pereira - Adormevil Moreira de Miranda Ogreja) - Dayton

Gare a - So Poli - Enclides Mendonça de Barras - Dr. He vecio Gomes Cor e a
Mo Gomes do Faria - João José de Souza - Jonas Reis - João Gonçalves

Füno (Sodôte) - Jesf Ferreira - Michel Ciuü - Paulo Torido Leile - Vasco Mascia
- Walier de Freitas Martins - Waldemar Rosolem. .

Para Juizes de Paz da Cidade: - Aldorando José de Souza, Joae de Oliveira

, Clenso Gonçalves Djna^ g| ^ , to 
% ^«a0 leM?...^E?.?i,^

m

-1
m*^******»*»*****»*********»***»*'"*™*****" mm . ÉDEN CINEMA —
j -CINE UBERLÂNDIA- pivetes Triângulo Mineiro S/A

 H (I I **

às 19.30 e 21,30 horas AMANHA —~

HOJE —
às 20.00 horas

FOGO NA CANGICA
Com Olivinha Carvalho,. Orlando Vilar, Silvei-
ra Lima, 4 Azes e um Coringa.

Laura Hidalgo no grande filme em MexiScope:

MARIA MAGDALENALaura Hidaljro no grande filme em MexiScope:
MARIA MAGDALENA

! Um erande fiLme inteiramente filmado em Sal- „ ra ij]rna , Azes e urn toruis»' „ _. _ „n.„rr,vrtmvvimÊmmÉÊMMÊÈ
¦^-^A^f)+%ABA}mVlA69m1WmtWSm'mml*^9&mm*rm

^àtíSffiii ^^^^^^


