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. érU�. 8'tl d(>dlt.lfil·t<ft'! � J>rOi}t\. ôrga»l:eaoçtléS na�d&ta,,*. ftti'ão

f.a ca.p.itllt.l a.t:a.ba . de. pro- t.ganda d�o nacional seclalta- suas

prOl>.
rtedades e outros

mo e nao apenas .os mem-

mulgar um decreto, segun- r bros ativos do partido, das bens eonfíseados. .

II

(I j pones 5 já arrazadas !
-------�-----_.

Continuatn os intensos ataques da aviação D.orte-aDlericana
. COI �onsideraD1 OS violentos botnbardeios CODlO
Dentro ens breve os raids durarão vinte e

preludio da
horasquatro

Os niponi...
invasão ",

por dia!

-------'---�--------�--------- -� .. ----

Eisen
II .'

rxa

--'---------E::,3:---------....,-

Suas pál..v�as de d�spedid�
aliados e aes exercltos que

velo que cad� um desem
penhou e pela contribuicão
que tivemos <destes para a

vitor-ia. comum. Agora que
todos vós.restais .para pas
SHr a outras esferas de ati
vidades. <i�o a todos vós
o meu adeU&;e desejo a vós
[m.los sort�., e felicidade.
(a D,vight .•EisCI�hower".

Vê-se na fotografia um soldado' norte " americano
empurrando um. carrinho com uma criança durante
a evacuacão de uma zona de batalha numa ilha do
Pacifico. >(Fot.o do Serviço de Informações do Hemís
ferio)

.

"---_. -,------

Calcutá, 13 (Reuters) �

O alto comando aliado no

sudoeste da Asia anunciou
que as forças Japonesas do
cotovelo de Siftang. em
Burma, parecem concen-
tradas em torno de Myf;ke '

ponto terminal do cariai
de Sittang, 36 quilernetros
a sudeste. Embora as ati
vidades tenham decaído
sensivelmente nesse área•

.um grupo de : 150 japone
ses desfechou

.

um ataque
contra uma aldeia situada
fi quilometros a sudoeste
d,� l\fytke, ocupado pelos
mgleses. Ontem os "Spit
f'íres" continuaram a mar

telar as posições niponi
cas, destruindo vário$ ní-

lilhos. de metrs-Ihadoras e
ateando diversos íncen
díos,

o HANCEtER PADILLA
'.' l\!IC:U.'co, 13 (.Rc.ntei'S) ·.-Ilado.dos gran.dcs yal0rcS1d:lS as.atCl1c.õ.e�

e deteren- derecando ao snr.

pa.d...
ma

! O chanceler Pa.lilla entre- rnorars em que descansam eras que recebí durante o uma caria, datada' de 00-
I gou ontem á no ite seu pé-, os destinos de nossa p�tria. ,exercicif_) do, C9.li�o. Rogo- tem, dizendo: "Em. face
I elido de demissão do cargo! Aproveito a oportunidade i vos �celÍar o. Lestemu�lO _

I de ministro das Rel.ações I para expr.essa�·-vo.
S

sInc,e-.
de 11 ,1I�ht� respeitosa �mlza-I

das razoes. que verball11el�
Exteriores, E' o seguinte o I ros agr�decnl1entos as d� � distinguida �onsl(lera- te expoz-me ,no entel�dl-

\ texto da renúncia: "Snr. vossas reiteradas dernons- çao . O snr. AVl1a Cama- ·mento que tivemos, reíte
.

Presidente. De acordo com I trações de confiança e a 1.0- c110 aceitou a renúncia. en- radus na referida carta, a-

I os entendimentos .que tive-In10S .ontem, permito-me a-
'

presentar a renúncia ao

I-
.

cargo de minislro das R�-I O l·,.·.�.··.'···.··.::·.·.·.f·..
'

O pO ltlCOIacões Exteriores. 1'Cl'111l-
_.� '. '"

.

.

.

,

.

nada ti. conferencia de São '$Jlt
Francisco, concluído o ci-
clo historíco de' nossa' vi- E3-------- _

da ínternacíenal, julgo nt?-I A S"'''''.II''''�'.t"g"�ft 1II.Ta,.... dttfo:."'" p dl:!ll P � in>
,. E"" ·a-o "'b�g d"'" D· Ali!! ';-te""'�.'cessario desligar-me da SI- • �""UI" ...·41'3"" .a."I '1looIilv_:.ii2a U'P .;;:J. lU. i: li ......� ao 11.1' ao .10 VIilII _lU .. _

tuação ofici,a�' afim de �x-l' vent:iti'�f§ A ti!CCp��jO do 50!'. Juracy Magalhães na Baia .. O renitente:plicar a política ínternacío- , ,"
•

. h O I' d P d.
.

'

nal do Mexíco contra os; quel"emlSWO g�\lf: O· - e S IIlaram..se; o arti o Libertador
detratores. Foi para mimI: . .

sobremodo honroso

com-I
RIO, 1.3 (Meridional) - Pereira e Valdemar Barre- \ Rio, 13 (Meridional). �

partilhar convosco da res- Estão chegando os inter- to, proceres oposiçionistas O snr, José Augusto. Iider
ponsabilidade política, ao

I
yentores para participar de Petropolit:t_, telegrafa- oposicionista do Rio Gran-
da conv( nção do Partido ram á imprensa daqui nos de do Norte, l'ecebeu um Porto Alegre, 13 (l\{eri-----'----'--'.:.........--�._,�---.......;..---'.-------
Social Demoeratico, já se seguintes termos: � "Pro- telegrama do. sr. Benedito dional) - Uma caravana
encontra'ldo aqui o inter- testamos peranta esse pu- Paiva, comunicando haver de pessedistas gauchos se-.
ventar do Piallí, snr. Leo- ladino' das liberdades -pú- solicitado demissão do car- guirá para o Rio afim de
nidas de Melo. O' Slll". Be- blicas contra o ignomínio- go de prefeito de Alexan- participar da convenção do'nedito Valadares Virá dó- 80 ato

. de elelnentos do drÍna, tendo constituido o partido a· realizar-se no dia
mingo, emo..uanto que se P.S.D. desta cidade de Te- diretorio da União Demo- 17 do corrente, com a pre- .

'1. espera a. Chegada. de diver- rezopolis, arrombando nos- cratica Nacional naquele sença dos interventoreª-,
... sos outros, inclusive o sr. so· escritorio eleitoral, des- nmnicipio. .

• • •

fiiII

l Fexnando Costa, qu.� Virá. truindo as ordens de emis- -:- -:- -:- Salvvad;;r:'i3··CMeridio-
--------;:::::l-------- I de autOlTI_�.-Te-l... - _ .. _

.

são de centenas de cartei- Manaus, 13 (Meridional) naI) - O interventor con-
O

•

J
.

'f' .di
'

IS' ii - ras eleitorais e in.cendian- � _Seguiu para o Rio de tinúa demitindo Os prefei-
'

.. COdIiclO popu ar cuu:em rea�l:z;auo Da rua -

. e no.. 1 Hio, 13' (Meridional) do os proces�os". avffio, o interventor Alva- tos do interior. A proposi-vembro Os oradoa"es: que falaram ! Os s1'S. Mario Marignoni -:-.-:- -.- to Maia. que participará' to a imprensa as.sinala qne
. I-----'------:----'----------------------_� ieem sido· exonerados óti-

C.o!l.for.
me

.. t!l1hUI.n.0.'.•
s

.a-I
..aPl.at�so.s. dO.S oÚVl.'nt.�'S'.

Fu-

com.p.areci40, já. q.ue o�. ou.-.'Ii
.

mos administradores' 'Por
nunClado;' l'eahzou-se on- 'lou depOIS o dr. Ara0 Ra- tros, como semp.r;e, nao a- motivos poIiticós. Numero- i,tem á noite o comido .pro-, belo, que. ressaltou o valor pareceriam. para uma .ma- .

S C"
sos municipios bahianosi 1',

1l1ovido para que opovo'de j,do soldado brasileiro, aU, nifestação .. de brasil�dade R. E.', N·..

··. ·A...'.
".

.'
. I ..M·

Já. manifestaram seu apoi<j \
Blumenau

.

prestasse su.a' representado pelo tenente COpIO, a que se realIZavaI. á comis!!lão organizador:li
homenagém a um e

..

xuedl- Aqui.les. a quel�l asseguroul ah. Sua.s pa.lavras forrou I da recencão AO Ue. ceI.
cionario que daqui partiu a admiraçãp 'dos bJume- enh·ecorladas .. de aPlaUSOS! Juracy Magalhães, de mo- (
e 'que se torno:u .' ym dos nauenses e de todos os bra-I e por 'fim cobertas por lon- ,(lo que estarão representa- ;
herois da.

.

sangrenta bata- sileiros. O Ol�ador seguinte ga salva de palmas. Falou daR nf's<las fl0n1('nagCt1s:. ,

lha de Monte Castelo; on- foi o dr. Luiz Navarro em seguida. o o dr. Edgarcl '1' crrifisi lodas :l!'l cidades ela �.de HS forças brasil�ras I Stotz. que,
com a impétuo- Barreto, cuja oração. SCl'C- Bahia.

Calnquistar�tJ;Il· sua

t
mais sidl�de, que. caracdt,el:í�a sua na e pausada, allalis.o�l o

Q. FO R T I· F I C A IN T -==.g onosa VIona: o.' enente pa avra. ao' se ll'lglr ao valor de nossa ljartlclpa- '.'
.

. ....
.'

.

'. L-.
Aquiles Galloti Kehrig, do povo, produziu UIl1)l peça ção na guerra e a signifi- .

3�o B. C. ' A manifestação oratoria cheia de positivi- cação das' contribuições.
não foi realizada no lq_cal dade e de afirmações vi- pessoais que elevaram a

que tinhamos anunciado; rís, manifestando . sua ad- sümificação de nossa par
mas sim, defronte ao Café miraçáo pessoal e dos mo- ticipaç,ão na.lutD. em favor
Pinguim, tendo falado os ços?e sua g_eração pela das liberdades � do bem eS-,I ..

oraclpres da .sacada do Au- herOlca atuaç�o daquele tal' da Humamc1ade. . Ces- ,"
tOlllovel Clube. Reunido o ilustre oficinl, que afirmou sados os a,plaus·:)s que co
))oVO, fez. uso ,da palavra, nos mais difíceis momen- Toaram. a oracão do Uns
em. primeiro lo�ar, o

.

8nr. tos de nina luta sUllguina- trado causidico. tomou a

Edt;ro'd Sehneiger. cuja,13 ria' e se1n quartel,. o valor palavra o tenente 'Aquiles,
qualidades' de' orador são da·'gente brasUf';ra, O dr.. une ,de imuroviso, agrade
bem conhecidas. e ieem si.,. I.l�i,z ,Stotz justificqu a úe� I ceu' em. palavras eloquen.;..
do muib.!s;· yezes aplaudi: �.epa al'_;sistencia ao .co..--; I tes '. �'., hom�nagem que aV,das...

·

...s.eu '.,m.p..
1'ov1S0 fO.I m

... 1Cl.0, p.o.1'au...
e

.. ;. C.o
...mo. '.' .dlSS.e •..•. jl..h... e.. h.nh.'

..
a.·.·

..

·S

.. ld.o·.lJI".estada.. pc-,
.. '.'

Ri" .. 1!'! r'\r"rl(Hnn"ln ...

cheio de entusiasmo. e vi,.j só uma. pleiade . de verda- ..

' ..... .' ..

. .... ()' ""{'n�-rQ 1 T:::,i!I11'o niaf\ r;,,_
brafãõ. Jlíerece:r.ido ltÚ150S qxh'W�· hrfl�jlptrn

.

Unhe. fCc"'t'C P?' gltjpa 33$2' ••
'

••••••••.f�4�.·••I_I'�·JI'·•••••111••••••••111'.·•••••••••••••

Cartas trocadas entre o
------�----------��------------------�

ex·miní§tro e o presidente

CHEGOU AO MEXICO' O
SNH, At.VAREZ DEL
VAYO

Mexico, 13 (Reuters) -

O sr. Alvarez del Vayo, ex
ministro' das Relações Ex
teriores da' Bepuhlica cs�

l)anhola, chegou hoje á
esta capital. A chegada do
sr. Juan Negrin, ex-pri
�neiro ministro, é' esperªda
na proxim8. semana..

OME
A U f. E.

.'

DOS FRACOS" e NERVOSOS

DOS GRANDES DESPORTISTAS

ATENÇAOj,:....-. Renascim é apresentado unicamente em
..

'.

e'$ba]ag_em -vermelha. com. 50 . comprimidoli.
ReicUiiem qualquer outra embaIai"em!

Avila Camacho',
ceito a renúncia e lamen
to 8. decisão que priva o

governo ele sua preciosa
cooperação nessoal. Rea-'
firmo-lhe que fico sempre
amigo afetuoso e servidor
atento, que lhe deseja to •

das us venturas possíveis".

da convenção do Partido
Social Dernocratfco.

-:- -:- -:-

-:.. -: ..

n i o. � (Mrri(lionn1)
TnfoJ"m'l nm' ll1�tufino' tnW .

" su1'slHu1l':"lo rlo injpr ...·pn ... !

tor ih Bahin. �epP1'nl'Pin-"
to A lf'h--n. spr!Í ilitm'"b ne
lf'" ('on('lusnp'l fi O1Je {'.hf>- r.
"'"n o errv':"po do :<!,pner'lT

-

nntra
.

/1 RnllTn. Adhmf:�.
mH� ",;in nno'1bitos ('01J10
nroyn;,p, <: sub"'f:itllfo� n!,:
......<:. 'P'1p111'..../õ rle OlhTt>'i,,'l,
l:;'l·f.!n"i<:"r) Rochft e HUd'e4
orando Gl;ic:.
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_odolta Kander
Cf"; V.rmelha
Ü$: �C:i\9�, H\"J.iINl\�m,(,)S, ,V!,"�,�<\, �� sr, li.U(�\)l11hl' �X<Hl- t' e'x-heU;it'\'(H�les, é <"ll:!e es.-l

nal;dd.os '-'��\\)P,\iinHnmé!1J';': &1'" no valor tk eHWO nll} fi\ �ra'a "uo 5n1'. Rand�'l" \
das almas hem forrnafll;l,�,' q·uzeiros.

.

a diretoria da Cruz verme-I';"'c"th::am a, vida dos 'i' I. Não tanto pelo, uH'J da 11m local, ."
se dedlCfUl1 a QB,l:l call��

,

importancía, c,,?!110 pelo va- Contrihulndo pa,ra os co-
11�� ��B ::\ � etuz; ,:��-; lo! da .l�l'ª�itn��� ',11:l� r:.�, �J;�� q,\ rntílt qé �tílmel!au Imdh;;t Btàsn�lt;t. ! véla nitida Cb!ntll'ei:t!ç.a.o disse-nos o diretor agrade-.

Assim �.
, rQ�1;!.p,a.�eceu : das fHªn11'opicas fiÉali�a� �lt1o, o. S,'"" hanqe:r 0l<)l1,t:rh .

em nossa �iafu HUi dos' des da instituição O'Ut', sem hlllln pal',,'que pudésssemosmembros da Diretoria da! alarde. formou eaferruelras continuar' em nosso traba
Cfuz: Y�,w\1.\Çnla \f�I.'�tl l1<W·a i nesta ç�tlçtqe, lW;�"a o �tasn ilw, 0t)Ql animo e dcdsàu
que, do l�hblko, aHradcl�!':i-: e iflie veni,"�iffida �,gora, Gestos fomo esses,
sernos o valioso donativo '

urestundo Inestimaveis sel'- recém meditados
<fq� .,ç-i;lb.l �le ('r�'twr\' :\ 1,Ur,S-'t ytÇOS de, mil-rcSUOltldcHc1a los 11�1 14nüidü\1
ma fHi.rr1 o ('oVXei\natfO ('Çl-Ienfre os tlaises beligerantes 110\'0,
l1lerct�1rlt� �' lIV{lIs\ria1 dçstn t, .

--<7--,-�-

-----.�;l�mprêz8 Intermediaria U
�#I"'�I -- - Dl�-

'�iir L, Arlul�o Ide
II ... ,_ _ _, "

.,

magia e

Nf! º-ff\�ínl_0 quarta-feira; p�lij!.el};lo? ,cara,cterlsap:H,e IIie:t:1, (I l;Hj-.l;Jl!qO hlmnenau�n- I 'Pela moralidade: aTLé � lu
se opf}thmWadé de, âs��s- I xo. ,O lJ-JfO�1:aU1a de estreia

�í:t a um 'interess;::.1.11c espe-Iscra o $e!,�t.'!lilte = '

Itnc..ulo, com.:mnucsos seu-

sacionais de magia c ilus,o-I
' 1° ATO I l?; Aho df' C:lk!r.ta

nismo, que upresentarâo, '! I, 19 - A neis \'Íaj,mtesei.n S.I;IÇl {'xlr��ia em nossa l\Ji�,tN' Guolfn and Fbij-·,
d4adt>., Mister (-;'uçlfo e ma Harley. '

\1, 30 ATO ,

.P'Minia Hade>',
'

Mister "\ !Jn!�f'!hil uma nwísi::l MISTER GUELFO (' SlWGuelfo é um dn:-; mais com- de mi8i/!rín cheia de :ür:.l-! Farnilia de bonecos fu Iantesplelos vcntriloquos cunhe- ções. i
-rcidos e apresenlu em seus 1 - A presentncâo dr> gs� I ',1.

;\;1:1,-,ldo e Pç;)jtacSfielacutos numerosa �rOll- p<úu'uIo. �
- A�15o

ne de 'bonecos, aos quais 2 Chuva de Flores f 3 - Chicuitasahe dar vida e fazer atuar 3 - Produção de Aves

I
l 4o.:._ PhiqllitOC,Q1U a

'

1)1Uiul' pedeição. .1 - Aleuri:t ji1csneraveJ 5 - Adito e Juqulnhs·P{\li\lln H:n'tey executa a, i) - Histfll'i8 do Passadol t; - Adão e CoronelPin-al'll' di.f�dllma da magÍ<, e fl -- Tintururtn Indiana f doba
'

, (lo ilusionismo, prendendo 7 -- Uma soma errada! 7 ,- Adão encera o es-
os esjiectadore., com a ma- � - Secão Espirita

II
petaculo cantando na pla-ravilhosa halJHidnd.c dos I) - Estrela Chineza tw.'

:;;.ells. pas�l('s. DÍ!>pêH� os. 10 ._- Onde estão os pom-
_-__ . _

"

dois llrUsbts (te 11!x.�]I):';o hos. i8.�M li-l -::t,,'Üas ,. 'I'o�a dir.(:OíS .. Rtt:f�i�erad'U!í'it® ,guarda-roupa e os :-wus cs- I
11. _.-- ohrdim !.�a"l,t-m�, �e: {lJIst-uwa lO Malili1Jm�" di: i�,·revea?' "" �

,

B�t��';ljut lê ll.-v.� � @ai*�tl�a�f �" i:',!:1-ff'�� '" JFQgie� � !

�: ��,Ç,«.aj�-ia� �é'iêia" Mate:E'i-rill f/lqtiKfi:f:!lt �g:à ����! I
, .

VI""Il'flM A Ri' DiCP JU� TeiefoíH�' 1'188 ti �'-'�,�.:.:�,!��.�.�'�:-�.�. ,�.,:{:�l,�"�!� ,'::��,�.����",," '"��"" 't'-r"��,�:.' .'_"-� ':.._" �����..w� � f �"
":':'_:'::���":�'':'= "'=�=:: :� _.:_--�",",:,�' -:.'�

".

�:-' :.: '" , ,-:' � "::::_,
.

_ =--1
'

80. '1 i li C I

f ,r

!j:-li:l�! ..

H C;w;lda lllillJ�rl'sa
J:i ���!1.8 '�!áMica
H� Cn�,;�JF1 Infernal
17 Vela h:msfonnista

f;OOSOS":- � PrÍlnáôo, Pi'� Gin,a-sial·
oossãG: ém :IDe�Cinb-r e Fev:�r-tNj;o -,--

':
.,

e Nf'Y,{TitNAS
._ Pa,i:a :np!�OIS (:� sexos Pe�

. Exam.e de Ad-,
. ,;.i.h�� tin1:l1NAS

desenvolvimento
a esse (lcsejo íJ:e unidade,
.i;� exislenh', e colocat' tudo
{) que nosstIil'iJos, de mais
eltwadJ) e de melhor, ao

dispur do BOSSO POYO. De
Sl'.jaJ,llVS elevar espiritual.
mente a HÓS mesmos e tam
bem :"'08 no ..'1S0S filhos, C[l
tJa 11 �u de nós de acordo
�'O,lH as suas l)yol}ria,s C011-

vir,ões, do ;modo a V(:'I1CCl'-
11,105 ('OlHO um sr) povo as
dificuldades que

-

eneontra
renuis Ílo nossó caminho.
P{)rque desej,ml0s ser os
pioncil'os dos novos telll
uos que temos na nossa
frcnte.
Existe uma falta mun

dial de mrüédns primos;ha falta fie artigos manu
fatYl'ndi:l<; e até de certas
chwses de alimentos -_ c
não clc:;vcmos eSéjuecer que
as possibilidades de trans-

r!_-�-;---'--------'
�-

·i'·,�
.�,
,'\'�-,.

\
.

\'ende��.e em nU�Ql',� 19a, �
_

Salto' Gnmde.
; o' PDeciiô, O-ijrl�· s� :.u;l}a; í��{,ldo O t�! Central;' o
�lru�, };l�, afll:e;:w,esa;lp �i!>t91 da praça.

11Jf.çrma_çf*s_ COliJ, . (l- ',r. ProcoPlo Tel1cs, oU :Q�
:re4�;;}1o, . à.e.llt.e J�;rJ!.�1•.

-8
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)-.01' "uma solução padO
ca, unitáuia e democrá
tica". Contornou uma

pergunta sobre a �'].ei lua
laia", falando novame�l
te sobre a necessidade
de um. parlamento demo
eratlco. POli." ���, decla
rou que {) Partído Comu
nlista deseja um eandita-

! to de união nacional, -
"Se isto não fôr possível,
apres�ntal"á um terceiro
candídato. cu apoiará
um dos já existentes, o
{me nwrc(:er maior con

fiança em consenuencía
das ;forças politicas· (rue

! o apoiem", acrescentan
I do que "o "!?'m:tkb Comu
I nístn Brasne�l'o lÚÍO »re
. tende em nenhuma 5�pO!, tese indíear "!iIi caadída
; :/.:. cOIDI'ulista"_

com o nome do general
Gaspar Dutra nem 'com
o do Brigadeiro Eduardo
Comes.

-

Não auresentarã
um candidato comunista
E, ,alem de tudo isso,
quer um parlamento ue
rnoeratíeo.
Ora, falando ainda ha

dias a um grupo de tra
balhadores, o sr; Protá
sto Yargas., irmão do 81'.

Getulio, disse que, .
o

"queremos" era, Inutíl.
O sr, Getulio não seria
candidato. Mas seria. ()
"e!lefe naeional" dó P.S.
D. e controlaria o parla-

se tncám os

bravo "Ca-

nos monopólios da tercei":�,. '

espécie: os artificiais 0-:;;
convencionais,": cujas or :'�

geÍis nâo cabe á lei r�và�"
guar, pois só' lhe cabe 1'c;-,
primir os efeitos _ pertm.,,<
badores da economia OJ,l se
jam, & extinção do C011C01'o
rente e a extorsão do con
sumidor nelo alio 'pneço.
Há muitos meios de ObE1"

�ar a êsses efeitos ou' diri""
melhor .a esses males, sem

:1S »rovidencias de verda
deira ampulacão prescí-itas
na absurda lei 10 Dr. Agr;"
IllCI10n. que restringeas atI
vidades produtivas, mata
as iniciativas e repele 3S
boas intenções do capital
quando nrocura dilatar-se
nos empreendimentos.
A lei acha-se em convc

niente suspensão, diz-se,
para emendas. Parece to
davia necessário repudiá-la
Dois não é no deta-lhe, e sim
no espirita, que ela

-

apavo�
ra e não tem por. onde se
::: eeomende.

Costa REGO

(Por Martin Antlinez)

Londres, - O conselho
do Condado de 'Londres
acaba de publicar um fo-
Ihete sobre a reforma da
instrução, afim de esclare-
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----------Artista$ de Hollywoodlpre
EmprisaSulBrasileira de Eletriddad.eS.A. miados pelos soldadoe'(
comunica a sua disLhrla t'rc,guésia· ,,1 entrada de novas remessas tte 11.HrtÔl'êS, destaeande-se <1S de marca
"Elna" de construeâo exliémàmcllte -solida � robusta.

�al'a aquIsição dos mesm6s faeilin.mos 0 pagarâentô.
Segue agDJ'a a lista de ni.ótores qué temos l'ãra pronta erifrega de nossa deposito:
Motores em estoque para pronta en.trega:

11 :Motores Mareu .EÉB l,70.HF ,28.7{í . .R.PM.
s l\f6lllit.eS· .l\fií:h:a ..= h1,5 �l" �:7-6 RP·M
2 'MôtQ-res J\IárC:l 3HP �a1u UR11 1
5 ':M�tores 'Marca E� 4ffZ\i MP 2!1@ �f
1. Mntar 'l\'41rea E.BB 1.5 IIp 2�·7e ltffi\I 1
1 M�)fQr Marca l'}.E!s 8,5 RI' 21t70 lU)1\{ 1
4 ')',JO-[�l:CS Màrca BEB 12.,(1 IlP �70 tnlfr.f
1 ·l\{i)f6I' l\1area CEn 1,0 BP 14'30 l1PM 1

2. ;.,tí)Lures ]\:WJ:cit CEB. 1.5 BP 143.0 'R.P:M 1
1 lÜàlur' .i\iàrt�).t (�E-B 2,0 HP l,mO 'It'fM 11 ·Mú·11J'1' MàI't'u (�E13 :i,\) BP 14::10 'R!JM1 J\rdh.w 1\!ãrc'a G,EB 3.8 HP H:;o ··PM 2
'l i\LIJ[Gres Maréa �EB 6,7 BP l;fáu :nfJ.j\f'"

�\r.ürtaI 1 '�WJ:or ÇíF� �� HY� .}4:W IH>.,M:
1 Ni'tm' , l\Jii ri)'l EB'13 1::;:'5 HP H�lj _R:P]\[
1 j'.JOt91' Mâ.rca ·Br� l;i:J:i BP' l�}Ú -lt'PM
1 1Ifdur M:1réa. CHB 21;5 FH) I,1:.lÓ lltiM

A neva J'lJ.rnca
·'
...EL;,I'L\"

D!:SW.llptJS ainda de l\!ol@l'.es usades cenforme a li";�
la ·a1!la.i�a:
MílltQ'f General ltéll'ie 20 HP' 15i)9 RPM
M.(}(ór G E A 25 Hp 1000 R:PM

RPM
HPM
RPM

RPM
RPM

. "".-_"

Motor ASEA 32' BP 598
�lotm' TIl. Houstein 44 HP 969
Motor Morem 50 MP 960
Jlíliiigr S.S.·W. 84 HP 750
Ilb,l0.res .:50ciêd. Gramme 96 BP 470

(Hrâvcs JJrClte.tOl:as pura meteras
JX:íitmnatieus c a mão

cliàvés de eomaado a

A�ardh0� d.e lll���âo
Amperimêtrf's
Vo'Hiffleitos
..�tlk'1''iill para msiala.ções" � fios, c��s. cordões.
fio :mltb'}�e.tic6 e, (.lli.roiaw.tlntta.

distãnCia

I Waschington - (SUn -

Premies para os artistas
clneumtografícos mais po
pulares entre os soldados
marinheiros e outros mem
bros das forças armâdas
norte-ameríeanas, Ioram
conferidos recentemente
no Hospital 'Valter Reed,
nesta capital, a cinco artis
{ás de Holliwood, na nre-

! senca
de centenas de com

batentes í'eridos, proceden
tes de quase tO(].[.I.S as fren
tes de batalha.
As cinco celebridades do

cinema que compareceram
cm pessoa á apresentação·
dos prémios que lhes cabia
� símbolo de sua popula
ridade em vlrtude de seu
excelente desempenho

. : lotam selecionadas pelo YO-

1 l� .

dos
. __COl�a������

�, d�S ;
:::::-,� . h .

� aaeam
�- lN:;'j., fI..

".c.�/.: ;.,

l11e _ .. � "O Bon Pastor".
O ,.Oscar tinha a forma

de escudos c foi esr-ulptrlo
em acaju pelos )mcicutes,
cOIlyalescentes, 11') Hajl�iial
Os artistas que receberam
os premias percorrer.nu
as diversas frl�ntes de lula
juntamenfe com outras ce

lebridades <lo mundo cine
rnatogrúfico, entretendo os

soldados.

Estados Unidos. no mundo
inteiro. Os escolhidos como
mais popu làras e que rc

ceberam o premio � o "05-
cár" de Comhatent.,;"
foram Jennifer Jones, fi
melhor atriz; Bing Crosby
O melhor ator; l1ita Hay
worth...glarnour girl", Ed
die Bracken, o melhor co
mediante; e Leo Mac Carev
o produtor do melhor fil-

EMPftÊSA S1!lL -BRAS.JDElRí.\ )tE ELE'l'RI�Af)E S.A.

Seb Atlininisttaçãe Federal

Rumo ás praias ela Uh a de Okinawa �na hareà-�
ça norte-vamertcana lança grandes quantidades de
bombas foguetes para destruir as defesas costeiras
dos Japoneses. (Serviço dclnformacões do Hcmisfero)

..............I•.•e�uz�.�.n ..
.........-:... .._-...,.----- ---------�------

�<A Nação» na Sociedade
da criança é bom e malea- funcionario da Prefeitura
vel e ela aprenderá Ioeo Municipal. Desfrutando a

; Um dom que podemos que não deve pisar. as f10- aniversariante de numero
de�nvolVer na �'riança é Q rinhas rasteiratl para nãO' S'aS relaç·ões de amizade em
Qe S"er observadorl! a.fim de mata-las, más qúe se .q�liser nO'SsolS meios sociais, po.r
que. passa;. rapufamenteJ saborear frutos,· clehclOsos certo receberá hO,Te mui
percll!her 0!lUe a .s.uá pr�- precis.'t 'Iauçar .C1Ü terra. fô- �a'S homenagens, ás quais
sefl:t;..�.� aJ�da.. s.�.la.m .nuns f�, a sell1�te donde ha-�e I Junta�(Ts as nossa.s, com

ue.c-essa.nas_. H.a .. dOl.s gran- j VIr arvore.
A .que. os.

. prodUZI- j,l'espeltosos cumpnmeutos..
Hes sentinu!ntus. que enlé� rá para a sua delicia. As- .

"llill ti a.lill!t infanUl: Ode sim elas saberão apreciar Comemora llOje sua

�éf'·�aJiF'.idà e. .0: de·. p,ode!' tod('.ts os ,seres Ql,le yivlim1 data nuhllicia.:J �entil sen..,

pr<ff�r .outr:éfu. J{lglÍndo, ao seu l�do. sejam eles horita Hild.'l- Alves, fílha..
êQni ,�se.'" PÓrit0'9 i-raco$ &..t seus !;eqlelh,antes. _OH não. do sr.. Á.seell.llil1o Alves. co-
1)cmtfHde: (fe: sti,u :eM'à�õ,

-

Aes país. ê :méStres _ê que merc}anfe em Itulloranga.
nóS. os Seus ,1!dUéMôras, .::ompete guiá-las nesse seno

.

ooíi$éiui�fuds i;Iéla tndo o !ido. fórfalec�ndo com seus � :r�'anseuI'i'c hoje o dia
(.ue. d'�Jarnlwr.' Portanto, e.xemplos e �lavras de a- natahclD do sr. AIltOl1io
.lf. ut>s' êÓlllP-Et� eom_o. é hi- tmor os bl:!ns s�nt�m·ento..":. de. Br�z lchmolz·, residente em

,l'ie.o edu.ca�la JusuuI.la. pa-.! pureza e IflocenCla .que lm- Gaspar .

;� a' bem dellloUi.trando-lhe Geram na .Inf3.1,1cia.
4môr. �a'rfuho e. g.obretud� . Os que assÍ!"- não fizere!ll
ç_oufJanç:�i;. E não ó s�JUel:., e ao ; contrarIO,. se desleJ

te aos h()nien� e alllmltlS �areU1 n<J cuyrIm�l.f.o de

9ue"·ela: devera a�nar, mas, ;';.!:lIlS .obn�açot'g nao _de-vc#
tambem Ms vegetaes. O I rao, Ja�alS, ser consIdera
crescimento dáS flores. os: dos paIS nem rnsst1'es.
delas o meSmo cuidado e
frutos pendentes das arvo- ANIVERSARIOS
res que nos'dão sombra

.

VIAJANTES
� abóo-o precisam merecer Sura. Elsa ()hng�r Cap. Hermogenes Réis
àteric�s· pois lambem' tem 1 -'-Feste.ia hoje o lrans-

v!da�. Se tUdO o que nÍiBC� '!. cur�o de sua data nataJifia
"IVé. e cresce vem de Deus. a exma. snra. d. Elsa Ohn
tUdO: dê-,,-e ser encarado c,?� I ger, digna esp<»la do. snr.
1116 õbra: d'Ele. O coni.çao Os�nudo 01Íngel', dc(hcado

AS CRL\NÇAS

V·inhos
.

Oreher

Vinho Samos
Vermute Marumby

Bitter

Conhaque
Se.çcê oComerclot das"':11 i", ,

IH.CassioModeirosS.A,
Rua 15 de NovembrQ. 983 -.-.- Tdefone. 1324

iRADIOS RCAVIGTOH
los Campeões do Ar

·!CASA nD AM
tI ..•... ".

-

.

.

..

.

..

i: .......• 'tl''I �ã'� " .
:..

HOMENAGENS
r 'g'-'

o cock-tail de amanhã" 110
-

�
- - - - - - -

-:-
- -

C. N. America.. Qferec.e Se.I!1J.'l� llovldadf
Conforme temos notícia*. a ).lt(;lç.os ba.ixos.

do, o Clube dos EstUdantes! <r:,\SA .PARAl�()
de mumcnau prestará a- - Val'éjo e Atucu(}o

T'
Faz anos hoje D sr.

\- Ilo!' Hermann., residente
nesta cid:.tde.

.-:- CC?n�emoj,a hoje seu
amversu1'l0 natalicÍo o sr.
José Sizemmdo de Souztl.

Procedcnte tle Cttritiba
c de pussagem para FlorÍ
allfll.lolis esteve ontem en
tre nós o nosso óresado co

leg'a de imprensa capitão
Henllogencs Reis, inspctor
viajante do matutino "A
GAZETA", da capital do
Estado, onde vem desde
ha algnn�· meses desenvol
vendo suas proficuas ati
vidades proficiouaís. Agra
decem.os ao l'Somado 'UIU
fl'ade o abi'aço que, de l,as�
sagem, yeío trazc};-nos á
êSta redaeão.
Dr. J9sis BOllifacio
ScInuidt

.

.

�- Esteve ontem nesta
CIdade, o sr.•José Bonifá
cio Schmidt. indu.'strial 1'C
dente em ltajaÍ, e dir.ehilr
da Cja. Malburg, daquela
praça.

manhã mais Ulll:l homena- -�. _ ..--- ..... --�-._. - �.,..
(Contínuaeão da 3a pag.)gem ao tenente Aquiles Gal- I "'-

Iotí Kehrig, Um dos heróis B
sino ás necessidades das

cutarínenses de Monte Cas- aoco do Bra .. i criallç,as que. pouco incli-
telo. A

�

homenagem cons- ,

I S A I nadas á !eÍtlltu, aprendem
tará de um cock-tail. que SI· • •

I
melhor quando veem as

será servido, a p.artil' das cousas o uquundo as tócem
9 horas de domingo, no: Cartêírà de Eltportaçág e;

com suas proprías mãos.
Clube N:.ultico America. Impertllçã'9 i Esse pl'ognuna impliea na-

sendo convidado seus soci-

rt
turalmcnte em modifica-

os d() Cluhe de Estudantes AVISO çôes .impol'tantissim:ls na

e os do Alllçrkn. Sed es-
. .

lUallNra de obter o pessoal
Sr!, Sl'1.11 dt'l<1!ida, uma atl'a- Cbflmumos a tenc.uo dos' d�cen!e. edifi?i?s novos e

ente rennião, .social e com sr8. unpol'tadores nara l1!_<iterlUI.escolu! em pl'opor

expl'éssiv� finalidade patrlI- ayjso l)llblicado no Djári� çoes llunto maIOres do aue

q_tJea, pOIs que se destina! Ofi>€Í:'.l1 do Estado, de 4 do as exigidas até agora. Ou

a. homcnlll$'e:.lt n ilustre ofi- I
eprrente. relativo (,l-in1.J}'Or- tras reformas já foram DOS

cIal catarme�lse que tão I
tacões sujeitas �o re:;imc tas em 'pr�ltica.

bem souhe honrar o noml:'.. de licença ÍJrévia. I A. mm� unportante, sem

tio Brasil nos campos de: fil' 12 d julho dtrv1f}a, e a que �orna a�-
hatalha d3 Europa. d l�45enau, B- • s�Iuta.ll1eI1te �ratUIta a edl-

e •

� d B '1. çao secundana no Condu-
E]\-{ TEMPO DE GUER- Pelo anco o rasl - do de Londres. Ninguem
RA

- Blum�nau. .
" deixará de receber instru-

Jose FreIre de A.,,<>"mar _- -

Gerente.
Hér:tne's Buec.hele -

Cout;�dor.

NOO'lClAlIO -

.

LmiIllAW.
IM E MODAS

ItliCElTAS - OON5Ef.HCM

Aconselhando economias
preconisa uma revista nor
te-americana: "Divida o
seu dinheiro para alim@n
tm;.üo e l1lcinco partes
i,h'ltais: um :quinto paTa
[rulas c le�umcs: um llara
queijo leite; um para peixe
earne e OVO's; um n,ara pão
� cereais, e u.' ulthP.o �)3.ra
açucar doces, etc".
Em verdade, são suges

tões que levam não só- ao
ef.milihrio -das despc�ís, co
m() próvem uma :,tlimcnta
(;.ão nutritiva e racional.

CONSERVAS DE l<'RUTAS

.. Ponha dois f/uiJos de
uvas maduras uara fel' ver
durante 30 minütos. Retire
as cascas c os ca.roços, pas
:.wndo-os na pen-cil'a. Mis
ture quatro colheres de su-
1110 de limão, sete chicaras
de acucar: lucia laranja,
cortada ent pedaços; a pol
pa das uvas mist.urada a

ferver numa lHmela. Retire
do fogo e deixe esfriar, para
IJ01' nos vidros e amarre
com papel parafinado. . ..

A educação da fuventude
cão secundaria, por falta
de recuses, e, ao contrario
se um estudante de�j:;t pro·
longal' seus estudos, liIJem·
tIos 16 anos até ingr�sRi'
na Universidade e não di&,
põe dos meios ncces·sarios,
o Conselho lhe concederá
uma "bolsa", cujo valor
variará segundo as circuns
tancias. Dessa maneira pre
para-se a A In�laterra Dá-
1'a enfrentar Os problem:iít
do futuro: educando e nre
parando a juventude P::tl"Á
enfrentar as luhlS da �idH.
eom maximo passiveI de
eonhccimenios, c com a cer

teza de que nenl!.uma opor6
tunidadç. lhe foi negada_por
falta de sorte ou por caren
da QO recurl?Os !írumceí
ros.

AI.FAIA.TARIA ELITE
. ad:rões e côrte modernos,' eGidos
merada oferece ao bom rosto e

lientes a

ALFAIATARIA E L 1 TE,
de Leopoldo Marr. á ruI! 15 de Novembro. N0 412

SJLVESTllE STp1NS�

Noe.c�ies de Sero:; e MolluodOll,
coIto tia completa secção de _ri

abo, 4 miudezaa" te!I® lO Jado 1!1D

RÇOIlpe. - JALlGUA' CO StJL.

Escola de Corte e Costura
São Paulo

Ensino criterioso, sob um programa completo e bem delille.ado. regrrut fa
eeis para vestidos, mangas, tileur, manteaux, roupas brancas para senhoras e

__- crianças-

o métoo0 "UNIMODE" o único que satisfaz o ià.eal da cGStnreira.
J��'
Registrada lltl SÚPel'!lltéudenda tio &0 '1,1 , Pwflissional sob n. 579, nos ter

mos de E'eei'a�u n. 68"<fi

, por um mélot{B que garanta
Cla.

F�ça hoje lUImlO sua matricula para n�el:Yar a hm:.a de aUa preferencia!

P�RA �VAS l�li'eltMA(lõES liIl8� J.\. PROFESSORA, NA. RUA SÃO
-- p�, 1'{O 12 - -

FacuWade de C:omél.'cjc
do ParaRá

FISCALIS;ADA PELO GOV'BRNO F�D.ERAL
Rua ComendpÉlor ArajúJo lf� 176 -.- Fone 1192 -. C.u,ritiba

Dll'et®r: Du. LUIz Anibal Ca.Werári
l?-i.TERNATO - SEMI-üXTFm.NA':.t_O e· INTERrfATO
UURSOS: Admis�o -.,. Guarda-Li.vros - Auxiliar de

Administração' - ]S)9�ilografia e Estendgrafia
A.ulas DIURNAS E NOmlJRNAS, Para ambos os SIiX?$

Aulas avul:?íls. de. Datilogràfia e Estenografia
.

' ·�-1Peçam�v,l'OSVootos _.--

BANCO DO BRASIL S.A.
RUA 15, DE NOVEMBRO, N Dá 1.236 .. BLUME,NAU
Endereco Telegrofico: SATELITE

- .

.. Qti'.az ,.*�::;.s as· -operaçôi;$ de Descontos - E!U'p':r#.s!i�
m��. Cambio ---- Cu.stódia - Ceb:r:anças � D�pógr.
'tfjS -- OrdenS·.de Pagamento ..,...,., Cal'teb:a de C:rédito
A.gJ_íc{.�la e.' ·Ii.td:��ti,w ....... C..a!�:r:� d,r, F�..:..ap.��IJl�J;l.J,9.
�:g.êr�i.a$ �!,\\ t9d� 'ID' G®it� d.� �mAQIjI· .(1) p.dg,Q�.

�, �.Í'f Pl1l� 119 ���
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de easemiras (L� Una
Oll mais exigente

Este prelio tambem pro
mete alguma coisa de in
teressante; porquanto o S.
Lourenço procurará P{Il'
lodos os meios .uma vito., �
riu- �llle o reh.ap�lite do i��";" Isueessu de don1'1ngo ulfi
mo, quando foi vencido T}e�

lo Olímpico.' Êntrehmto.
� eql�ipe tlo rntern�}ç�of1;li
Jogal'R em seus dOln:Ullf)S e

boi iS�9 tQr_qii��� uifi' bus
k!_cnlo flí{l!t.Uifuo fis pi'elen·
sues � do esquadrão Iouren
tino. E em se consideran
do tais fatores; podemos
a.fiímat quf- � p�leifi de
�manh. eu) Indlu�l l"�une

I crf"denr:i�is suficientes pa
I ra um desenrolar bàstante
.

lílo)"lnleiltâdl1. c cem àqm-
•• •••�IlIlQ_._librio de j�das,

-

I A�
A MELHOR ALfAIATARIA DA (IDADE
.. " -

. ,
'. .�

.
,

rasil ao general Mark Cfarclt.

Autoridlides Iinitanicas e norre-ameríeanas observam num campo de eencen

tração na AJemanha, cent enas dé vítimas da barba rie nazista. (8�UI.)

mês e ano) �QJl.�(irt\lra da Ul1i� ! ruais anti�l!� da Europa, e

versldàrle ele Praga
I
que, ttni nmtl; fora' fec_hada

. pelo carrasco K. II. Frank,
A Universidade -de P1"a-1 reabriu as' SU�8 po:r�s no

gaj fundada �m 1348,_ pelo 1 dia 25 .de. maio proxlmo
rei Carlos IV, uma das I passado.

-�------ J

o E - S'E
.. * ..

I)ivei"sas pfopríe_da.d�s U$) perLllciro urbano, por !,
preços -verdadeiI·at:Í::Iente bá'ius. 1"

'" ., ..

sitW,.l,® .��, l,l�#) ,�
.

. \

.,-:-:;
.,

- Um� PF9priedade (e'M.eara) situada no ba�"
de ItouMYa Norte. PreÇ9' d.� o:éasfiio;'-

- ,

--

xx';x--_
.

,

_

- Uma C888 DOVa, �o m;"ª,,1!l9. !!�a ,i»staladn e'
terreno com 16 .etroe de frtâfu: ii ali- fIe- filitõ.ciÍ!l( B'�

. ç.o: Çx� �;OQ.QJ" ", ..", .' ". .,re::,
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Hitler'� foi vencido pelas estrel 5 ,
•

,--�,-----�-�-- -

nas ondas!�
A: consulta aos astro,s foi fatal ao �falecido "tuehre�n

1�� h.: �()ndres, 13 (Reuters )

-I para assinar tratado de sícão para ri Alemanha, a- O·f'asY�r_íos . âstl'ologos. foram não agressão, para nomear I fim-de' que os golpes des-
.

,u�Il.1Zados pelo M!nisterío generais ou se utilizar, de fCC::hados., cóntra. o Reich '.'
.

.
da GUf!l"ra da Gra Breta- I novas ;n·TI1ilS. O p-apel aos fossem vIbrados Justam2n-naa 1]'al'a a derrota de Ui- ilstl'nlog:o,<; bzítanicos era.

.
.

tler, ,sc�l.indo "o que foi a-. jushuuentc dar Informa- fe 'qlúi:hdo lIiHe!' tivesse
nuneiado aqui. ÂSSÍl)'l é (:[i�s ao- €stadu-Jnaior bri- certeza de Que nada de

�,",? ;\.'1«. �IH!CO dep��s U{; re- ta,�!(_:o sobre .• l'5i os astros meu lhe poderia acontecer
'""; bentar a �qe:l'la, foram estavam eU1 boa ou ma po-t neSS€.6 momentos..

çon.tratador;. -competentes
.

.

JlBtrolog.os, que deviam Iér �--;"_--',--�--_.

�\s estrelas. Não que o es- ORGÃO DOS "DIA'RIOS ASSOC�-O-S"
i 'fado maior hritanico se ti-

.

,_.
Recife, 13 (Meddi'6nal)

r vesse tornado supersttcio-

A' "0-"
Encontram-se desde

so, ou que passasse a acre-

�._. �''-'.'(6O
ontem nesta capital Os prí-

ditar nos astros, E' que meiros sobreviventes da
'soube que Hitler não to- {,,'-utastrofe, do "Bahia", que
'mava nenhuma decisão im- foram recolhidos ao Hos-
»-"r.ta.nte·. ;se.ID, an'tes ··;"on,"'ul·· pital Centenario. Grande

O I}·I d d
r� " '" .� - . (!('NO'P.t\T.O TONEUN d'" fI ••
tar tuna' tm:ltíà de itstrol{j· n.lHlH�l·º e amí ias vísí- n epan e n ( egQS, -cuja missão única era .-_, .

tou as víU,ma.s. Os meôicos .' � ..
'.'desco{n:ii' no CUl'i:l'õ «1)S as- ANO lII,-,,-- CaIxa Postal 38 NUMERO 457 c cníermiernse todo Q pes-

.

{rQ.� o D��!ll.ento )ndicadn !'BLÜj'IEN;\Ú . S-';\BADO --14 d.._-. iülIi():(fe-f945 soal do estahelecimento ,,�'-�-- ":'
�-- fI'---

,para (); mIem do ataque, .

.. " .. .. icem sido mcànsavels no· .-' "

tratamento' dos feridos. Fa- MENSAGENS TROCADAS ENTRE O PRESIDr,-:;N'TE
-_ Janelo :1 }'epoimgem' 'um � �ARQAS E. O PRESlDENTE TRUMAN'

P e I o, te I e' fo ne I I�).·�aSre�l:nh�bO�S�Vd�ao:i�l·lAva�,m�nl�S�s�e- ·'Ri��·)3(Me'lidio-;al) .., I
Amêriea é formullNfl ar-

: ..:I • ti
o presl4ente da »"epublíca dentes votes pela pronta

'que passou 126 )lo:ms no- ;rr l!,lobvo da p3ssager;? "!t0ria da Hnerra no Paei
ma balsa eora outros com- o. Independenee Day", frco, pela prosperidade

,

nanheíros. Recorda aftas envrou a se�-'Uinte mensa- sempre ereseents da naçãe
..

•
_ terrivels de' que fei teste-: Jõle:m ae �residel'l:te dos Es- norte-americana e pela

"n a· S'� r ·u··'as '8' sem 're u· n I ao munha e diz �Q1Ie janmis tados Umdos, HalTY T-ru-- ventura pessoal de V..

'.

•......... .... .

. ..' •
.

• I I esquecerá OS sofrimentos man:"O g'ove]:1'to e o J't0ve Exeia .... Em resposta o 'sr .

pnssados durante os crua- brasileiros enviam a vos- Getulio Var1{as recebeu o
Bruno Hocltgebaum, .Ioão tro dia!; em que esteve á senem sinceras felicitaçõ� s-eguinie telegrama: --

COMO FOr FEITA A OHGANIZACAO DO DIHETO- .Tosé de SoUz-a Medeiros, mel'cc' das ·andas. Num dos pela passagem da data !tIo- "Agradeço profundamen-
__ '_._._. mo LOCAL DO P;S.b. ·OUo Passald e Bruno Hil- leitos do hosllltal cncon- rio�a do _anivers�rio. da te mensa�ell1 vossencia,

1 debrandt. . trava-s-e () .sargento Anto- P!�oclan�aca� da lndep.en- �Ul. l�t)llle "novo e governo
'\Valter A ôrganizaçãB, 'segundo nio Luiz das Santos, atle- Cla dos' Esúl.-dos Unidos da Brasjl, assim coIilo seus

soubemos, foi feita por in- ta conhecido nos meios es-

termCdj_o de consulta� e portivos do }tio pelo 3l}eli-
comunicações telefon�s� do de ul\1OSquii?". Decla- F I d ( S'em encontros,na rua, etc." rOl1 que ao, ouVir a exulo- a eceu o r e s ii r . a r to r iConselheiros: - Roberto não tendo - haVido nenhu" s50 pênson, trát.ar-se (1e".

•

Grossenbacher, Americú ma l'cunião, :Mas não dei- 11m simples éSf.arunido, .

•

StallUn, Vk.tór Heiln,;, XoH d'ê ha.-,'ú t'igOl"osti si- Vendo t) 'cormmdantc {cri- 'FOI UM i\mDlCQ NOTAV EL E UM GRANDE AMl-
.rnão DurvaI l\iüeHér, Adol- f{i1o, taMo Que nâo llQl'IV-C-! do,·. nrocurou· auxi1ia�lo -�'-. GO DO BRASIL .�
fo SchiH.II.lz, Rodolfo Hol� comunicado antcdor nem CÜJ11 um eIilc:rl'neii'o, ll�as
leu'ttegci', Leopoldo COlill, posterior... eciino o 11:1"jO afunda,'� a- De La.ies. reccbelllOs 011-1 s�ra. d. SCl1hOl'inha Sarto-

tCI?-} o. sq�ulUte teleg�al1la: 1'1, a· quem en,iamos as
L�.les, 13 (A NACAO --I nossas condolencias . pela&lílluenau) -

.
Acaba de .granels;: perda que é )all1el1-ecer

.ne.sta. cld�d,? o dr. r�da .
p

...
elos nossos c1rculos

.�sar �a�o�I, medico de clenhfIcos e tlOt quantosnga pratIca e,

pessoa'jconhcceram
o ilustre mor-

h'1·�r;(.lell1�n�e estimada". to e

admiroaraw
as suas al-

ciOlllstas l:esultam do fato'· E. COJill sIncero. e prOfun-:- tas qualidades de cidadão
de não admitirem eles â �o. pesar que registramos O e de cientista.

.

aliança .. eoiO. o. s111'. Flo-. Infausto acontecimento. O; .

rc� da Cunha, dr. Cesar Sarlori .era natu
ral da. cidade de Mantua;
na Ttaha e estava. radicado
no Bnu�il.. ba mais de 40
anos,'Foi 'sempreum O'ran
de amigo do nosso ="País,
destacando-se pela campa
nha pública qUe fez em de
fesa da raça negra.' Adver
sárío intransigente do nazi
fascismo•.el·Q_ visceralmen- nestate democrata é. não perdia
ocasião de pu�ar pelas
suas convicções.
Como, médico operador

adQ'uírira �:mdc il0meada,
pela 'sulI' altiol. competencia
profissiQuaI. Foi sempre,
no exercici_o da medicina,
um gr�nde amigo da po-
bTesa, a qual nãQ___recusava As Industrias Gerais cal' que as novas caixinhas
nunca O,S· seus serviços. E' Cassio Medeiros S. A., alem do pó, para pudim.o dr. CeSar Sarlori. :.tutor desta praça, acabam de }an- �ontelll, como oferta gra,.de uma Unl)orbmte obra ç:;tr o s-eq já famoso -pro- tIs, um envelope de pó pacientifica, que só �gora, a- duto Pó para pudim Medei- ra molho de bauni1b,Il. As

!>ósb' l�-Uád lÜd·Ol't�� S'él'á dada á TOS em uma. nova embala- Industriªs Gerais CassiQ 1··..;
..PU lei· I· e� gero, mais cornoda, mais Medeiros tiveram a ttAnti-Dei'S.bfl VÍ-Uv.ii. a CrIl):l. elegante,

.

mais prática e lesa, de nos· oferecer n�ma
mais segura. Não precisa- duzla de pacotes do PÓ pa
mos fazer referencias aO 1'a Pudim, em sua nova el;l
produilO' em si, cuja repu:- .l:ial:J.gem:, pelo 'que deix.a
tação. já ultrapassou as ]1l0S aqui os nossos 3gra_..
'fr-onteil'as do munÍch;lio, decimentQs.

.

sendo consumido e Gore- -------__---
ciado em todo o Estado. Oferece sempre novidadfReservamos, �osi, esta li: a pr"" I' "

geira 'referenc19., apenas a
""",os >alXOS,

nóva
.

·.embalagem, muito I _ �A.S.�. PA.RAISO
côlnoda. e (fue tra<; ,lá as �re.lo e Atacado �

indicações de! como deve
Ser utilisado o_,pó Pára PU- AS NEGOCI

-

<fim. E' iambo,.em de' dzs.ta-
. AÇõES SINO,.

, SOVIETICAS EM
'

MOSCOU .,

,. A

a fiafCS
----------�-------�:-------------------

Os terl:iveis sotrimentos por que passaram os
ventes rio "Bahia'· � Detalhes· puogentes do

sobrevi..
sinistro

tÚ:ru'aIll-Se todos á agua. cinados, emquanto outros

lios,
os tripulantes da 001-

DiZ que muitos sobrevi- procuravam estrangular-se. su avistaram afinal o
ventes quese eneontravam Já �el1l esperanças de sal- "Balf'e'>, que os recolheu e
em sua balsa ficaram alu- vaçao, extenuados e fumin- transnortou á esta capital.

Oúvi-lnos ontem, pela J

nossa querida' PRC-4 a
constilui,ção do J)il"elo,rio
local do Partido Social De-.

l.n�ratico. Vanlos reprodu
zi-la, uctífic<l:ildo 'iHJSSa no-
ta de ontem:

.

Pi·csrdente -- Annando
Beduschi

Yice-Presidente
verlo Stdn

,.

sentimentos nessoars, me
Iivo passagem' data inde
pendcncia Estados Unídos.
Associo-me com fê e con
fiança tIOS votos por uma
rápida vitoria sobre o Ja-....
pão, afim de que a lllU e a
liberdade possam ser res
tauradas no mundo",

Al-

3cerctariü
Meyer

Tesoureiro ,_ João Go-
mes' da Nobrcga.'

EM GREV� OS l\{01'OIUS
TAS DE ONTRUS NA
INGLATERRA

Londres, 13 (Hcuters) �
A greve dos motoristas de
onibns dos Condados de
Surrey e Sussex estendeu�
se hoje a oito garages. Um
total de 900 trabalhadores
não compareceram'ao tra·
ba1ho. O movimento cm
Bil'mingham demonstra
não haver qualquer indicio
de que esteja em vesperas
de ser encerrado, A greve
em Surrc:v forçou os tra
halhadores a caminlúu' Vú
rio.s quiiometros até a es

ta\:ão ferroviaria mais pro
xima.

Rio. 13 (Meridi.onal)
O ministro da Justiça re

cebeu ontém em seu gabi-Rio, 13 (Meridional) nete o interventor paraiba-Em sua estadia nesta ca- no sr. Rui CarneiJ,:,().pital, o snr. Mario Rolil1l _

Teles, presidente do Parti-
do A�-rario de· Sao PaulO', 'OS D'

,

SIT' PO·PteVê ,,'ários' entendimentos. '. Epg· OS'·
.

UL,Á-
com ós p1'oce1'es pólítlCós RES ... , NAS CAIXASlocais no sentido da funda- v 01l1"
ção dó �àrtido Agrario Na.

..üCON I,wICAS FE,.
dona!, nó distrito federal DERA�

.

� Estado d:) Rio de .•Ja:�ei- Rio, 13 (Meridional) .�

10. ConhCCld?s o entuSIaS- A re )eih� da proposta do
t 1110 e o allOlO que o p1'o-·C .

1
h'i S

. ..
. d' C'

� cer paulista encontrou en-I ollsl!l o
. UpCrIOI ,as a!

c;; .. ;):/.,hWX;;;\:;?::; ; tre os elementos de desta- x.asEco__p.omn:r.:s. FederaIS
'_"'" �.. ..

'

l" .... sobre' a eleva<;3.o de 20 pa
� gne na po lbea do dI.stllto, ra 50 niil cruzeiros do li�
; e d� esperar que seJa .em mite dos dep sitos oopula-
i bre\c fundado. o refer�do rés, o mihistró' da Fazenda,
• parb,do ,de mnbIto l1a.ClQ-- de acoido com' o pareéer'

. Moscou, 13 (Reuters)
, mü. de' lhó d S

. .t\.. radi� Io6i.l; lc:ontinuan-
\

�:_ °.° _:� .

o ,'on�e, .'. e·· uperm- do seus at-aques'â política

f·
. Rio; 13 (Meridiônal) -- tc?,d�n�l_a' �a Moeda· e do, �o Va_!icauo, refere�se' ás

Noticias chê�.O-acIas de PÓ= Cledlto,: nao lac�o'U :=Jcon-: }nten�o� do rhefE' da Í"""
" "'- selhavel-a .elevaçao propos- ]'a. cato"ll'c"a .' 'de "'faz

,..,�
tá Alé.qi·c informrull que o t f·'·d . tal f

' " er ou-
'ar li J b"

. . li, a 1.1:n.la.n, o que. ...

a- vir. na confe'rencl'a da' ....·az·sr. , '" a er . o UH, 1)rCS1- t I d pr ,.

dente da Comissão execu- o, COI IrIa ,com a 0- e taxa o Vaticanj) de '"for-
I Uva do iP.S,D., recebera PrI� natq.reza .

das cont:..s, � 'internacional :;reaciona-

I comunicação do diretoria de. carater emInente' popu- rIa", a_crescentandq que
do. Partido Libertador de, lar. _9urante 'Q. guerra teria ele

. São José do Norte, comu- -'-_;"._;'.-'--�-'_'-'----:- dado apoio aos fascistas e
(nicando ter ó mesmO ade- que dessa maneira,. na con
hido "aO P. S.D.. desU!{au. O CO)VIERCIAl:\IO PRA'1'1- ferenda ,da paz. !!e1.Js esfo:r-

...

UDiantc a oatalhá de Okillãwa forCã� llorte.artlerf... ��iJeSl�l� k��;;d�ilfl�11�3: COU 'O ,clIA:RA-IURl" ;�:eis:x�a�sk�1i-r���e�
CB.n�;.:aT<i:nça� por um ci!-mpo minadõ },iara Íltácal: f-éc-ções' (IUe estão sê verÍ_·' EM PLENA RtJA1. estão sendo feitas em ili-
lloslç.oes Japoull.ia�. (8. I. !I.) fk'ando nas hastes óp'osi- lHo, 13 (Meridional) - {.{lês.

.----------�--;,-...:..'--��---�--- Num geslo. do Illaiol" cle-�ê�- ,-_'__"--=-"':-"'--""-=-";"""--

peró apelou para o SUleI";

lHo, praticando o "hara-ki- PEDINDO A CRIAÇÃO DA
ri", em plena via pública, CARREIRA DE
O . comerCiado Francis.co. CARTEIROS.
CorneIo Brandão, solteÍl'o, Río, 13 (Meridional)'
d'e 24.·anos de 1dade.,o qual.A Assoeiação Beneficienie
em frente ao edifício Mar- dos Carteiros ellti·�ou ao

quês de 'Olinda, na rua. do diretor: dos Correios um

mesmo nome, rasgoU o memorial consubstancian
'Ventre com uma faca de do as �spiraçõe.s da elas

Goziuha.· O ire.aloucado, .re· se. O memQrial sugere a

colhido ao Pronto SOCólTO, criação�da carreira de car

uã,o quiz expliCar' a razão teitos, ,em iguà.dà.de de
do· seu - gesto,

. condições em todo'o ·pais ..

ANlSTD\. PARA OFICI-rUS
.. 1;:. PFi.AGAS .Dr-\. F.E.B.
nio, 13' (Meridional) �

. �ea1izou�s{;" a sessão espe
',;-ia! 5€-luanal do Instituto
da Ordem dos Advogaclos,
8011 a presidente' do snl'. (Conclusão da la págiua)
Haroldo Valadão; sendo,: ... - ....."��_d. _",W,<. !

dentre
.
Ôulras materias, c-oliferencia OOU1- o -:�enel:al

dí1l"utida5 € apro·nl.das, Gaspú Dutra..
,.

feila indicação vara que" o . -:- -:- -:-

Institutq revresente ao gQ� Rio, "'13 (l\ieddional)
"\-CU10 Utl sentido

.

de que A Ímnrensa situacionista
seja concedida anistia a divulga um telegrama queofieiais· e soldados' da FEB a comissão executiva .. do
c'�ndenados a uenas 'fine P ._S..D. do Rio Grande do
nal') ulb:apassem de cinco Sul passou ao SI11'. Getulio::tnos de prisão. Vargas, comunicando que;..,-

,"""
- -- -- - c:_ .

.;.... = - -

0.mesmo foi eleito seu pre
Bomeoa C' eDl sI.dente.. k p�'oposjto .

co·

.

. • lmcnta-sc nos c,U'culos h,,;ra-
do povo a,... dos ao Cate te ser o ato
.. . _...

..
uma nova manobra das(Conc1usao -da la. pagma) correntes dut:dstas no Rio10 povo ,de Blumcnau. Grande do Sul, numà uI-

,.E cnt;errou�se, �.SSilll, _ a til11a tentatiV-\ia de aproxi-
e.,?reSSIVa TIl!1l11festaçao maç:io do bloco quéremÍs-po,mlar ao hC.l:Ol de,Monte ta gaucho.

.

Cagt.::l0, de CUJOS fedo<; sé. _:__ :__ :_

(�!,,:1' �1;4!H BIÚI'9-�na:U e ;il;a: I 1\10, 13 OlIeridiollal) �(.;..',�,_::': ":1<!.." o dii'elorio cel1tr�l do PSD
.��-

',_:'"
"-�����l

mome I-
..

··111(0 Chapeus, Guardas Chuv.".
Somhriuh.as, Varejo e Ata
cado,

CASA PARAISO
por iuiermedio dac .A,:.B.I.,
convidou . à imprensa· iI

comparecer á sua conven
ção no dia ,17, lio Teatro
:Municipal.

Rio 13 CMeridíonal)
Inforrna-se que b sr. Luiz;
Carlos Prestes está acama

do, atacadO.. de gripe agra
vada com e��otamento
provoc.ado pelo :intensa a;"
tividade política desenvól
vida desde (,'filé

.

saiu da
prisão. 'i, ..

: :_ ,�,,:;�, � -;.� ';,,: ...

Uma caminhonete marca "OPEL BLITZ", %
tonelada, com carroceria nova, bem conservada, por·
preço de ocasião. --

Informações na Casa Roberto
cidade.

. Grossenbacher;

-. ." .

ao.__,.� -._

VEN E·�;.,

I
..,:- "':"__': ...

Rio, 13 cMeridÍol1al)
Afim de participarem da
convenrão do partido ;;(0-
vernista che�aram os 51'S.
Pinto Aleixo, Leonidas de
Melo e. MagalÍ1ães Barata,
ontem, Hoje chegarão ou-
tros, sendo esperados ama
l1hã e flepois os s1's. Fe-r
nando Costa. 1smar Góis
Montcir(). Manoel Ribas,
Santos Neves e outros. Pó para

MEDE
udirn
OS

.A RADIO DE MOSCOU:
ACUSA O VATICANO
DE PROTEGER OS·
FASCISTAS

.

BElOS E �iEMIUS

AfECC6ES DO

A poLICIA l\UUTAR BRI
TANICA PRENDE OS
PATRIOTAS IUGOS
'LAVOS EM TRIESTE

Belgrado., 13 (Reuters)
A radio local irradiou ho

Je esta nota:
. :'A policia

btifanica em Truste pren
d-e1.� o presidente do Çomi
te de Libertação daquela
cidade, snr. Forasl, e o ma

,ior George Jajcetic,· ex

sub-eomandante .. das for
cas -patriotieas; A espo&.ª
de Jajeetic e ,diversos ele
mentos diri�entes anti-fas
cistas forsm tambem deti
dos, Dele�ações de opera
rios locais foram á presen
CU das autoridades niilita
res britaIlicas, exigindo a

imedi.3.ta soltura dos pre-
, "

sos.

Moscou, 13 (Reuters)O sr.
_ Soong, ministro das

Re,�açoes Exteriores daChma, co_nf_erenciou hojecQm Stalm, pela Ql1art2
ve,: desdde sua chegada ,a
qUl. Hoje tarnbem a snr.teve �lm encontro com o
embmxador inglês sir Clark
Ker_r..As negociações sino-
suvleh�as destínam-se aobter mteréam.bio entre as

du�s nac;?es, progredindo
satIsfatOriamente sendo de
esperar que res�ltem num
acordo. '

C'UTRI CaSPl.
OUEtJA DOS CA·

----�---- -

SILVESTRE STOINSKJ
N�Ül$ de ..Seoo.s. e Mo!h:ldos,

calL ,tia rompJetl! � de 8l'mluj,.
[lh� . e mind=s, tendo ao lado nm

Qçou&i'�' - M.P..AGUA· ro SUL_

rrfZ'fn 15
. . '

Lavando com OI sabão

"V.RGE SP.E IAL.IDADE�'
da Cla. Weizel,mdllsfrial -IOINVILLE

fMa rCil retzi.strad,i)
economS!a:-se tempo e dinheiro .

..........�;:...;;.;;;.........._.;;;;.;;__;_--'-"'-.2..••. ;__.·_�é:.,;____2
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