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rado é muito menor que o

entregue voluntariamente
pelos alemães. Não ha si
nais de esforços para 01'

ganisar sabotagem e o com-

portamento dos alemães
da zona americana é o

mesmo.
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- - - � ",; :i:.ci l"n JOgar. JL.1il JUll.lO
do nHO nassado sef�uio para

firme, nada YOCéH;'_i.O de uma demons- I (Conclue na .p. página)

ii
III'

rlSIOnelrOS

tu ir!

_,

m
distUl'bie:s ocorridos na

-R.I�ma
Regina

al�e�o á Imprensa
'

e ás' fa-I dísturbios parece ter sido
milias no sentido de que, a'· demora do j'algamento
acalmem os, parentes nre- , dós' detidos.
sos. As autoridades italia-. ,

.

nas estão solicitando aos
- - - ------- - -

aliados caminhões, afim NOVO MEMBRO DO INS�
de que possam ser "trans- TITUTO HISTORICO
portados os prisioneiros, 'E. GEOGRAFICO
enquanto se repara, a pri- MILITAR

são. E' que o incendio que Rio; 23 (Meridional) -_.

irrompeu ontem á. noite O Instituto Hístoríco e

cansou . muitos danos' nos Geográfico Militar Brasí

DÍ'inéipuis êdifiêlos. O pr-i- léiro receberá no proxirao
sioueiro que morreu. era dia�6,

-

como seu novo

acusado de ser fascista, membro; o coronel Felieio
tendo se asseverado que Q Monteiro Lima, que será

mesmo havia trepado para saudado,pelo capitão Car
Presidirá fi

o general Va-
Benicio, o.,_""".. ,�
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Ga"a; 1S (Reuters) "'� � fDt.rmação de que o teneDte�general JalDes
'

oolitlee aSiulDl1fl o �ODlando da 9a� rça 'i\.erea CODl base CDl 'ina�a,
�'pe��IJI,itedl'1tIOs infcl.<ââuar filie se acha ittliaente ,Qtem oteDsiva selll preceden-,

,

ees �ontra o J a pio.
T S

, ---

Jl�te iiO Rio dç !ll!leim:
"Scriíço; de ImPAaJSQ Limit.d:t"

JI..dffidO OdeoJ:, I. 302 - 'rei. 4it.�?J

Cochicha-se nas jo ofici�l que está receben- .ll!eHt� aproveitada pela aG�o tícos. Se não �osseID os iOl.·-1 15s:o porque o Exercite a-
politicas que se vai escla- do, acrescentando que as I poütíea, a (rual nao se ae- 11:'I1S, o "candldato das nos- hríu os olhos, os tempos
reoer, brevemente, a situa- classes armadas querem a senvolveu com a rapidez,. sas preferencías" teria ga- mudaram realmente, os
ção do sr.. general Gaspar seces.sao dentro d� orõfcm, I e efícíencia que as círcuns-jnho ç largo e, então, não i imponderáveis manifesta
Dutra e do Exército no ca- depois de um pleito livre,

I'
tancias aconselhavam, A i haveria anzol, nem rede: rum-se ,redobradamente

80, da . sucessão. prestdenci- de c.uj� lisura consideram- Dolit:ien subestimou (como i nem bomba que o tornass� condenando o ditador.
al. O �r. Getulio Vargas, se fwuoras.·

.

a meudo acontece com o,' a pescar. Ainda ontem, desta mes-

3prove!tando, mpa de sua�
.

Todas. essas pa!�vj:u�, se I que.abtemos p<:r e�forqo Os politicos' pod�Eão ver, m�� coluna insis.t.iámos �o
e�;;ursoes .s�Datmas, .estará fo�e.1l1 d1t�s �ons.thUlr��� _

a 1 ��lhelO) a .ll1!1?OnanCl� ta- I f!g�)l·3!. que a ocasrao temi ��!nal_ das memu:a8. 11118-

afIna.I, decidido a colocar a I Sc_gb!lda v1torl� p.a opmIao! tica do prrmerro exito e,! UOlS fIos de cabelo, Perde-I tií'icacões e confusões que a

�andldatura de seu !l'p�lS,r? pu�h?a, traduzida por seus I �m.quanto apurava os seus, r.am uma oP!)rtunidade de � ditadl��a implantou no naís
fia Guerra .nos devidos ter- jornais. A nruncrra consrs-j mteresses cento por cento, Iibertar o nais, mas a 801'- i Mas Ia Vlamos bruxolean
mos, desautonmçlo o "qU�- tiu na libertação da ím- I' deixou que a ditadura lhe. te benévola

-

oferece-lhes 'do no fundo do horizonte
reI!lOtH '" desmentindo o "fl- l}!enSu" (WC e um fato ! cscorreaasse das mãos co-, outra, Vejam lá se não vão uma luz, a da Igreja, rea

�!",m;mo .: deixando de c�:a co.nst�!aveI por tod!?s. os' ::no um peixe e tornasse á montar gllard� aos fatos. gindo contra a pr�pa:racão
a �anda o precoce seb�stl- l.,fltore"" •

de manhãzinha, agml, se hem de pouco fun-. para desPl'�ndldaIl1ente ser-. do assalto eomunista, Su
a��mo de sua, camarilha, S��l ,dmnda, essa primeira do e á feição da íarrasca. vir o pais, o que neste IDo-

' punhamos, porém, que nem

D,':l'a �ue sua ultima a�Plra- y!!o.I'fa na }ut:� _cuntra. _

a rnento Gonsíst,c, exdusivn- fi Nação nem. o Ex.&rc1,to
çao oe sossego, apa!wndo dItual.l:t'a nao fOI devida- Agora, se o Exército dá mente, em o Iihertnr da di- enxergassem, isso. HOJe.
rodeie, em Santos-Reis. Por mostra nositiva de ter com- tadura, do ditador e de SUas mudamos, O que mais mu-

OU�l'o lado,. o sr., �e�eral -. - - ------ - - - nreendido fi situação e as- camarilhas, agentes provo- dou foi o destino, que vem
GÓIS ,MonteIro .lndlgitado sume o seu legar com suas cadores e aproveitadorss, da·mão de Deus. Agora
substituto do sr. gyD:cral O

'
' . responsabilidadés na vida x x X anunciamos daqui: a dita-

qa�par . Dutra. no Ministe- S
li ifias' � do paIS.� tere3_110S a sep;un- '. _ dura e o ditador estão per�

no, sera tambem o s�u. 1'e- j � d� y:}slbva e .u�'7:0ntestayell _
Tod:lvla, pahlvra8 uao

I didos, O sr, Getulio Vargas
presentap.te na: prox!n�u � vüona da oDlUlao pubh�a i suo fatos, Mesmo uue v�n- esta

.

vencido. O Exército
convencao -de seus l?�hda- UeSesfl!ero f'xp�essa nos �,etl�;; Jorn.a!s, I �am as talad�� declal'acoesj enxergou, a Nação tambem
rros. ,Pôr essu

..
ocaslao,

.

o mA' Ef�iwamellJe, fqra.1T! os ]01'- aevemos vCl'1ÍlcaF, alenta- i 'Vai enxergar,
-

sr•. general GOlS MonteIro ua!s que aesc_onnra.m as mente, o Cjue den:.gm no r
'

,

fará 'Peremptórias declara- Uma noticia que ter cau- trml10ias do "queremos", fundo do copo, Do que jál A imprensa, isto é, a for-
raéões quanto á atitude do sad� cal�frios no governo q:ue surpreenderam o "fi- 11ão se pode duvidar ti da ca moral dá opinião nacio-
Exército' diante'" do mo'\i- penal Japonês, se é Que quismo". que denunciaram fatal denota do gclu1ismo, I nal obteve segunda vitória. esmoreçamos na luLa. con

mento com,tu�ista. eonde- a estas horas deh! tenha to- a imonüidadc do conúbio
I

seja por submissúo.

entre-I
Tudo está em que, desta fiando em palayras, Mas

llul}do o escandaJoso bafe- mado conhecimento, foi a do comunismo ;com fascis-l gando os pontos, �;eja l'elu- vez, aproveitem-na os poli- queiram, quer não; e os
.

de que· o governo norte-a- mo do sr. Getulio Van�as, hmdo até a, suprema ten- ticos, em bem do Brasil. fatos são a inconeussa vi-
I mericano l:esolvera mandar para lo�rar seus fins egois- tativa de um goIne baixo,' Não quer isso dizer que I tó:ria da ordem legal, das

3lt feira, .24-7u45 :__. N0 464 suspender a producão de
'!li ;'K N' --!J' super-fortalezas voadoras
n � ·""0.,0 pela simples razão de que

.

� ';f ,

há super-ahundancia desses
()qf,ío dCIII "Di4r1Át Ass4Ci.l1oo*ff bombardeiros pesados. As

Ftmdada em 29 de :J.hio de 1943 super-fortaleza!> desempe
.,(iI�1t ru. DIP seh n1. 14.213) nharam um papel importmJ

Ussimo na preparacão do
terreno ])ara a invasão da Vftrios grupos dos consti-l de prestigia,·: aJguns mcm- pasta eaui 'lanta illdiferell- e.velltuais do sindicato, que" o próprio comunismQ. hoje
Europa, do meS1110 modo l:ui�!os agora, C�)l!1 a cXPcc-! �)ros da a_S;"Iemhlt;ia c�n- cu que muitas vezes são tendo sua diretoria c COI1- aliás bastante at}l'eaiado n6
como estãó Pi'ocedendo, a- tat.Iva das r;rOX!lUUS ou pro-j Lra outros, .la

falsma o prm- aprovadas el.eicões de dire- seiho com a eleição por seio do governo.

gora, no Pacifico, sobre o vaveis e1eÍ(!ões induiram cipio da livre escolha. Se, torias e conselhos cujo julgar, evidentemente se Os hermeneulos ou p.u
territorio metroiJolitano da- em seus pto�raUlas a ideia)1 jnlervilldo OH não se reselO- mandato Já se acha. esgota- tornia uma arma colocada drín.t"1os da nossa famosa
quele pais agressor. da liberdade sindical. "'la ou atribui a faculdade do. Diretorias há, dizem- nas mãos do ministro do legislação trahalhista cos-,

Iniciando suas invesíiga- .

Por muito es!).!mfoso que' subversiva de apro:v�-l.a me, de cinco, seis, sete e Trabalho. tumam dizer que o sindica-
das �lCreas contra os nipões lst� pa�eçH, a t�o. louvada I I?ara que ela se torne. vah- mesmo oito 3nos, no pleno Antes que este sistema de to é ór�ão do Estado, não>
com formações de oitenta le�lslaç<;to tn,lhallus�� am-I úa" uS!lrpa em suas fontes exercicio de suas atI'ibui- opressão fosse praticado, o podendo assim o Esl::ldo
aparelhos, hoje em dia es- pIwu em yar,l.os sellnd!?s _o I o smdlCato.. ções embora com mandato governo examinava Os pÍei- abandoná-lo, Admitamos'
se Liu�nero de há um ano I napel

do smdIcato l)roÍlssI-1 Mas sucede am4a que ° extinto, l)orque não foram tos, mas cm grau de correi- por honesto ess� pensa"
atráz mtrcce rídiculo aOlIl- o�lal, sem cont_t:.dp pr�n�Ol:-' pepprtamento Nacwnal do homologados os pleitos de ção, havendo recurso de meuto, Se é órgão do Esfa-
parado com os eu:xamos de clOuar-:lhe conàJçoes .ue V1- rr�oalho, �nde se _eI�bs;nt onde sairam eleitas. interessados. Era de aIgu- do o si:p.dicato preste-lhe as-

'

mil super-fortalezas, que da autonol11, _Ele e�l�te, é � '�ipl'�,vaçao das �lelçoes Essa irregularidade não ma sorte
_ com1?reensivel,.0 sislencia o governo, sem

descarregam pesadíssimas certo, mas tao �dscr1Ío a Sl�lO,ICa1S, não malllfesta a pode ser imputada apenas e;"aIl;le. Nuo o e, com o 01- conduto subordiná-lo d<>
cargas de bqmbas, sobre os· regras de

. �unclO�a_,,1.1e?to 1111111ma nressa
o

no desenla- á desidia. O �overno serve- Slgl�lO de ,retardar a a1)1'O- modo permanente como ()
centros industriais e de su- que �a r�alH1ade nua VIve, ce dos l'esl!cctivos proces� se dela· para.ir aos noueos "'laça0, no mteresse de man- faz, á vigilancià. da huro":
DrhminÍo do inimigo. Rara- ou vnze lapenas nlara um sos, os quaiS demoram em, {lmortecendo a's resistenciQs ter o governo seu ,co�trole cracia, pronta, selUpr� a d{1..
mente a.coni:ece que dchem dete!um:t9.do numero de a- ab�oluto 80flre o smdl�atoo terminar-lhe normas de
de regressar ás suas bases to� Illsl,?lraçlos l!?clo .:12;oye1"uo I Alem �� prrver-se da l�he�- ·(;onduta quando ao govet-n�
duas ou tres dessas, auda-! S�l.O cUJa fl.s;:;a:Jzaçao

nave-l
NO T A dade .aH!! ainda ao sllld,l- convém utilizá-lo em dC1

C'.iosos raides, que a maravÍ- ! ra de nr�t1c�t-Ios. .
. ca�o a sImples.autonomia inonstrações públicas. ,

lha da técnica norie-amcri-! De orl4UO de classe Íraml-

�
I 1 B; Th

11'
ate pru.'a os atos 111tornos de

\ana.: tornou praticanlente forma-se, P9i.5, o sindica!o.. _
-. dI .

'Sua existencia, - Comparecendo livre e au- -

facexs e produtivos, deno- li em mero }nSUoUlUl!nt?, nao R B1Bun Iao no 19 r'BA
Vale tambem assinalar lonomo a essas delllollstr:ot- '

tan�o a fraca reação que I d.a l:espechva .categorIa p1'<:- m
. que o Ministerio do Tl'àba- ções, o sindicato prestaria·

os. wpollestis podem opor a I fls�lOna.t,� SI111 .da autOl'l- �. �, '

. U lho, no processo dde avro- o governo, Deixa, é clarq"
[aiS 1l1cursoes. daue pubnca, Na escolha, !'f.! "" ... va9ão das eleições sindicais de prestigiá-lo se em todos·

Pelo· deéreto-leÍ nO' 7.328, Os "japs" devem esi:ar em por e,�elu.plo, dos deputados eXIge dos
..
eleitos, com a os atos onde figu"re pela'

d 1'7 d f
.,

T desespero porque se há su- c�asslst.as para a Camara
I' J!' " I prova polIcml de bc:a COll- presença de seus membros

e e' ev:ererru lU tmo, o perabundancia de forfal"- dISsolvlda em lG37, grande A COR ...erenCIa de, Pots- mstratna da Alemanha, duta, a dernonstraçao de comparece em razão de u .. ,�ovérno federai· . instituiu zas-voadoras se os yanke�s foi a influencia do Dr, Aga- ,dam tem sido até agora, com ampla liberdade parti-; n.!ío professarem "ideolo- ma ordem recebida.
a Comissãó Nacional de não p1'ecisadt de máis 'nen- i menon, então ministro do u. mverdadeiro suplicio pa- daria (excluidos, é claro, os! gIas contrárias ás institui-· Eis lJorque a ideia da li-

'

Aiimen1ação,· integrada no huma .pru-a a coi'lclusão de � Trabalho, (lu,a.,n.do se for- ra Os j.ornalistas, que ron� partid.os da direita, 0.u mais' cões ,\rig.en,.tes',', pre.ceito já herdade sindical é J'usta eConSelho f edei:al de Co- I d.:! I t t ) b d '
. sua h�refa, é sinal que.,não 11Har�m as 118ms Os can- :-,::m Incans&Ve meu e e propr,lam�n e�o n�zl�mo e S�l1.I. o Jcnvo,

.

�POIS aa u- .sensaia n?s progTumas (Tuelué:r;cio .i:::::üe·":�'" e, S,t'!!IIH- acredItam num demaSIado i mdatos . . u�Ilmel1te o local onde se de orgamzaçao smdICaI, o llISLIa, A amsha alcançou telll surgIdo com a expec�do l'e'sa o'diploma em ,cau- prolongamento da "'1"r"a I Esse Dl'Ímeiro ensaio de· reunem os "Tres Grandes", que naturalmente condena -. -_._

II
tativa das próximas ou pro

;sa '�destinada :w estudo de
1,10 Paéifico, ou ta!ve�';st�e"," I' ll1aL.uipnla.ção d.os sindicatos

I
se,In, obterem ma, is que. as c.om seus, propósit�s polí- váveis eleições"

.,

todas os assl1utós· que se I
� r d d' t b d

_

nrendam·á alim,énta�ãó da Jmll convencidos de que os:esumu analmms lanie·ogo COpIas. o menu ,e !l�mo� ICOS, sa 1 o com0,e que !la ,,;r, -----------_
tJ ': grandes e poderosos aviões I verno para inscrever na 1 ços �e Jantare!" e a mfor- Alemal!h�. antes, (iQ na�IS� ft 'TERRíVEIS AS CONDI.l)opulação

.

brasileira", Os .i� realizaram o que deles I Consolidação das Leis do maçao sensaCional �t; que mo, eXl!3tta o maIOr PartIdo 'IP
ÇõES EM BALIKPA-artigos ·7° e. 8° do, decreto f

' I T ' }J
•

d
,� I d 1 d C t d d

lei 7.328 detalham tais RS-
OI e�gido, isto é.· a p1'e-1 raD,a 10 uma sen� e eXI- I,oram co oca os �entl a �- omuni!S ad o mu_n o. '" "'�r.p�-m ,§�45· PAN

.

paraçao do terreno para a genCIaS capazes de ll1corpo� res sob os mastros para, .Os Esta os Umdos e a J-� _.

fj' SIR - Informam de B _suntos. apresentando, <"S va- inva.são. Esta·, ll.ão tardará I' ru.r o.s organismos profis- que não �essam, de t��mu- Il!glateJ,"rl!; P,!ll' seu lado, �c4J�1!n: � ,11'Irpap'an, 110 Borne'o holanR_ :
rios, aspectos e\n Que i)ode- -

Ih d E I to" sopa
.... da '0 d ,_. - � _

,

ria Q novo orgão intei:íor no mUlto a se verIfICar, e nada I slO_llals ao apare o. o ,s- ar,"nos eeos ou' r ra par- a I.LI I_ S, segun o ...:'.� .. 'dês, que, imediatamente a-'
, melhor para compTová-lo I tado. Entre as eXlgel1clas dos da Alemanha, a� ban� os palpItes dos correspon- •�:� :;,,:�..._j.',,1ii

pós o desembarque das pri- ,

sentido de bem cumprir as do que a decisão em apre- assim estahelecidas, figur.a I deiras da Russia, da In!XI�- .dente� estr,,:ugeh:03, do .s,:- :e=;_:;,;� meiras for as libertadorasfjnalidades que lh� dHar:am Cq do 'governo dos Estados logo a aprovaçao (em ulb- terra e dos Estados Um- p!lratIsrno, Isto e,_ da dIV!- : c�� aliadas chegaram a esta:�a���c�git���; ser::p!;ti:J�� Unidos, ma an�li3le o julgmll,ento) dos.
.

3ao da Alemanha e mvarl�_. �.. , .._" ilha aproximàdamente du-

nqui,.porque o objetivo de- - "pelo nllmstro do Tmnulho, Ape�a!, porem, do l'lgo- o3cPeQuenos Estfd0'd ,.:. '. .� -,' zentos funcionarios da ad-
elar'a'do. derie:dcam,,en te na

- - - _ ....=-- - -- - das eleições �i�ldicais, nªo roso SIgilO sobre ps t.e;,rmos ., om. esses pon os e VIS: j _' ministração civil das Illdias,.,

I sendo elas vfthdas senao em debate. sonhe·se Ja Que til. radlaIll�el1b.\ oJ.!ostos e I H I ii "

.

d _.lei é por dmlJ,ais compreen-. .

. _
HL '. d" t- que estal'ao d1scutmdo os i '.'" o an _esas, os qUaIS �

sivo para que se t01'n',3 pre- CASA PARAmO quando aceitas mil despa- 08
. tI'Iesdg.<an,es.. 1

es atO "tres grandes"- ..; �"cJal"ar3ID serem as condr-:
•. ,

.. 't, I CDO, empen u! os prmclpaunen e -u -.
_ ., " . �'

, , . ,

cões locais das piores hi:·1 espel o, G�misas. Armarinhos. Bor- Ora, a eleição é um ato na discussão da formula a tm dmelO t�rmo sera en-, recrÍstradas naquelas' regi- ;
O'Dl 'o�o de a-'Tollll· ... d"s as ser adotada para o

<>,ovel'-1
con ,ta o, cel'tamente, para -

l'>

O
o

d'<'f h".'>. u_ '" '"
-

•
..

'1' ··õ d' 'oes. S ln l..enas aVIaU!:
Va- sClllbléias o·erais do sindi-I no doi Relch. Pretende a. conel lar as OllJlU es lver-

f ·'d 't
-,

b;-

�
...

. -'., R' di _ %entes e os debates encer.
so II. o �1Ul � lUaIS, so a,cato, Se nela mtervem o �o- ussm, a.o que se

..
z, man. - • donllnaçao Japonesa, do:

Ve'''l10 diO'mnot' com o fiml ter a umdade polttIco.adu- .

rar-se·ao entre rISOS, flores ,,;
.

lq t� '-l"> ,
,

e banquetes. ,�ue ",LI
•
qua uer �u 1'a .

pW!t IUU6E ",����I;IU" ElH!TII
. Ilha antcl'lormente hber. ,

��fiI:<� lada. o'

��
��
�

I
I
�';�

!
I
�
r.:�iltlfilÍ

UiVI COSTRUTOR DA VITORIA O Tenente co

mandante R. A. Lochner, que ,aparece na gravura,
dirigiu os trabalhos de ela boração dos plano:; para. os
POl"tur; p!:'é�fabricado8. (R.N.S.)·

_

os fatos virão por ai, quer
garantias dos direitos e das
liberdades públicas. São,
pois. a cabal vitória do ide
al democratico,

E I DICAL··

Comiss·ão de
. "'comidas"

Flagrànte de um aeroporto l1�S Estados Urud�s.qautndóm:!l aviadoI.'efi none
americanos aprontavam-se p�ra atl'l:I.vess'!_U' o .pacIfIco com. :Jlnquenta bomba�.
deJ1'Os";_ {Ser1Vico .de 111forma�oes dQ Hemlsferlo) ,,,o _�...

.

.'
�
.. '"c_.

Mas. porque tanta preo�
cUl1ação sobre o futuro po

i litico do l_)0Yo·. àlemão,
1 quando o obJetIvo deve ser

Oi iustamente eJ1;cluir o povo I
i alemão da politica interna-,
: donaI, uma vez que se mos- :

.

t:raram incapazes de fazer I
i parte ele unu! t::Qmunjdade I

I rle nações ordeiras e paei
I fir'ls?

.

! QuantIo, nesta �llernl, a ,

1 Alem�'lh8' estava d01"h�a", I .t\�llIncu�-se que a l!l'OXI- sunto_ A precariedade do
I do vela fOloça b�uh�l �e l COll!eren<;U\ nall-amcpcana nossa industria holeleirá: .

. STH1S- armas P, F;UJ)llh", :;h1(lll I sera:lrea!lzaça no BIO ou salta aos olhos de IDIalouer
"'m>? a f'ml(f1�ist::!· d� E�Jt",�"".! em I �tropoh? De qualquer observador. Temos apenas
�;,-i,! RUp";j>Ol UMª ""�r�Jla ��:l"anelra sera 110 Brasil e Quiíandinha e esta sim, Te
�HH"1;',' HHl"'r ";"i�,u, n"w' 1St? llp� enc�e de jubilo. alisou, no genero, o qu� n�

I
���t<f''l;'m'''i:H(> de um d:l"'(''''(>f.�, lJOIS y}r� atraIr para a 1105- Continente jamais se pen...

limurovi:nuTO com <t 3ssir"- i sa paU"la. duranle .
varias sou ser possiveI realizar.

i-'U'1l de Petain. o futuro Eh: s�manas, a atençao mÍerna- Quitandinha, porém, pre�
Franca, flUe rlevel'i� UIlSl"'U� I

clOnaI.
, cisa ser imitada. Ela sozin-

a /;;1�r -ape"as 'uma In.neão, Este fato ill31S uma vez ha. por mais �randiosa que
'.o'!.!!'''!firl�_ pfl�S '1 lJodel'oQa

T coloca n9 ca.rt2z o nroble- seja sua re-21ização, não 1)0-
'

lu""ustri� a'�mã. 'l,Hmt'nta�a, ma dos �otels entre nós e (lerá abrigar os mifuares
"",la !"ll:lf�ria nl'i...,a e mo- 1 a urgencI:;t com que o mes- de turistu<1 que em breve
,v.im"ntf'fl:a neln b!'n�� 1:''''- �o �evera ser resolvido. E' virão ao BrasH. Confortne

I'
cr:l'lhatln do;>; 1:1'117.<1'8 -lomJ- lnuhI querer-se encobrir a se vem anunciando insis-,
··"do". fOl'necnl'ta '('oda !l verdade em torno deste as- tentemente.

.

Em�ona, oue fj("al'�a "é�tlo - - -- - - - - - - - - - Temos no turismo 3S
o lT'len80 ��l'cado dp "Reieh, :::overno e de seu futuro po- mais auspiciosas pérspecti
E.,., 'o('\UÜca na El1rrma litico? vaso Mas dele nada púdeJ'e

nazificada nem se cOP'H�. o racional e o l6gico é mos esperar se continuar�
.

J'!8: hsyeria um partiflQ que se mande as pacificas mos de b:racos cruz�d<ig"
unicn. <) nazista. cOl\séd� camponesas alemãs

_
pl�n- consl'l'vando

-

nossa indu!O-·
.em F.erHm· (! <l('lcntF<al na t�r hntat�B: no que sao pe- tri3. hotel�ira n,! Ri? n(),

ce"'�e,jarla de Munkh_ rIfas. utilu;a�do O terrmo 'mesmo pc. ou Plo.r� am!a.·,
PMqUe.. llóis. t.ànf.a ced- i para :t iilolllq�O d� prol?le- .10 que ela erlit p0l:' OCJ&8_�(Ii

J �,,-«!�!�.. _c(>::..�� �A:::��l�a':_�:íil�i: i�����!;:�!l'a�s mUlto I ?OS. !��!iJ()S do Q1K1teua:TlO� i.

ISMO ft OS:
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H e
sem a qual a vida seria in-
tolerável.,

�

Nas horas' mais tristes e

mais vsombrias, ,f é sempre
a esperança que nos vem
em auxilio, mostrando-nos
uma .rneta para �éncontrar
a paz, da nossa a1111a. ,',

Que seria elos enfermos
se não fosse a esperanca
de uma cura rápida e .radí
cal? A vida seria insuporta
vel se messe raio de sol
e�se arco-íris que nos anun�
ela a bonança depois da
tempestade.

Assil�l, poi�, constr-nir
castelos nao e condenavel
se deixar abater pelos �re:
v.ezes da existencia e con

fdIar no, futuro é dar prova
,e caráter firme e dispos-t? fi superar todas as difIculdades.

colherinha de sal;�-2 ovos,
gramas de levedura de ce-
1 colher de manteiga, 30
veja. Destaca .a levedura
de cerveja no leite mistu
rado com um pouco de agua
morna. Acrescente-lhes os

ovos batidos, sal, manteiga ! a Itulia fazendo parte da
derretida e, por ultimo a \ equipe medica chefiada ne-

f�l'inha de trigo peneirada Il� 'professor Alípio Correu
LIgue lodos os ingredien- �'!,LO. grande cirurgião de
tes Co mas mãos, polvilha- Suo Paulo e Catedratico da
das com farinha de trigo. Faculdade de Medicina tÚt
Retire a seguir a massa do Universidade daquela cnpi-
recipiente em QUe a místu- tal.
1'OU e deposite-a sobre uma Acol111.lanhou i () d a atábua de amassar, .tamhem mernornvel campanha em
polvilhada com farinha de que os nossos soldados tan-
trigo. Sove ti massa até que to se snlicntarnm em Feitos
ela fique lisa e se desnren-

;ao--

memoraveis Y�agundo a a-
da da tahua. Coloque-á en- f_l"?nta .que sofremos e quetão numa fonlla retangular SILVESTRE STOiNSKI determínou a nossa entrada
untada com manteiga, dei- na guerra
xando-a descancar. em lu- Negocio de Secos e Mo-
gar quente vara que dobre .

No front o Dl .. Hunn, ser-
de tamanho, F'inalmcute,

Ihados, - Completa seecâo �::u. Jl,o�. ,riOS,!J!t:,is dt', S:u:
leve-H :.10 forno de tmupc-, "",_!t 1;I.US IJl;IXIIlHJS na h-
ratura moderna;

de armnrmhos c miudezas, nha ue 1):Jb:,ha BUS quais
TIA DOROTHY 1_ JARAGUA' DO C!UTL _IO�,l�()�SI,ls."hr;Jv()s a�l� tom-

.... hu 'LU1. f endos recebiam os

n aI upp
(Conciusão P pagina) primeiros Socorros medieos

Dedicado e Incansavel no
serviço exaustivo demons ..
trou o nosso ilustrado COI1-
terraneo aprofundados co
nhecimentos da moderna
tecniea da medicina de
guerrn.
Honrado com o convite

de seus superiores para fa
zer estudos especiais e oh
servacões de modernos me

todos e .aplicaçôes cirurgi
cus no .maior hospital a

mericano do Front estahe
Iccido em Plorenca, ali se
houve com rara uericia rc
velando nrofurulos conhe
cimentos profissionais, me
recendo os m::is Francos p
Jp" i os de <f'''UlI!''s ciru r
L' ••:;:;(,.<' (!"'{·11'7.;:, 'c�:�"í '11":1";'1'

�

.2 \..... J.I�l t '__'!.\::' �"!.L �'-- '-''I,..
-

!lJt'11l0 c mostrando que em
lecnica opcruliva c conlre
círuenios cieut tfiro�; os me
(licos brnsilciros . se nive
lam aos americanos,
Vimos cartas de patrícos

nossos, eomuonentes dos
bravos Ieaíonarlos (h FER
nas quais são tecidos os
mais altos elocíos ao Í10SSO
ilustrado conterraneo que
hoje 1:0111 a consciencia
trunctrila de ter servido a
Patria e cumprido seu de
ver volta outra vez a ocn

par seu Iogar de diretor da
enfermaria de alta ciruraia
de maior responsahitidado
do Hosnital Carlos Chaga.
Modesto, de rara capacida
de de trabalho c proficien
cin nrof isstonal o Dr. Hen-

I
riuuc l\íaJ�o�1 Rupp, honra
o nosso Estado.

ANIVERSAIUOS

1
- C01l1�n�01'a hOje

{lata natalícia o snr. Car
los ScheidemanleI. residen
te em 'I'ímbó,

- Hoje transcorra a data natalícia do S111'. Carlos
�_enl1l,ng> residente em
I'imbó,

CARDAPIO

Lionesa
1 Coelho, 2 colheres de

ba�a de porco, 1 colher de
farmha de trigo, 3 cebolií
:r:ha.s (eschalotes), 1 copocheio com uma parte de vi
nho b�anco e·duas de aguasal, ,I;J,lll1enta, um "boquet
garm , 1 colher de puré, de
tomate!" 200 gramas de
ChaIllj)lgUOns, 1 colherínha
de salsa pÍcada. Para fazer
o nure de batatas use 750
gramas desse tuberculo 50
gr�nas de manteiga e 1 �hi
cara de leite. Limpe o eoe
elho, lave-o e seque-o mui
to bem com um guardana
po, Corte-o em pedaços e
tempere-o com sal e pimen
ta. Ponha numa caçarola
a banha de porco, esquen
te-a e doure nessa gordura
o co�lho. Uma vez dourado
Pc::lvllhe-o com a farinha de
trI�O e acrescente-lhe as ce�
bolmhas (enchalotes) fina:
mente picadas quando a
farinha tiver tomada uma

_c�n' alourada, d�ite-lhe o
vmho com agua adicione
lhe o puré de tomates o
"bouque! grani", e temj)e
r� tudo com sal e pimenta,
1al)e bem a caçarola e dei
xe-a cozinhar em fo�o lllui
t? lento durante uma hora.
No ultimo momento acres
cente-lhe os champ{gnonos
Coloque o co�lho nUma tra
vessa quente. cubra-a com

PERMANENTE '

..
0 m.o1ho desengordurado,

, \ salpIque-o com� a salsa pi-
Rua Comendador·Araújo, nO 176 - Fone 192 -:-- Curitiba ',cada e rodeie-o com o puré.

,
"

,

,'�-""'_d�""bo"" de batatas, o cruel deve ser

Diretor: - Dr. Luiz Anibal Calderad colocada cOln o auxilio de

.

Internato -,
- Semi":,Externat� e Externato ·��d:, bisnaga de boca den-

CtTRSOS: � �rimário. P�é Ginasi�l - Exame de Ad� "':'A�';;;�-;�;::'if��
missãó em Dezembr e Feve,reiro -_. Aulas DIURNAS Pão Irlandes. para Chá'

o
.' ��, ' ,

'�

e NGTtrRNAS '

.

.�.�

500 gramas de farinha de
trigO, % ·de 'litro de leite, 1

CASA PARAISO

Oferece .sempre novidades
a preces baixos.
- Varejo e Atacado -

A PEDIDO

,

Copyright da. i
I e 1}JellAJfE rOUlffMIO!/n1li. ;

1 que a produção mundial
de milho é muito supe
rior á de trigo, ocupando
a sua cultura uma áerea
bastante mais extensa.

Artilheiros de um ca nhão CMllO de fuzileiros
navais norte-amerícanoaustentam forte barragem para 'proteger o avan�o da
infantaria na ilha de Oki ,nawu. -- (Serviço de Il1forma�ões do Hemisfé:rio)

Ainda as ocorrenciasdeSaltoGrande
2 crue. na cidade Jde Bet
h lehcn. na Peninsylvania,
EE. DU., realiza-se aI1U

almenie n mgrande reci�
tal das musicas de Jo
hann Sebastian Bach, ao

qual acorrem pessoas das
mais remotas re;üões do
pais.

de e�erever· .. "

Cofres
" �- ,

-
,�

�� :eral,'
Telefone: 1488

o "Diario da Tarde" de amargos para esta classe da uma declara!z,ão do pro

Florianopolis, em sua edi- que· é a unica a sentir a

I
prietario do Hotel onde se

ção do dil':' 21} de junho fin- car�stia, Fa.lando aos ope- achaya hospedado José
"

�o, ·publi??u um artigo in- ranos eu dIsse que o mo- Martms. ,)

tItulado: O que houve re- mento que atravessamos
almente eln Salto Grande" não é proprio para greves
artigo dirigido exchisiva� e desordens, que o Brasil
mente contrjt mim. Amigos

I
se :lcha em plell� marcha - "Ciente da noticia" O

m_eus aconselharam-se a para a democracia, que o que houve realmente

eWInao dar illllJOrtancia ao 1'e- dever do operario como do Salto Grande", publicada
ferido escrito, Delo fato de :';1:o1;Jonés, do layrador co- no "Diario da Tarde" de

I h' PI' l' d' "I) d 'f ([l'e o _."t13.rl!l,!'O, Ulll"11a!
se_r 'O seu autor UIU suiei- '':;�.' í o OUIem. CiO cOlnércio .r' onanopo IS, no ia"<:v e"" ,

.,
. - �

to sem profissão, hOlllem de todos os brasileiros, é junho p. p., venho <ieclarar e�unelideo dos Andes, de-

que destá vila foi expulso o.de trabalhar. Njnguem de- o seguinte: não é verdade fende-se arremessando

p�los operarios, o mesmo VIa acreditar nos pregàdo- <lU!;' ,o sr. José Martins dei- contra o agressor o seu

.�a uma' vez, pelo mesmo res �a. desor,dem e da guer- xou um comerciante desta l!olo de alimento em, ru�

Jornal, lne injuriou e não ra CIvIl, tramdo os nossos praça encalTegado de nagar minaç5.o.
teve coragem.de assinar e bravos'expedicionarios que a conta l!Ue me d0Yc, poi:� �

'I ' t L .�l
• -

., (TllC iá 110UVC nos Esí:a,dos
que n�Ol:a, neste ultimo a1"- em :50 o europeu uerrama- cs ou certO ue que Si a5:S11H

,'-
l ..

tl�O; faz uso do nome da yam o seu sangue ]Jara co- fosse eu .la teria recehido Unidos dois presidentes,
p:t:Oj)ria tUha. l::lor' tudo 1'S- nrir de glorias úosso l)avi� meu. dinheiro . .Ia qne uque-!,

com o sobrenome {lo

s_{} não seria ele digno de l�ão �uri·yerde.•José 1\la1'- le jornal se acha tão inlc- Admns. dois co mo dê

UU,la resposta. Tratalldo-se tllls dlZ �unda que eu goZO ressudo em ,defendé'r o sr. i
Harrison. e dois COlU ()

d f 1
1\� t' b de Uoosevdt.

porem, dC'lI111 covarde que ,os avores (O �overno. lhar 111S, sena _Inesmo Olllldiz ter imi�rado p'l/a' o Tamh.cm neste ]Janto ele e1'- que o acollseH1llssc a Da-
• -,..

Brasil quando ainda< crian- l'à, E,ti .gOZO _§ da nl'otecão gar esta conla. It0l.!lmr:m- j b que no IHar CasiHo ex!S-

, ca; eu deseJava saber si ele da leI, Isto nao S9 eu como ga (Ex-Salto Gr�nde), 17! te cerla variedade de an�

ao �le�lós se na,turalizou I t.?dos çs d_emais prop_rieta- d� .1ulllO. d� 19·k) (a) Pe- darinhas crue, á <lproxi
brasIleIro. Eu duvldo nue o nos. S}- nao nos pl"otegeS-j dn? . M�hrer '. ! Inação de qualquer intru�

t�ha feito, e apesar dÍsto se::; leI, c�nll a doutrina de .'11 �lca. P\lJS, a resposta I 50, precipitam-se sobre

vem ele pregar ideolop;ias, ,T�se i\�ar!l!1s e sel�s adetos, a Juse l\fartms., I seus ninhos e desi:rómu

extranhas entre nós. E' bas- nao .exlsbr:lam Ill,aIS proDri- Itup_psanga, 18 de Julho, impiedosamente os ovos
wi1te atrevido. Diz José eeanos. DIZ Jose Martins de 19·.r;): •

a bicadas para evitar gue�

Martins.' que eu escrevi na que sua expulsão foi feita AntOnIO de Souza Pereira, sejam roubados.

A-:NACÃO sobre o desfile Dor e�ementos interessados
(la 'Vitoria., Nlol.o fala a ver- el.n eYItar ([ue penetre nesta
dade. Eu escrevi, hem cla- vIla qualqu�r luz sobre o

ramente,' '�desfile comemo- grande mOVImento de rene
ra�ivo"·. Q1J,nndo aqui fes- mocratisação_ A luz .lá te-

te.l!lUlOS a vitoria, dias de- mos. O ([lle crueremos evi
POIS. para alegria do povo tal' é Que aqui penetre a es
a festa f«;>i organizada ne- curidão do comunismo. Já
las a:utol'ldades, cléro. in- pela segunda vez José Mar
d;!1Stl'lU, co_méJ;eio e onera- tins se refere aos vivas
rIado e, nilO estava já em aue eu dei aos eXIl1Os. 8n1'8.,nosso melO Jose Martins, dTS. Getulio VHr�as e Ne
para prep;ar o comunismo, reu Rmnos. Pódc continu
a desordem, fi. n.llurauia_ ar a puhlicidad.e dj�l1·ia. Eu
Tu;uo se� realizoU: em plena como brasileiro,� cristão e
ordem e não houve nenhul1l caiolieo, sinto-me feliz
bota-fól'a forçado. Diz ain- quando emnpro meu dever
da José.1Vfartins haver pro- mesmo diante de um ate1.� I·testado' contra mim. Seria e cúnmnista. A igreia 110S
melhor, {fUe não invertesse manda respeitar nossas au-
Os ·papeis. O, operariado, ao roridades e () orimeiro des- Rua PiaUÍ, 1315 - Telefone, 1023 - Caixa PostaI" 144
óuvir o meu'protésto contm te!:: senhores é o chefe su
as injr(r�Ós�s pala:vrás do premo da Nação. o se�un
orador faSCIsta, avançou tio o seu delegado em no&-

I para lincha-Io,.Q qlW só so Estado, E Dorbnto jU5-
não foi. -rea1izndo Il;rIlcm: á to <lue eu, pelo fato de eg�

II.il1t�rvellção da �)olicia� Diz �a�' ��1 rn!nh� �rente. )ll}�
maIS o sr; lVIarhmr que eu. �mml,-\o ,�a u....ç"Q bra.,11�:
em ,meu discurso, dissera ru, o �lUr�nte COlHO 8010",

:nàda faltar em roupa 011 do �d(\;:j�emJd{)";� �?lbend� qU�
comida aos nOSS� ODera- ele c:,dela 05 t�e�es da 1_0SS"t
rios. DiaHamente estou em Nacao. �r�o -:rm5 :1OS n�es-
,contaCto com os onerarios ino!'l. Ate aqUI. a mi?:�.? leds
-e bem sei que, o �'c.'llUbio postp. ao grande gUIa0 ,3.

.

Jl�''':;da��1?Óca�·trilZ· di'aS: ..�etra d-eK��npo. Em. segUI:-
-

'!f_'-..,., _ � _",1' '. _. •
_ - -

-- '. • -: ..._�,-
"

�••••
,

EIS A DECLARAÇÃO:

que () ponto extremo no

sul da Africa não é o

famoso Cabo da Boa Es�
r:erUllça, mas si mo Ca
bo Azulhas, que fica cer

ca àc 100 milhas adian
te,

-'.....--�-�_.--�-�.-��.��-����

Qualquer bo�� s�rá a I
( FE,bO�i

cfo

CAr�' .

Bem ali, no aoração da rua

_._...s_abo:r_os_Oc�afé.", f,e_i-,Ito na presença do freguês.
1- -'"_

.........

�-""�--------,.---_
I'ábl'ica �e �!H=e1f3Ujft €!� �t�;te�t�

WERNER GAB�ll

LA1!RELHOS HIDRAULICO& • lIais resistentes e mais
bomtos. Desenhos moderrWfJ. - Lil,DRILHOS E DE-
GRAUS • Hpo S. Caetano. - VIElRALIT - R�vestimenG
to moderno para paredes. ,�- PIAS - POSTES - 'l'AN·
QUES para lavar roupa -- CAiXAS D'AGUA de 2(lG

até 1.000 í.itroY. -- CERAMETE -- nara Gabinetes
Sanatórios. - BALAUTRES - BANCOS e ThiESAS pa
ra jardins - VASOS para flores - GRANITO ARTI;,
FICIAL para. cozinha e laboratórios, - pias e balcões,

, cantoneiras para filtro.
\

VENDE-SE: tintas e nllstU,rBS para fachadas
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.. Rua 15 de NevemhroJ 50S Fone:11Ô1

Hoüiero o ínein-tlíreltá
grená, . e o lit'llf Mttuerdü
do d.übe de Iiidü.hil. fohÜl1
expulsos. (Íé cülili)o deVtdo
a ügressâo que se pÍ"(>cedett
�Rtrt:i qs. di).is ..���V�?â�iqs:O snr. 1,..eleco seta (!J.Ie esta
dormindo? - não vê que
o .seu quadro está fi.' o'
GÓÍl! à Iàrhà i:l.1t Uidicf -

-

do? _:_;, jã e a 2.»- Vé?;. E:si�é�
ramos uué 'p�rà ti fú'ti\to
�8tas GnCi'eneus séjám êví..
tadas,

l��l�
!:,;.,,:�·;:::�·iJ

r.;� ��:; n }I� �:; G·��t3il�b�U.íl�1 lt�\ii'.

Ran�enz�jni, Cury f:

··w tI __.,_,
.'

Sub-Agentes; em Mafra:
P:EREIRA & IRM.>\.O

Rua Felipe Schmídt, n" 68
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StítJmarinos alemAis renderam-se no
-'

.
'.:'� . -' .,

.

ort,
II·

10

Pedem, ,aumento de' salarios' os nosso
I e' 'r r· U v 'II a r JI o S

de �iuanla-rrcios, nem de lo, SHU:I\"0CS Que se lhe a-

tralialhadores em uuantl- �'·rc}enlaval!1,
dade suf'íciente nara man- - QUJ.l será o passo íni
ter um tráfego regular de cial -de V, S, tendente a
trens de carga e de serviço, amparar os interesses de
Não dispõe de operários em seus comnanheiros de As-

i ��ral simplesmente Dor9l?-c sociacáo c colegas de Es-
"c'

..._
"-_-'o�O�.."'-.r r: i nua l,hfE!s, d�, m,n, 8.a!a�:�� I trada, ,

., .

"

"L'. COIl1T?,l::,l\ el, COl!l as ,ÜU"JS
_ Evitar antes de tudo

OS OBJETIVOS DA ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL.!i cond11oes tl� vida. .

110\'0 êxod(; de fllndün{l�
.DOS TrtABALHADORES FERROVIARIOS DO VA- -- Mus nao for,um ��u- rios. fazendo-lhes sentir
LE DO' ITA.JAí� FALA-NOS O SEU PRESIDEN- mentndos Os \'enCIJJ1�'lHl)S (1'1C "1 siLuac.ão· da Estrada
;J:E" SNR� ENlIpO SAgA -,- DEFES.� _

nos DmEI- I d?s ,el1ll:i�egU(:os ela l.._.�t,ra- 1"� :;;.;wyarb furtemcntc.
lOS DOS OPEHA1\!OS E C$-)LABOILH!AO _ COJ'f .� ,d:� ClIl (:,II�lJ):I.D.. �)�l, 1)00t;I;1- Sem perda de tempo, 111d
DJRETOR�A DA REDE, TE1:; . OS FUNl?�l,lENTQ,S jlJ1 o (�:J �I,I:,�, ::�,ss<do: 9:1:\.:� tcarciuos Junto ú Intervcn-
DA A,TfVIDADE QUE '\ AI DESENVOLVER A A:S- do <1", ,U_l'\,I�,lO .t�üs {Ir.t!:s toriu Federal. neste Esta-

" .. ,
--- SOCIAÇÃO --- ���1'foTanüs eruau YI,TJ.[I- d�), �Illl aumento geral (1�'

. ,l( <l
,

. vonclmentos do nessoul. a

J.:.",
.

. a InfOl'1;)�Hlus de que, ii re- - Pode Y. S. dizer-me - l';m; Ü'l�:l�t>� (Jllr COl'- l-use do sistcmn unrnholi-
. --Q"P O ,c�nt� fundaç�o, da .i\sSO- qual o sentido ,nrátíco de r('�I), 0(', }}]�:::�?!.�'�lO r��. a,l!- ('O, cm que �:s 1K'!YCntaf!,ens

".. I cmcuo Profissional dos tal cuiuureensão? nu nlo uc bt!LIS, 11.1.. C:'.,,, rlc 'I"'" ,,': rle vencimen-.

'f
'

n d I'" Sentid ',. tradas (te Ierro S nuente ' ,.,.,,( "'u "" .. "'o'

tn.tTI .ft&lI1Ipl"'" ;cr., ftlp·,D. d.o.s '-AltrOI'DI'S "'�e'···r··I·�a_-,
'

....
0
..

,· s a"',,'-G'ju a -_l'i1ha lU! _ores 'crrO"la-, :d�- Senti o Ideh cara,Ler, IJI- nt'l'j·),i:l '<I'''Ul]Jell+�; '1'''5' ,i "1)011' 11):; seruo maiores nara os
U&IIl. U_ ".. lI!'''''' ,"" . ,'" ... ... _ltU '" ,IUI .!I. PD nos do Vale do Itajaí, se- (l amente co a oracionista L

'o

� ': ,., ,

, ;',
... " ,,�,. o,.

�- menores e menores pnrn

b"'�a' ...... lToq'," .....'.·0 e a ilha de Boaio. � h 3fT"30 em Bornêo í!.uü·�sc-ia um movimento (�ntreA'aSA' partes mteressa-I \(ll�I(Ja.� e('ll�-I,,':t(I"!:',I(l;J"I� I'�'�::'C':ll- i os maiores .

.
!!>li,!!. ..,.... A

'. 3' em prdl do aumento de sa- nas, . ssociacão oraani- �... l- ,� ,<' "" •.. ,u" , .

-

!
, r ,

, .

lários, ·procuramos Infor- zará e manterá uma aqen- C1!ll,entü!" íJy .;)e!,�oal - po- ,

-- Acha ",
__

..'),
__ �,!Ite CO�i1

'Guan. 23 (Reuters) rante oMcCain, Acrescentou aue ás for®s australíanas, mucôes elU fonte cOIll'pe- da de co]oca('ào de trnba- d�rm o i\hmsll'ylO .d�l \_m- 1$30 i�t:,ara t1,�hm�lYmHe���ç
As Dontas de lança da fro- I) referido almirante .que çm luia na ZOl1.f� de Bal!k- tente, A�')sím, fOlUOS óuvil' lho, que lwnnitirú resul-

.

çao cut'ont_r:.lr Jusilf!t':ltl�a rt'�,(;lYH!:1 II Slm�\'aU dr� .1'..";
ta de,Halse:'Y�,:.:rormadfiS por "assint suced.cu por�t1e '�s Papan, no B�).:.!leo, .e�m�;:,'l� () snr, Emi1io Alex:mdre I ver ° 1JrolJlcllla da falta de: Dum 1)erJmtu: ;l e!cVH<:ao (r,H,!! em iaec <los st'tlS ilm-

· dcstrovcrs reabriram a jauone:ses. ,estão eeon:�m�- ram ��s. �)OSlÇO�S 111lJn�,.tas Sada presidente daquela hraços Que íanto de\'c es-! do� preços tias 11,,��sagcns ríonano$ e dns d�IS"CS
ofensiva " � cOntra' o .Jut)ão' sandb·:suüs f(.lteas pára úm nas Ylzmha,nças d� yato- �Asso'ciaci'io e que conta iar preocupando a admi-I � freles e1!! w�r:1l. :\umen- nrlll.lulo-rHs do 'l,\tÍe do Ha-
V1Íl'n duúlo goIrie ha bab � esforc:o�. deeish;ó",

.
.

c1.1ampar. Em se,gu:d�l, �m� I�l'el'ca de 25 anos de servl- nistra��iío da Estrada; 111'0-1 lO_ de Yel1Clllleillo!-'" pm-CI:', i�d! ,

nas ilhas de Honin, Quasr Ma'ililha, 23 (R,euters) '\"laram, n�!rl�1has i
ate

I :n'l eo na Estr��da ue Ferro l'ura�á ,er�ar um tl!llh,icnlc i n:�:'l< . .!:mn:c", O, �1�1::Ül'�:,. a,e _-_ Sim, ao menos 1)"1'

simultaneamente outra fIo- O �erieral Mac ArUml', a- ponto a l:1l1�f�. (�LlOlll�d o:; Sant.a Cahtrma, onde exer- de d!s('I)Jlma, de al11lzadL' 11;1",.",.,11 ,C, ,I, (SI,l�1 ln ,t. l,d)�:- l:l]',.�l! (':..p;\C'\1 de tem;.H).
lillia de deslro:ycrs alc.an- fi:nl1ou .

hoje, finalmente; de Racoll, maIS .10 norte.
ce o {!ar,to de encarregado I ao trabalho llOueslo, de! ld .lc \!JI('llll�lll{ls (!ll � 1- Cn'lu. Jl!C�;Jn(). -- t' i:,to i]�,-

·

(Ju'\'a Chichi, nas 'Bonin e de Estatistica, Gt>ntilmente I no(;ão de re�,l)onsahilid3de' gol' uu I';stral':t \lal;�Il� <...
liUl'h 1l�!i!1:1 adYI'rLcD':Ja

l!.anb.nueava u' cidade. de atendidos formulamos a· funcional, dentro do qual aIl(l�l'-Sl' ,}t'lU ,- ue j.I;" !l,1 ,'l�i� mrH,ll'ire:ro�; -- 1pda n-

Omurá. o,

't
. primeira 'nel'gunlu: lo ,Cllll)l:�q:!(lo, at!rruirirú; H,l';�I;;�r;ll"I.i!�.�,c: ' !'(js�ei',:�,r-!d�l<:�l;.li!i::l ,filie!:{:�: 1. :.�!,�I�(al� ,�\

'p.era.n e ,.0 • •• _o' o que moveu os 1.'111- maIOr chelenCl:1 Cln seu ll�blt(" f,Cf!t(]],lS .tlL] <�- L,'ll .. t!.l em "\ L,(,,�IlUI o .1.-

1111'llUt(JS dC'PUI�,< 11,,' '·11C'!:..,',"I,'1 nn'gados da ,Estr:ldn de tra!x1�IlO, , , ! ÇO(:s l�a ll,',�:;e::,�." �l� \'<ene,�- t S,t.'�,l,.l�!, ..de",lo�OlIH'"h:'::s" c: de
.,. .

-

.} '-.._, .•�-n

F�crro Santa (�.atarlna ti f:relo ser facIl cOHsegl.llr l�lCtl_tO:'". {.t."'_"'_{H} '--. tles (!(1. 11- '(.l�JLC� ....,I l1.H) s( (}nu.tI do
(ConClusão da la página) de Pclnin, O marechal, fa- fundarC'm unm assucinçilo tudo isso, desde ((ne de XHçao <h) sulann o�alll!ll\o. l'l'S1l('I'lrn\� . ('(Hlm:'.l1W[:t\)
(JS. policiais armados ctue luudo com Os advo!!ados,

de classe?' 1)1'0111.0 sejam majorados os �ecI:chl,1a ne�:�, UnytO l'. de 11H11ll:11l(': !"" ,estl' -;--- J'C'T!"'!!ual'daVtUll o ex-presidente mostrava-se nl}Hl9 e. em
,_ O. sábio axioma "A vencimentos {[ue percebem h�e�ra� mmhÍl('açocs ,lI�-- ,-' ('.Ol1SegUlr-se-a, de.. "

lebrun. Lehl'un e Petain. atitude adCqn:H1H a -sItf!u- 11Íão faz a força" é causa atualmente os eml)regados trO(l!lZld:1S ..
peI:1 Admlllls-I <l.ue se 1�1t' ,)ague um salll

ao ·se.. defrontarem, fria- Çã9' falando com voz fu'- llf'nl da exis1.encia da As- da Estrada e que vem lo1'- ,trllt�1o da I�stl':l,b, j)l'oeu-, ;'10 condizente c()m. o :1tnal
ménfc se voltaram as Cos- me, luas ao cntr81' seu pas- eco�iação Profissional dos nando proibiUvll a sua ]le1'- raDU(J l'!:'solyer, de 1I10n:en- ek ...adu euslo de Vida,
tas, sem o mais· leve sinal 80 es�ava illdeei�o. - "l�; TI'abalhadores Ferroyiiirios .manencia a serviço desta ,_. _

de reconhecimento. O jul- to vaI durar lnalS tell11JO , • r

f·
-- -,.

o;únento f.oj iniCiado .pito disse Pelain a um d<?s seus do Vale do Itu]aI, que COll- er�'ovla, . 'J'
,., .

a'dyoctados,'
.

1)01' c1elxarem seguiu'�J'rep;imenlar, den-

j ,hr,açps a j)rOl�ta _mterJ c- E R! ; .g, ta ;r,w \I �� ,., l,A ii �
,., , , tro do curto espaco de uma refi,ela d� ASsocluçao, l�ara U kl 'in ti) U � rg O e s "'� a r l( U i II

.'

. �: j������e�� ,��z��i�_ud� semana, a totaHdade dos mms de ,iO elllp�'egados t01:- «I _

"R' ,O R A I p'úblico grilos de 1)l'otesto e211pregados da Es�rada de

I �pra�:: sem, deli? ,u ·�l�<el- SEGUIU YL-\GEM HO,Ú� A ILm;THE /�nTlSTA
d 1< erro Santa Catanna, S,lO J.l tOlll.ld� de. se ,,1l.1S-. pelo atruzo os mesrnos.

Tendo '1 SIla ,"'C;;-O Sll])OI'- tarem do serYJc,'o da. Estl,'a-.'

1 Quando os três I'uizes to- -" ti •

1 1 Edilh Bulhões Marcial, a' alto momento nrtistic(J (jlle.

I ' "C�l'llada /'s PI'eSCI'ições le- I da, 1.)01' todos e sn )]("0,, ll1-
J rlla'rUIll assellto n'l sah re- J _....

! notayeJ l,)ianista que o fi- eOl1sUlnlu lXU'}' 't eüL"�",;t
.

. < < <
"
", <. �.<','ll·S', ,'I ,'SSOCJ'uça-o lIão 1)0-' c]uSIye

.

P,c,Jos HUH elrClros < - ......v -

,
.

.

, , , I 'pleta, o. oflcIal de ]ushca �. r>.

I
.

I i t no púhlico hlmnenaucnse visita de Edith Bulhões, foi
Acaba de receber d�S_I_llelh'ores fal!l'lcas. do PUIS, chamou em "OZ alta: - de, em ahsoluto, ser in- ((ue' se �lh IZa,I!1 ocos rans-

aplaudiu sábado último, .no 'levar-lhe, ontem, os cl,mi
'e por preços se:m 'concol'l'encIaS, as se�umtes mer�a�?- I "Acusado Petaiu. Ie,'unte- �úmsa á administr:u;.ão da, nortes lerrovIal'1os, aue a

ma.gnifico recital que nos primentos, de dcsJ)çdida c
"ria8� - Camisas; len(os,- grlivatas; melas; �uspt;ns_orll)l!> I se". Petain fjc.ou de 1)� EsLl'lldn. 6\m CHIem, aliús,! Estl'adu de Ferro Sanh1

apresentou no:reatro "Car- teve fiil-ªlga recej)�úo por
'ligas, lãs, l'oupinhas para eriá[).ça�, p�:dumarH�s, to�-' diante ue seus juizes, O iul- pretende mantei, 11111 eleva- i C�htri�1a,_ l1resente�n;n}e, los Gomes", deixou hoie lX:rte da emjnente iedadis-

..)h�s risc;l<las, rendas, ,�tas, roupas feItas e mIUdezas ga'niento foi retardado pe- do> espirito de COll!l)reen-! nao dlsj)oe nem, �e fogu,s-
nossa cidade, com destino ta, que com seu fino c�;;pi-

'cm geraL' lo, argumenlo lef5al dos atI- são, __,;...._�>_ '_--�' _.__0. ,"
__

tas, nem de arbfIces, nem
a JoinviHe. A NACÃO, que: rito proI)Ql'CiCllOU-nos uma

, Rua .15 de Noyembru, 1'312 BLUlUENAU vog-ados de Pelam, Q'!1e de-
'. "

registrou com l)l'uzer esse acolhida eünlial e cheia do
clÜrarnm que 'O ll'lhunal �o,.'

= _.. ._ __ _

i e11��mtü e�,)liritual ·que oe
·M. BUER':).E',R, -- -,-, -, I' d I'.'-,

era ilegal,- uma Yez. que a'. . llT:l<,Ia
.

e sua HC;'SUlla 1-

---...-- -"�'�-'--""�-- constituição não �'ô.ra abo�. C 'I' .• E' .' B··. U C :l\U'- TOI\T C .\1\í r\.RGO I d:Hle c�H�llmicatiYil e sedu,
, lida e (fue Pctnin' soinente I

. !-' TI,,�' 1 •
. tora, l:.{hth Bulhoes e sul

E D I 'T A la
noderia. ser julgado pelo DE OJ�Iv\ EIRA distint:i g(mitora agrade-

.

,
.

.Senado.. Perguntar�m. os, ----
, eeram o l;e;�jstro fei�o pór

. advogadOS' CO!110 () Jm'l j)o- i Hoje -- Terça-feira - ás 8,15 ,

E' com j)e�ar ([ue l'e:\-(;8- este jOJ'wll da sua bl'ilhan-
.

".

'

'. deriá ser Í1nüTpeiaI, se i ---
"

" _, ,r "

Il.nlI1�Os. �\ retu'ada, de lH!;,,- te a])rese.nt�ção ;n'UsticH ao

� A.'SSOC-IAC)�:O PROFISSIONAL DOS TIU.B,\LHADO-ll1mitqs dos seus membros I Harnet HIlhanl Innas Anurews e Peter �ooh.-,� sa I �d<lÇ<lO dE? �hlL()ll (..1- nosso puhlIco e nos ier-
" '. l>RS' N'AINDúSTBIA DE FUÇA0 E TE:CEL\- ,já,se Iuwíam dec,la',l'ado PU-j' son - eUl 1�.·t��t$>�Ií!IliI,��'I->:·,,,:�'·,�:'.,.·,_ � marg,o de OlI'\'en'a, Desde mos de lilU:l cOll1Ilrecl1sfio

.. _:t_ -. '. .

1 P

S LDA INHO
que lng�'essy�l no (lua.cIro deveras cnnforlavel'-·

.,
' GE�f DE TILUi\1I?N.:\U •

b �caIl1ente cOlltranos a e- 'I
•

i dc fun�lOnarJOs deste 1�H'- l)OlS Etlith Bulhões é lam-Fic·iÚl1 ('ul1yídados a :-;e reumrCIll 1111' sede da tarn, .

.

I 1 f I
.

·,'oD,T,I.-!<�.�·l',·l') .. 'sita"Hcsta cid_ade••i. nw 15 de N,o- Paris, 23 (Rcl!lers) -I. na, OI sempre.um anugo bem Uill ]WUCO lornfllista
ii -1'. ) • .

_

j
e UII1 l'ol11panl;CIro d� tl'a-

_ discutiram-se :lSSUllf.OS
-('ell'1bt'o, (FI2; (Altas do Bnl1,co .INCO) todos, 2s assocI:I- Em, sua pe.r()j"a,çao perante I l.•alho e�roJ'(,�;_HiO, (�edteado, políticos. artisUcos e inte-
dói da lr··:sma í)ara uma unportanle reurl..r�lO, no dta o �l'Ibul1al,Petam declarou:

IdA' b" li leal e '3111CC:'O, DeIxou-nos ledunis,' motivos que se
12 de ago�lo de 194�, :is,!) �lOras" 1.�:l...(f.l1al gera0 tratados 1" !:nl.r��ue.l-!:lC a�.. p�YO

as .ra " Ias. v:;ra se de(hem: .

a outros ('onfnÚcle111 pelo sentido es ..

:j,ss1Jutos (te grande mte1esse da ,c)..lssc_. . Íl,H1c<;s T!.U,l Olnu seu
. /' a�n!-eres, lllas lo� coom, es- niritual de que lodos se '{'e-.'

. '. ,rOSE' MORIlZ - PresHlcntc. j)l'OprlO Julgamento, Ser-

I
pInto de

_ cOJ':h:!.lldaoe e vestem,
.

__'_
;vÍ a França, dunmte toda 'a (' I 1 t,--'_;__;_�-'-'�--_'_-�""""'-�"""'-----"�' \;ida' e a servireí aindtl fi- o·� Jlr�ens;w 1,I�n u,� .:�ue se t;ulieiaJJ<ir: a partida de

rb
.'

gora", Petain terminou di- Uma comedia leve e agradayeJ, repleta de l11omen-

I
despedIU ('O ,seu (.ll,.,O, Emth Bulhu<;,s, I'CnOYHlllOS

'" oeo ..... zcndó: "Não pedirei 'Íl1,er- l
tos felizes e alegres! Patinadores, Acrohahls e Da11- ,Agradecenuo-lhe os ser- os nossos louvores pelo

: � I.cê ao tribunal, posto que' sarinos inteneIll de maueira marayjlhosa nesta. YJÇO� p.r?�ia{\os, c�rtos,:O{�a hrilho do seu' redtal c os

SAI UI}) manichal da Franca ótima película!

)
c()n�Jnuaç<lo (e uma an"zd-1' llossoS votos por novos

\o _,. ,11áo solicita 1)jedade". Em No Pro<�ramao ConUlluaç:lo da série ".-\ Filha das i de mallerayel, fazemos os triunfos na linda C:ll'l'e_
,outra narte de sua eXj)osi-. Selvas", �Ol1l Frances Girorf "A Tarzan �llodGrna", , ll��lhoJ'es ,yotos . nel? ,�e,:ll ('!lI (fllí:' YC!Jl Ç01l(iU!�;t:u�

,,_. j,ca-o
·dI's"s'e o 111al·echal', _

Platéa 2,00 - 1Iz e militares 1,00 - Balcao 1,UO rlllJllnfO
11.1 lHHU e,1rIcn,11 tantas e tão 110tavüls Ylto-

\. ,- I S O ---, que encetou � asseguramos- t rias,r '-
.

-

. "Grande parte do niun(Jo. Quarta-feira � ás 8,15
__--- I

lhe que aqUI sempre en-I _

, ' .. - .

.'

,
".

'l" lmoiar-mc-á, porque repre-

i
COD trurá os mesmo

'

,
A,eJlam·sc a, dlSposl,ç,ao .. (10,5 senhOI crs. aClOl1lS as, s;.....teI· a !!l'a'11de tl':1<}1"'(10 r TI dI Lil \.dallls e Don Red Bal'l'Y "lU

-

'

S :lllU- ANUNCillM
.

d "l I I I (l '\ Idal Rmnos- ""
., v-' nu ra ea, -

. a ..
"

. < .' �

I
gos de sempre,

" NESTE,·

na se e·.( e5 a. _SO{'.le� ar c, a rua. -,orone : . '.' 'cristã na iuta conh"\ os ex-

J t'
.. Clt

It
.

· I o 'd' ,- t "

(lHe se rei ere \) 'lrtI"o 99 do dc- <

O
'1'1>1'"UH'�/n," 0;; ,gcll�nell os?� " >

"

: D·'"'10 '. eessos de, toda espét:;i�, co- US' Icerro DeU
.

,--
- - ------ _

_

"

·

ereto-leI n) 2t\27, �l� _I) �lc Setcl1lh���r]c 1 o,

mo o apolO ao prmClPlO da '1
'i I

· Blutncnnu, 23 de ,Julho d� ,19-kl. .familia e colaboraçãí) ná
'.

.

.

.h I, • GRANDE PROCURA Dl;;
.

.
.. H HERl\HNIO ;110REIRA PHODUTOS DOS ES-

Indústriíl de Chocolate SAL\YARE ,S. Aí; reforma' social. Qualquel'. � TADOS eNlDOS
'

. AFONSO SANDEl{ �7 Dirctúr-Pl'esidente, �����'nf;j�:nic��!�ll(�r����l�' Outro fantasmagorieo e sensa�ioCnal ,�'íJll1]\el' til:: �{e- � Em ('�mlJ)aI1hhia de sua Nova Iorque, 23 (}leu-
.

> , public, Acão! L.uta! Romance, .om,emn. Is ('nos.

�lcxllln.,
esposa, [\(; a-se nes- !crs) -,- Estima-se em ('e!'-_rá as linhas estabeleCIdas' .- '. 1 N' 1 TJ 1 J 1 li! ! I H_--'-'--'-'-_-C._,-'-- .,_;

. ACOlupanha COUlj), aCIOna - .. I1JVeI'sa O1'na c t
.

a cJ�_a( e ,o snr, e!"Ininio 'ea óe 2 lHil os comercian-

d QUEM PERDEU A.. O desenho "Posto Avançado",
. I :\�Pl'l'�r�1, d�:st�!I:\ld:l !wrso- t�s J:.ll_ino-americano�, prín-

. A CHAVE? Platéa 2,00 ,..- lh e militaTcs l,QO _- Baleão 1,eO _�, JI.dl,HLtde �9" olllUUS !�omer- em�;J.mente do BraSIl, Co-
y �: ('IHlS de l' iOflflllo.no}Js, 011- 10.1nhh1, An!entina, Vene-'O snr. Adolfo Hess, di':'

. Quinta-feira - á� 8,15

II'
t I

co

.retor· da·' Empresa ·Auto.;.
.

t
( e� 111[!11Lem eOI1Cel uac 0_ es- zuela, Chile Bolivia e Eqw'-

,Viação' Cátarinense,:" en- BasH RathbollC - Ni!'(el Bruce e Gale Somlcr- o l'J'llol'IO de revrcsent:!çoes, dor, lr:(cress:ldos em mer-
.

t h d' d f t . gaurd � em I .-\0 prcsacio YÍsitanle e :'t cadorÍas 'uileric'Ul·lS. qnl'
"

, "
. ,,,

COl1'rou a ,IaS, e ron e
: ;�lIa exma, senhora deseja- se en�;'ltr'{m �1l1'''i'e1'l,i,;�

Aeha:�e nesta cidad�J � $[, .JuJi!? l'o:-r1l$!, rcpresednt8.Rte ao Te�htr�>, Ct�rlos ,ç;ynle�> Sherloc'k Ho'I es
�llllos uma feliz estadia én- ;'io dos" Estados"

o

Un'ieit.s,
da Cia. �ue .prestara lll{erma4.l<J'1$ atls Jntel'�s!!a 05 em uma c a'\'e IPO a e ,

'1'
,

� I·i re nós. E", , ,. ,', I ' ,C' .• ,

co:mpr,{ de terras a p;r@taçíiei,a,lltlvaci(}atle.l\Jfl.1i,nJfiÍ·lque se e�col1.lra t:;ll!, nosdsa

'I�!
------ 1��:OseC':II'�011Jln�:(cI�I<ltl1�ll'·�I'·J� ',ll'I�lol' "'�'�

Informa�"s '1) "Bar Auro'l'a." Rua li> dê Nu.- redação, a dlS110s1�aO e. ' ; ,

.'. ".' H l. ,< :", "o'"
,1.. �8-' :q queIll a tenha perdIdo. J' ! Il<n08 como t.t,lll.htlll I) tX-

�"e:m.uro n'r.
_ .__ __.

DII, l\IARCILI0 eesso (le matenms de _,"uer-
, "'"-;�.

,'.

e a"Mulher Ar'anha T��;�;'I�\. prazer de re- !��;q(�1��te�)����d�leP������[:
.

.

.

gis1r:U' a pre�:ença em 110S- los dos' Estados Unidos.

:
.

.

I �tli�i<�1��ft:l:1l�����'el�I��Jí�I�= �,��q�\?r.�,.�d.10Vr.�.t� f���J��!:
U 1,

,

I d
- .

. "t gcnheiro d�l Empresa '1'0- ("to de <':,1kaclos, l1apel, :);'0-
o

,Dl po !cla e el!lOçoes fodes e mfensas, �l}ste- � nop;rafía, Urhanismo e dutos .testeis, máquinas ca
J1'?s� açao c e�noçao, <1.n1'e 'lentados dde ·uma {unna � Cunstrução, do Rio de Ja- seiras de ioda classe, alem
ongma� e catl:�lllte. L " ),

I
neiro e (!t1e se acha entre de refrigeradores e nDa]"�-

: N? Plograma, C()l11pL NaClOlldl -. I aUU11011nt ,
nós exereendo as fUl1Ções 1hal11(\nto pan;t bhOl'Hl:j-

.Jolnal. '.
.

.
do Servico de Cadastro de I1'OS f't"lI13f'''Uh('os "nco"-

.:plaNa 2,00 ....... J,,':l e lJ:úlji.ares 1,00 - Baleão 1,00 DllUilel'latl. Ao distinto 1)ro- tJ'�;n-;e' � f;t"�te
"

n; Ú�i�l
. fissional apresentamos d3�� mercadorias

��������:�����a�����������5���$����������������������_�������.�i�w���������_�����nOSSDscumprimm�s, �s,
�ocur�

� li - n- np ]'",_

Se t�S autouídãde, por. Por- {NOVaS n,oticiás procedeu-
.

'

tes de Porto Alegre, refe-
to de. Rio Grande.

rentes á rendícão de sub-
gre dízem que quatro sub- marírroe àI�mãés l10 podornarÍi1os·.'alémães' renderam- -RiQ, 28 '.'

. .

. .

. do 'llio Grande. dizem que
quatro unidades nazistas
renderam-se incondicional
mente ás autoridades na

vais locais' em, virtude. da
falta. dé comlmstivcl. O
desnaeho- 'diz nuc "fontes
dig,nas. dê eré--dlto confízma
raro a. rendiçã.o de quatro
submeeaíreís . inimigos que
no momento se encontram
ao- largo do porto do Rio
Grande, . prontos para a

464 rendição. 'As autoridades
navais

.

'não confirmaram
essa noticia.

. .c..,........'---"-�-�_-----_;_,_.__----._----,-

ANO IlI-'-' Caisa PostaI,. 38' .- Nlj}'ÍERO

��eCl'be'rtaé. a ofeneívo
,,' -

.

, .

'naval contra 0--

".,{ndustría de·
·

'

.. ', .' .:
�,

Salva·reilate'"

de J.> e',r r< a '$ ·;;Norte
·Paraná Lonôrina

•

" I.avBndo. ceDI'o . sabão
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