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o >�"vímeto iniciadE). por Prestes e adotado pelos qiJe,remistas. tornoUI se, agora, o grito de bataltia

>

do PTB� fundado por tunciooarios (50 Mioisterío.do Trabalbo,

I Os jornais, dó Go- Rio, \:n (Meridional) -
verno diariamente, Tratan&> da nomeacão db
mancheteiam pedindo embaixador para a Bnssía,
a. Constituinte com Ge" informa-sê erue a. escolha

Rio, 21 (Merídlonal) tulío, Salienta-se assim teria recaido no' S1". Pímen-
- Os jornais oposlcio- que o queremismo põe tel v Brandão. Acentua-se
nístas destacam que os em destaque nova- tambem chie se falou em

orgãos do Governo es- mente' 2. hínotese de Çastelo Branco, João 'Ne-
.

,�,-:-.,-- -.- tão aderindo a campa- que esteja aõ lado do' ves da Fontoura e Gilber-
"

nha Pl"ó,CollsNtuirite. comunismo. .' to Amado.
.

i íA� 111 1���in�!,�i(��)iS de radio�ativi�ade, perigosa
I

'.1�.' ·lir·.-;

II
o gen�ral de hrig�Hla' Tho- CIENT sr.� S Al\IERICAN 0& ESTUDAM OS EFEI.;.

�. '=- -��� -

•• m�s�. Farrel, disse ���1 TOS IH BdMBA ATOM!CA ÉM NI.ROSHn.rA E NA-
TelefQne: Diretor: HONORATO TOJUELIN Caixa Postal, .)8 Ill111UelOSO eS,tl.ldo clentif.l- GASAKI

..

_

I ANO III saCA A IN 1 '" ,,---- d 194r:: e '> I co sobre o eleito das bÇHl1-
4 -

- t J T R A - B umenau, Sa�o,";::....�...S!tem��m em ,,," :,?-'....50 .......;."bns atômicas em Hiroshi- ma e Nag::is;iU, níío ter fi- perigosas. O ataque a Bi-
cudo radío ali"<;'idade'peri- roshima teve lugar a seis
gosa em consequencía da de agosto.
explosão. --...;._--�----,...-�---

Recem chegado. . do Ja- FOI PELOS. ARES A FA-
pão, o general Efarrel de- BRICA DE CERA
clarou l_!o'S jornafistas que
o exame cuidadoso feito
VaI' cientistas americanos

vrajava em comuanhia de r:l111 identificados os se- cm Hiroshima demonstrou
sua mãe, tia e avó, saiu I �uinte�� r�lOrtos no desastre que alí atão havia; sínais de
ilesa, 'tendo sua !wnitorü lt'ITOYIarlO.: . Juvenal Bar-] radio-atividade. Farrel ma
falecido e avó e tia ficado ros, Herminia Nascimento, nifestou que l11et3UW., Os jaferidas. Uma senhora que Hernardino 'Melo ..Cleto, noneses HavÍ..:1J11 tiIlfurma-
viajava em companhia de Cer'rcia Lica e José Péne-' do em 15 de agostai que nãoseu pai,' lendo consep:uitlo do. Tres dos corpos ainda haviam encontrado ftwio-
pouco antes leito num dor- não foram identificados. .ati�'i,.?.ade.' e.m,' pr...

c.\DO:ve�S
,.

.
. . mitorio, conseguiu esea- ,.'. " r

T
hIO, �1 ,(_Mcri�lional) -�":escomhrot'> urocurudo sal-I:I; espalhar sangue PCll: to-. 1,n:1': ao passo' que, seu úai ---------------------

Um ,��!)cllmo revela que vur seus compunhcí ros <leiGOS os ludo s. O sr. Creto Iuleceu. O sr. Lontra Cos
�e venh_��l:U um desastre ,),�geln. menos felizes" o (:orn;ia Lillla,' enear�egado [ii, ex-eleputª�o d_0 Calll-
COlD. o iI {'..11 noturno de <:(,H'J:Wlo local, Pereira I !lns l111ha:-; l: II1stala��íJes do pos, nad'';'' solrcll.
<?an:po�: na"cs.taç;�.o de Si!- Saillos, dirigiu 0;'';. primei-! Dl:!:art;unt;l1lo dos Correios A relllOc:in ,dos C5('0111-
'\ a,: :llÜl",O Ç,qJlrall. As pl'l- 1'os socorros, amulJado .por! l' 1 elegral os llIlIITCI]. entre !iros COInCeOl! ,1S (;nze ho
lllCll'W, llotlems adiantam' cl1lDrL'gado1; (b feiTuyia c i os eSl'lllllhros. ras, sendo Os feritll)s [1'an5-

(!u.c. l�iOlTer��m . s,eis l),�ssa- Pllj)uj�!re�. Os feridos f{?-I UlI1a crÍaaea de li) mws l!Orbdos C!lI mnhuJancias !mpaeSSiOD2:Dte detalhe do lu�gamento dOI crimilu."
_!.,eaos, feI1ndo-�,e trInta. 1 am tI un::;JJOrlado8 jJ:>ra NI-ItCYC uma perna csmug:lda, cm c�nTOS de socorro pun, !i;"" rt li' C d Á 11\<1- ""' d j

.' G.
Um trcm cOllduzmdo upa- ierni e internados nos hos-iuecessitando amputação I Nitcroi. Ao todo lIloáeram!",�.iI!!ii ,.,e 3uel'l'a.. el'ca e., mi.u:IOflll e nQ�eatel AO·

nlh�g.�m cin�rgjc�i dirigiu- J1it�tis. ..,! imediata devido a yerda de I oüó- lJcs'soa,s, sendo de �il�-'I J&am assa8sluados DO cam""o de Olwlecln
se p.ua o local, sendo os Cenas 1101'1'1\'1.:1S toram I sangue, o quc nno poude (meni:< o numero dc· Ien- i .

.

. r

i�.rid.o;? removidos para !1reseneiad:�s no trel�l sin is- �E:r. feit? lJOl: falta de 1l�"_'1 dos. O. d�sastre ocorreu ú;';:, Luncmberg" 21 (U.P,), -:- Brita!llco para. apontar, ,em- grupos, sendo que um foi
Nltel ?I. Infur;ma-se que o uado el�l SIlva .JanlUl1. Uml !el:lal cn'urgJco. Um 10-

. �.50 da madl'ugada de ho- i "'UI' Rula!l�l Clark - Uma
I h�e ,b nazIstas.aqueles �l� diri�ido 1:)ara um campo de

l��tUlno, ,apos tran�por �,aSsagell;O, que eslava na.! gUlsh� l,V0rrcu, emh<;.ra ,o !w. . llIull!cr Y!!�llla .t�e um c.alll-I· sao responsav:e!s pela mor!'- concçnlr;lção e o outro
SllY:t ,J;'rdull, descaITllou,

I
:1aneia teve a e3be�'a arran-l nHH1U!lH�ta e outro

iogul;';-l
I !'O (Ie PJ'lSlOI1CIl'OS lia .1le- le de sua fanIlha. imediatamente para as ca,..

i.�)lnhl;lndç) ..Tr�s dos ca,r,ró,s �'a(,la, ,.

caindo. o COT})O. so i iate,uham sid? sah·08. Uma ,Si!"<l �nrdiu}, :U (l\Ieri-: Hw_nh:l.·- Jl�\�i�b t'olllPm:e�eu! \. sra. Ada l_)inko, .lu(l'h maras de gases;
.

ttormItorIOf'i flc.a�·am cOl.n-, t',re os demals passageIros menIna de OIto a1105, que dúmal) - Ate ::l1-\0rn fo- 110 lC a,_, I nbunal J'lhhtar 11,olOIlesa, com.ll1hou lenta- A sra. Dinl,o era médjea
nletamellte damflcados. Se- .' ,

.
. lJlenle, em melO ao um- Clll sua cidade natal, Sos-

�"uiu .para o local um trem '-----,
----,---�-----

I
hienLe tenso da sala de \ul- rlt,OWice, onde disse tel" vis-

eSJiecial conduZÍndo so- �

t t b
!OI

I
N gamenlo c friaul!Cl].te ar)on- 10' muitos e....,queletos dos

c-orros. �����

a. S·
�

ftO�"
iiIl,�

C'''''?'1!J,li. ',,, a' �t."le flll#l;S açao1t•ou
os bomc.ns (fue.lall�a- (fue foram assassinados.

�. � fl! G1 (lIJ m � ;?l:, . � � ll' \lt .� • t�.,.j � �
, d � ij �.

"

. i I um seus pars, marr-do 11'- Em certo momento da

D:�!U;a;�Io (�;ed��i�;��!) . 0- ta..J�1 ii. '" ".�. � U
" I:,�m" 19;j!' �.I! I Ú �< • :- � , "�.. •

,

• :, �:��l�iI�hÕ�� ���oO�l�I;;:;��i� k�[\�����riãop�'aSI:::�llD!�=
cü!;ddu cem1 (') llóttii-rici de ., . " .' . " .- '- '�. t ' , ,., -.' '.'

,-
<

, ra�n ás calHaras d'l'l< gás zisla <H.lC se encontrava na

?�����°ciu�nfo�'��i���t�JI�iIi��= dO' .... IllIrAtJ, '=0' f'la U!ia· e'ln B_Há:I"U' enau CXlcst;n:e1s em'

OS'\'i'ied!l.. di:��1Q��fi!,e�� �lo� r:ti�a�
dos iodos os socorros dis-;' U �

li> �l�' !ll} 1" .

-

.'

• a_cu a a depoente ql'.;1e 4
numa ni'Ulher mQmenlos

noniveis, inclusive de bOlll- tl�·· .' " .

. I' �J" � � til fi' ..•. ....
.

'.' L 1l11llho,es de pessoas.imor.re-:- antes dos i'U"ítanicos chega-
peiros, que se encontram

... ':iIiI. '.

.

.. . 11';1111. a força de Bdentico rem ao cani)"IO".
no local onde tombou es- 1

.

. I processo cQnhe.cido no C3!m-

lJetaeularmente o comboio, j
o � no de concentraçã-o. lDídi- OS EE. DU. Á'SSDMÍ'RAM

desde a máquina até o ul-lA nresenç"lli �n'H'1lj tt10 �rA lrjn.�,u BOlf'n'h.a·useo ... Gene5io L. iDSI��e�l'dealallqflllecamtl,anlhuageoJ;n}"?ei A RESpo:r\1.SABILIDA-
timo Cflrro. Com a YCloci-,f r _

P G ""l\ lli>I!' u " "'l� DE DO BO�WARDEIO
dade em une 'ia, a máquina 9. �,;:(;!I>�l ,iii. ria::1it'"!iil�":!ilIft.A'i'Ii �� <"".ll�lf'lig; ��,c.41;:'ilh�G<.adimo€ tr�rcceres do movi levava seus parentes.. 'PD- DE ZDRIQUlt'.:
::1lTálitOU a composição uI- """ �" .... lI!i., � �!lI.!!iLllll.Q.l!i\.av tt'à;·b(f.U�'5!W •• , U�:;:I),!·"",,"( ,:."tl:l:lJ. r·' . .

".
rem po�' UIll motivo. ;·.quaI- ,

,
.

guns metros,' Dnrando rifi- �D�.� .âp-l[\lr.:!i.j."'�6.IID;irc:III'".Ill i."1Iê"'-.� g;�I...,t!';,d� n.'nl�eg:e conf'j!"rnar a IIi". quer fOI pounada. Zarique, 21 (UP)' - A-
nal por f�llta de hase. Qua- �<IlIboJiol.a'li._ '1'1;3 >.:i.\!iblf.lP..IJ.�.!l' &��- JiUl"", Jll!.:l!9! <l:t.\Ill'lí'lJi'· r� ..

".,

I Dos 45 nazistas "19; $0 nunciQu-se ' oficia1mente

�i�ta�����f:' d�'�f;'��'�t��lo�olll� Quem se der ao trabálho pot�se qale, aventamos Dc nussa l1aI·te, formula- ��ll�;��;sd: H��'���Á:I;��n�; 'g�id�sG����i:o: �::����
de sob· os escombros nar- óe consultar a opinião dos UlOs silleeros votos para <:;I111110S de Belsen e 'Oswiei. sabilidade pelo bom&.ar-
Ümn gemidos e pedidos de

blun�enauenses. ,e!ll
face .d() da prescnc:a dos S1.I1:S, hY!

..'iriÍ!;l a ,1�Jll,men:m �1iio tem (�ue fi hipólese se' cOllcreti-. cin. '

. i. deio desta cidade. a tres l1e
socorros. mOVImento J){}llllCO naeIO- neu Bornhausen, (IenesIO outro OI!_:etl"O sen:1O o de ze o mais ra])!(lamenle pos- A sra. Dillko nfiÍ"1L10U que maio ultimo.· Como se re\-

nal, terú ensejo d_e yerifi- Lins e CeI. Aristiliano Ra- crgnaizal' a c(llnis�:;üu que o.ivel, para que o 1l10vimen� outros -judeus! fordm)' a1)a- cordani. esse' bombardeio.
',. Rio, 21 (Meridional) cal' que ,[ o1Josic;úo cQuta mos, em nOSS�l cidade, sa- I se cne:uTegará de dirigir to popular . delllQCrúHeo .nhados na mesma I cidade promovido. ])01' uma' aero
O trem noturno que tom- com uma maioria esmaga-, béndo-se que tão Eus.tres I em JHllluenan a cnml1:mha (lue eumolga todo o "jJúÍs

.

l'o}ones,-l e enviàdoi s ii Os- Ilave·
.

estadimidense,;' oc�

bou hoje em Silva .Jardim (lora nc:.;lc meio.
-

i l�ersonalidades exnrimcm o em Drúi da eal1di-datura ol:,tenha o mais completo I wiecin, onde foram. dividi- sionou· a morte de séis pes-

era procedente de Vitoria Yem daí o interesse da; áue h:1 de mais rcprrosenta-I Ef!!.l'�l'do Gomes. exilo. neste. lUcio.
.

dos �Jor tropas SS I em dois soas.

e não de Camuos. como se jJopulação loc;ü em torno! ih'o no seio do movÍmento

\
-----'--. --'- ,_._. ___,_

u,nullci�ra all�es. ._... .. --- üposiciollisia eU1 Santa Ca- .. j ...
-'_'

.

Rio,21 (Meridional) TIL\.GADO PELO l\L\.H jt:!f�na. . . I mp fi 'de concentlração pa-Estão, eheg:ll1do aos poucos I t'�ssc mtpFesse e plena- I

novos det.alhes do gnl've Hio, 21 (Meridional) -,- lllCl1le .iuslifiêado lÍÚla ye:r. I t P
III ,-desastre ocorrido na'ciela- JovelinQ Castro, um pobret1que Os referidos proeeresl � � e "'ra .as no'� ·a·raa'u.al -.de fluminense de Silva .Ta:r� homem de 40 allOS, uue udenisias tem se. mantido 1 Si � . llL!I'

-

-

dim com o trem noturno 1110rnya num albergue (1es-l.h�{s�an;le atisos ,11lt111�::nllen-1 ... __ _

.

que' vinha de. Vitoria; :es- ta canilal, desapareceu tra- te, mstalando (hretonos em

b
.'

b ....' Zidl}iríto Santo. gado Dor uma onda na ma- il1umeros municinÍos e dis- A vei"dadeáira !iitua�io do pais visto o segundo � o len ar I,T. arco. a
A composição descarri- nbã de hoje, quando esta- tritos do territorio calari-, _ . .

101l ao atravessar uÍm:. cha':' va sentudrj �um� pe(h'a a ne!�se ..c,{)nc�uindo-se
.

daí, I ,1:10, 21 }i\:leruh�na!)
ve, tombando espetacular- {tUO mar,· (omanu_o. sol. faClll11�nte, que. a presente, En, entre\lst� con,�ctiIda á

Incute. EUl c.onsequencla ,. -c'-__ .

Jicaram feridos cerca de
.---

. .

��d�ae�;�s��I�s'trI:���O-ci� l.c'l.pãn· se e n,con�tra en:l estado
máquina arrastou a CQl11-
Dosicão alguns metros.

d 'd·'·
.

'.

t·
.

bItQmüi'o dos canos ficaram: e.'esmor.oname·n o a . sou o
completamente dest�'úçados I'!)artmdo deles gemIdos de . II Toldo, 21 (United) - O
dor dos quç ficaram pre- general Mac Arthur conce-

sos entre a� ferragens. Es- OS NIPONICOS NÃO PODEM CONTA.R ESTE ANO <leu hoje, uma entrevista á

Itnbeleceu-se grande cOI},{u-' dOM REMESSAS DE ALI'M.ENTOS-E ROUPAS DOS Umted l-'ress. E disse que

são, tep,do. os passagell'OS i PA.ISE's A'LI/'DO'S "0 Japão jamais vultara a Paris, 21 (D,P.) - O ,?r.
que nao flcaralu entre os' .

.�
. ser úma potenCIa mundial, Largo Caballero c.o_nhr-

pois que, industrial, co- mou que. ]Jenn�ll1ecera na
__

.

_ � ... ---.,__

I mercial e militarmente, ou França ate ,d�p01S do,Con- REGISTAM-SE CHOOUES\ ENTRE FRANCESES E
�.....--' ainda em qüalquer outro gresso MundIal dos Trr.ba-

__

,O
__ -ANA�UTAS --_

�entido se acha em. estado dures, oPÍnando que os ,., \
de desmoronamento abso- seus resultados talyez te- Sai!,\on, 21 "'CU.P.A - �ll-, �.� franceses, :\s.. i.!lforma-
luto".

..
.

nham j)erdido o efeito. so- do-Chma Fr'ancesa. - VIa- lÇ(.)es de Tonkin nao. -refe
"Sua silml"ão alímenli- hrc a paz mundial. ASSoma- .i��nte.s Pl'Of:edentes,' de Fou- ,,,ei�l-se a.o� detalhes'de,tai6

cia é de tal orlLcUl - frízou lou qlle é UIll erro supor km, mwriuam (Tue estão se cilOl1t'tes,' pOnrul os france
lüúcArlhui: - ([Üe. se pode I (lue :t .de�f,�·uiç[ío da Alema� verifica9�d oali c/haques eIl'; Sl�S -" retir:àram�se· pa.ra a

CUll\'crter CIp catastrofica;' Ilha slgmfIea a paz penua- ire fra'nceses nucionalistas CI�in:t,:. dej)o�s de terem re

porem, o castigo por seu I nente. Cuht�llero. assegu- e amr.mifas, enquanto que sis\tido \.aos Japoneses.
RA IJUVEiRA vee:,do, .que e�iá apenas CO-Il'(��. qU!! "de�trllil:lO,� ,o� prQ.,·ri� Sai�o?- acentuu:se lEntre\ps çinco mill?ur�-

lileç.an{io.. sera longo e a-! efeItos, m�s nao as c,lUsas a t.ensao . remante deVido l)CÚS intei:_nados em Tokio
margo". da guerra, aI.} boicot nnU9.nita contra

IncI.!.)S jap.o:l,leses, acham.-se
ACl'cscentou ainda que mil \ e <tlJ.mÀ-ent-os soldados

"o 'Japão uã!, pode es[}e- franc�esJ. alguns dos <n?is
rar este ano, auxilio em w'1 A li • j' a escapm:am _�ara a Çh�n�.aliIilCutos, roupas, ou, ou-

. '\ii eOW.lIa g a zo ,j, na, ' Os' ch�ques tIveram InlCIO

iras. fOi':ne,cinle�tos dHs 1)0- ."

I
/III • quando estes voltaram a

tencws
_

alIadas , � .q�Ie '.

a cero cr.·.uzearos :0. ttro Tonkin..: Entr.ementes, � si-

OCU1?açaO d� t�rr�lorlO.la-, . tuacão �ro SIÓ�on contInua
j)Ol1�S durara amua mUltos

� • .

•

1
'

bastante' tel!S3'. �oram su�=anos. Sao Paulo, 21 (l\-fendIO- dos alO-'uns dos quais ven-' pensos �s JornaIS qfe p.
--,--�-,--, < •

nai) .:--_A fiscalização
.

da di�::n g�solina a. cem. cru- blicaraIll: npticia� a arm;�:GAL. 1 ASSO FRA- Conussao de CombustIvel zelros IPor litro quando ,o tas falsat.�. DenOlS da p
1

.'
,4l0S0 '. '. efet�tou dilig�pcias eJÍi San- .preço l,eg!ll é J� Cr$ 1,�O:

l'I-ell!Ílla�ãO'\
de .Glacey ev�iu�,

lHo, 21 (Mendwnal) - .tos e GuaruJa, grande cen- ,Nas, bCJmbas fechadas · ...fOI �',qrlaP (frdeirl:0u-�e a d

Informa-se que faleceu o i tros do Hcambio negro". :afixadtl um carQ!lz com,. os IttcãQ. de.:f@I'� axp:taS os ��
general Tasso Fragoso, an� I da gasolina, havendo um seguin'tes 'dizereS: - '''Fe- !:mitas 01'1'{ ,Izaltar u!fi pas�
ligo Chef� do Estado Maior g!ande l\umer�o de apreen- cJ:ado 'Por v.ende!

. no .u�ani- ':�mentQ d
,
reSlS enCla ..

d..-1" ExerCIto. 'SOeS e detellçoeS de culpa- b�º n,élUo",
.

__--' .....-.r�.�. _ . tSlva. -,,� -- .- -,,-.:." •

Ri{l. 21 (l\<ferídional)'
- Os jornais governís.
tas, alem do noticiário
sobre o P.S.D., reser
vam grandes espaeos
para a divulgaçãn das
atividades do Partido
TI-Jabalhista Brasileiro
entidade organiz&dor�

· da campanha pró-Cons
tituinte com Getulio..

asa
.

Assim' os governa
mentais jogam com pau

·

de dois bicos, pois ao
mesmo tempo que fa
zem a propaganda da
candidatura Dutra nu
blícam o nóticiái{o "re
referente' á' campanha
do Partido Trabalhista

·

Pró Constituinte. Nos
meios Dolíticos desta
capital

-

!}ergunía-se:
"Que fará Dutra?

,I

Rio, 21 (l\Ieridiollul)
- A Comissão Executi
.va do P'l'B escolheu o

nome do sr, Marcondes
Fílho para více-presi
sídente. A proposíto,

vale 'recordar que o

Partido 'l'mbalhista e

fundado e dirigido por
altos funcionários do
l\1inistério do 'I'rabalhe,
inclusive pelo sr. Mar-

LI.O···'.,
...

; -' �.';
.
.._ ""

.

- .

condes Filho, comi-o �
uníco fim de hUH;ar· a ,

candidatura d�� SI:. Ge
tulio Vargas á Presí ...
dencía. Terminado 0_

prazo p��a a desjrúcom-

do Partido Comunista
Brasileiro e que agora
é apoiada pelos quere
mistas.

� -

I A ESCOLHA DO EMBAI�
XTDOR BRASILEIRO

l P�RA A RUSSIA
'patíbílízação, o PTB

iníciou a grande cam

nanha nró-Constituínte,
�om o -sl'� Getulio Var
gas apoiando as reívin-

Ddícações comunistas.

nos "DIÁRIOS .�"

es sIr
-- ----'- � L.__.___

Rio, 21 (Meridional)
Violento incendio destruiu
as dependencias. da Fábri
ca de Cera situada nesta
capital e que .�uasi toda a

Fábaiica fOI p�Ios. ares, pois
110 Iócal! onde' Irromneu o

inceridio ' havia tambores
cheios de,gasoliÍla. Os nre

jujzos S3'o: gl:ã�i'des.
�

-
.

.

ferr
II

ri o
18.

I
o tUU:Ut'�D de VitG1:ijV, t!'llwbou !'!2lS i&(i;dja�õea d� §!h7íi
Jiu"dim, Esta«lo do Rin, oC.ílsio1!ando a morte: de cito
pessoas·e �jDqíl.J.e �lta fea-idG& • Glitos t1ie doi' parUam
dos eiir:ombl"O� e cenas bOt'i"iveiél for�m j_)regeru;i(jdas

Elixir

de

cc ntra

�()\ nç, 5

do

Estomago

A' venda

..

qualquer
FARMA\:IA

Apontando os carrascos nazistas
-------------------��--------------

llllDrensa desta Capital, o

S1". Marcos Zida, membru
da Central Obreira e dire
tor, de. úm jornal sindical
db Paragüai, afirmou que
em seu pais existell.1 cam

pós de conceIilração onde

são suhmetidos a \ h'aha- l!uraS condições 'que en
lhos forças os 'lídere. s do fl'e_llta o povo, este lula va

povo delllolT�hl, aCr( 'seCll-
. lenlemente para salva.r Q

tando que "a impren:;a é ruís". Salientolt Zida qee
controlada em suas 1 ttivi- Il emhora larçli:.unellle, n ODi
dades sindicais e P.I.lÜÜI :as", uião honesta da América
A repres.são, lJOrem nes-· ....ai compreendendo a rea

tes ultimos telllJ)os �d tIui- lidade política no Paraguai
riu violencias sem Dr) ece- até agom desfigürada por
dentes. . Não obstante aS. propagandas tendenciosas ..

A situação ,na Indo-China

O DESTRUIÇÃO DA ALE
MANHA NÃO SIGNI
FrCA A PAZ PER
l\L:}_NENTE
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'utRAlI10S MOTORtS DlfsEl HSUPE\lt!
.
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Jtogó, Tt'3-ti�p�rte

SIL
A�

tC�jxa Postal 79
.

Rua 15 d.e Novemibro N.o 619 BLyMENAU
·J;�������§'i;f,;�J$l"'�<gt;E.�::t�iSm�-i!lSilillE;Sam
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I
" qualquer mome�t()

.

nio" 21" (}\feridional)
. Segundo anunciá

um . :;�'2;5n,ertino, a qual- O�GÃO DOS "DIARIOS ASSOCIADOS'
i qucr-. momento. às em-

i�::;����erã�'(�'lo;t���:s�� I: IAO(QJl\\lhó Nacional do Petro- I')',.

Ieo sobre o aumento
da gaBolilla para o Bra-
sil. Adianta-se que em O SINISTRO. SE V.f,lUFIC Ol.l NAS IMEDIAÇõES DE

1 ;

-rinudê :disso a gasoli- Díl"eto"': HONORATO TOMEUN T E t E F O N E 1092 To.KJO,. FERINDO. NUM EROSOS SOLDADo.S i '

na ficará Iiberadaa·
.

I'
.q'ILuJqu.el" momento, ANO' III --. Caix� Posta! 38 __ o NUMERO. 5(12 Toldo, 21 (!J.P.) -:- ':h�l sõe� menos fortes foram i
suspendendo-sé as' res- .-"--- --�----'_-.._ .. ----___,.----------.-

-- soldado americano 110 viti- ouvidas durante a noite. Itrçiões.: BLUl\1ENAU - Sábado -r+ 22 de Setembro de 1945 mado e outros sessenta ele- i .----__
o

-.

.

.:--,--'
----.---.

_ ..�.�_.,
, .

nrentos do exercito dos Es- A PALESTINA DEVEHA' I
,

, -: " ts.dos Unidos sofreram fc-: RECOLHER OS JU-

'�W' t
..

,t'iI" �
címeníos quando um pe-j DEUS VITIMAS DO

'.;ll., �'
..

·

.. "n�ul. °18'-'111°8'.,
· .••I·g·.g,., or �O ,V.llf �re"�n �E��:�){�:t�!ft;�,h!;l:t�����l w����:���, r�l. (U. P.)::II li U -v b II (I Oti UU pelos ares nas ultimas ho-

- O �eneral \\ rllíam ou- i
1'<18" de quinta-feira. E' ele-: ,Ye�·. diretor da ,.Junta de:

,

.'" ..
'

-. vado o número de japonc-, l!e!:ugmdos .de Guerra dos:
vou o dedo ao gatilho. Pli- ses feridos ..Os investigado-

I l:,slados. Unidos, CUJo, tare- i

l;io esquivou-se rápido, sa- res acredítam que um sol-' fa .terl1UllOU com o est:1be-!
APOS O CRIME O PERIGOSO DELINQUENTE TEN- cou de um revolver e ali- dado despejou T.N.'!'. quan-] Iecimento da l?az na Euro-l
TDÚ SUIC{DAR.SE, ATIRANDO-SE So.B AS Ro.DAS rou em Matuk, que caiu do estava sendo limpa uma I)�a, no relatot-io que acabou i

.

.

__ .; nos AUTOMOVEIS --� morto.
..

área de 2.500 jardas, As eX-I' p� e�cl'ever sobre suas

ah-IF'l#�1f ,.>_, '"
.

!ii.';;'�-i,..���h��:-l���j;��i O criminoso então pus- nlosões fizeram fi área do vidades �onclÍou o. Gover-
Riu, 21 (Meridional) - um· seu companheir., de sou a' se atirar á frente de sinistro durante mais de no dos Estados Unidos a I

O estelíoriatarto Plínio í)l"ISfHJ, de nome 'I'eresa todos os veículos que p�l�' uma 1101"3.' Outras exulo- tornar todas as medidas I

Gerlades, inalou hoje a ti- .3ianchi, residente nesta cu- savam por ali na ocasiãr,c; - - ---.--.-.- --, - POS�lVClS de manter a,Pl!-! Exija-o dó seu [ornecedo»
ros, de. resolver o.investiga- nital.., tentando suicidar-se. Mais lestina aberta para a mu- Fa bricenles. ChlXA POSTAL ,15ft
dor Antonio 'Mateus; da po- Tendo comhinado com o os nutomovcis desviavam- :\1.i\.0 RA GARANTIAS graçao do� [udeus .sem es- I BUSCHLE &. LEPPER LTDA, JoTMtL.t��§.�ÀWRUt�
lida fhüriiJlense, investigador, Tereza mar- a t�mr}O até que Ull! cumi- EJ\I CUj3A Ü�(�,?'. que toram vítunas do I,'III� ;n;;;;í!-
Plínio Geraldes ha tem- sou encontro com Plinio nhão nassou 1)01' CIma de nazismo. '.' ,,'

pós fu�Üru.:da cadeia de Ni- hoje pela manhã no largo seu. corpo. Milagrosamente México, 21 (UoP.) - Um
tcroi, onde .. se encontrava Ja Lupa .. Quando os dOis 1150 recebeu muis que sim- zrupo de exilados cubanos
cúmpl'indo: pena, Foi con- estavam conversando Ma- ples escoriações. Foi então expediu unia '. declaração
dénàdo a 35 unos de reclu- tuk desceu do autornovel e nreso c levado atado até o rue reproduzimos em Dar
são pela .Justiça de S. Pau- sabendo ser Plini., ele- fiO Distrito, onde declarou tc::__ "EIú Cuba nãoha ga
lo' por estelionato, cinco mento ncrigcslssimo, en- uue não <;ueria matar o in- runtiasnem pará os que se
anos uo Paraná 'UOi" con- '�ostou-lhe () revolver no vestigudor mas sim que enocníram fóra da nutriu DOtrabando .e seis 3110S vela neito. d:inclo-Ihe voz de queria: ser morto Dor ele. nem para os (fua vivcm ilH. �
.Justica' do Estado do Hio, ,})"isào'. Este' disse-lhe que Por isso atirou para 1)1'0- Mais adiante diz. "Flllgcn
rJUr ftirto; não se considerava preso e vOear. ·Está cansado de vi- (�JO Batisla, atualmente exi

,

FoLdesig_nado, pm;a l'e- só iria U3ra a Deleg,l{�ia ver perseguido e qúer mor- latlo lwste país está dispos-
_çnplumi' o perigoso licEu- rilOrlo. O investigador Ie- rer; disse ele. li, a cÓlllhater o atual J'egi-
(mente '.' o investigador An- J'oe e terú () :.moio do ))0-
tonio l\Iatuk. Depois de v{t- vo. ,o ga1. San Martin e

,<' r·las' diligellÔaS . Al1tonio

,\nI' '.. f
'

1
seus nl'oselitos temem um

:Matul� C{lnseguiu 'que Pli- li
'f ��olpe 'ann;ú;Io de nossa pa1'- Buenos Aires, 21 (U.P.)

mo mnnlinha relaçi'íes amo-

B O S 8 B SO a
te. porem qneremos [r:ln-. -- o. juiz de instrução Leú-

l'O�S com UIll:' ftmi.ga. de �
I a rruiliza-Ios, djzendo que 1)01<10 Silyu. sulicitou ao

�.

-C-'-A·': S'A
'!l' 'chegaremos ao poder niio Minislerio �b Guerra lhe

B O R B A ' ia! pela ron,�a c sim atnwés de i nl"ufmasse se a bomha se- uCidade de Blumnnanu.� . .

um desçngano do !j)roj)l'io '(lüesirada ontem num CCIt- .}.'
'" W

pOyO". i t'j'o nacionalista fOl rou}J:l- Para a imprensa calari-
! da de algum depósito de nense a data de ontem foi
: Ulunj,:úcs, uma yez (IUe lem das mais graias pois assi

COI\IPLOT ERA CO-: B inscrição: dire�'ão geral n;!}ou o transcurso do 220 BEGHESSOU AOS ES'L\NHECIDO EM PEH- I de illaleriais do exercito. ünÍvers:'irio de fund:wão VOS UNIDOS O E1\1-NAMBUCo. I diyisâo técnica da secção '

f
.

1111ãns
.

dos hallqueiros do I, l're. '(TlIl'IIll"'." IJI'I'ole'cnl'("a, IllO-
na .:l';lssa pres 19IOsa co C-, BAIXADOR CAHLOS

•

., '-., o 1-$a Cidade de Blumenau", I

MA.llTINSi,,?�,�,,? �ual é .?rg:;-_nizado, .

Rio. 20 (l\leridionul) .---:-1 delo 7,5. nrovis�lo de 19·H. (Jue se edita nesta cidade, IÍlsc,lhzacoo e onent"do pe- i Um teJe"l",'ma de RecIte' O' L 11 S'l J l' I
.

I
.

I. d·
-

.

bI"" '. � .

,.,' < : sr. .(01)O (O • 1_va no- s'2) a esc arccI.l a ol'lc!�h:- 'Yashing!o!l. 21 (Uniled).os po ereS pu lCO".
. I (�I\ul!-l:'clo. por um vesper- ti ficou ao Ministerio da (ao d,o sr. A<;�lllcs Bnlsllli.; - o. clllbaixdaor brasilci-

-� .

. .. : uno dnrfm mfol'm:l que era Guerra que antes de enhc- JI,!lerurete hel, das asni-! ro, sr. Carlos Martins, ao
:Feridas? -Suares,fétodos'! ,('()nln�('jdo ali a historia do ';:11' o sumario ao .Julz de r�.çl)�s, .

deste
. tIoresccntc i retornar a esta capital 1)<1-

A�,dlas?, Impinges � r
lilan�

I
r;oll1plot de 1!l43. Adianta o Menores II-:uacio AIlJarra- m�lllclDlO, a valo�:9sa c�- I l':! reassumir {I seu posto,

chas (le p�leJ - PO�lADA, despacho que o general Ra- riu, UU1�� vez que entre os lega desde, sua fundaçao i sucedeu ao emb;lixadol"
BRUGGEl\IA1��. - Em to- i ;)c10 revelou em Pernam- 34 detidos cstav;un 15 me-

tem ,se balido leah�lcnte De-I mexicano, sr. Castillú Na-
_,_ das. as farmaclaS e droga-: huco {fuando se encontra- nores, estando todos acusa-

los Interesses loca�s., eume- jeru. como dl�canO do cor-

MO.�,ORISTA'-.MECANICO
rias. va alí. dos de porte ilegal de ar- nhando-se, 'por vanas ve- po, diplomático.

.

zes em eSPInhosas campa-
l)has das quais sempre s:jiu

.

yitoriosa graças ao' crite
do de sua orientação em
só defender as causas _jus-

• ias.
Isso tudo tem lhe ntlido

a sinipatia e resueÍto da
população, local, que a tem
l,1a melhor conta e que, 1)or
certo, regozijou-se' com ()
feliz acontecimento, COllle�
morado, aliús, por nossa SILVESTRE STo.INSKI
coleg�l, com uma capricho
sa edição esnecial.
A' "Cidade ele Blume

nau", por maÍs esta etapa
vencida na gloriosa jorna
da que empreendeu aqui
ficam os nossos cumpri-
inentos. com sinceros votos
de prosperidades futuras.

RENDE to % MAIS

?J (JCin� ..

�.. ,---=-..

... é O fermento mais puro e mais completo
para o seu Doce predileto.

A sua pureza e acertada
combinacao dos produtos
básicos, todos previamente
analisados, torne o Fermen
to 'lJúdn o mais rendoso ...

05 moderníssimos processos
de fab't-icação fazem com

que 1Júcin se conserve por
tempo indefinido e previ
nem surprêses deseqradéveis.

---- G _.----

,--- !J --.-.. :

Roubada uma
EXERCITO

bomba
ARG N!�INO

procçsso tOlhIas as aCllsa

ç;"es t'O!1[ 1'a os :H Ilaciona
ii�;l:ts detidus na ll1adruga-
da de 1í .de agosto, após 1.1

tirolpio ll'a\'ndo com gril- ,.�j110S dt'll1;Jcl'ú!it'os, ato'Ql1c%'
llIas e vosse de exulosiyos. �c H'.ril'kou durante Ullla '

Infurma-se que .-\h:lrra-llllanifesta\,:lll tralmlhista
ctn prelende fundir Hum I !Gcal.

---'--O'

o ENGENHO. FOI ENCON THADO 1"1'1\1 CENTH.O
NACIONALISTA. HAVEN DO NUl\IEHOSOS Ií\IPLI
-- CADOS NO CASO, INCLUSIYE MENOHES -

o sahonete icleal
para o seu banho semanal

"GUSAL"
de teci·

---6--.. -.-

ES'J'A' 'rUMANDO ASPEC TO ALARMANTE o. .JOGo. ! O
-.-'.--. DO. BICHO EM SALVADOR ---

Rio, 21 (Meridional) -

Uni. vesl}ediUo divulga. um
t",lc�ran1Ú de seu corres
pondente na Bahia, dizen
do que eni Salvador o jogo
do hichó está· lOlmmclo . (J

alarmante asneelo de 'sau
la Ínstituição, sendo feio
liúra aqUele que não deixar
de fincar Sf;U dinheiro nas

ça em todas as penitenciá
rias do Brasil pelo indulto
dos crülliilosOS comuns,
condenados cÍe um a seis
nnos e comuiacão de' Iml
te.rço da pena dos setencin

Dreilsa, declarou (rue na t!o,i a mais de seis anos, in
nu(�ienciu que lhe foi C011- ehisive dos que !,lraticmn
cedida onte_;11 pelo Chefe do erimes aforados que nãO
Coverno niio lratou de po- foram julgados até sete de
lítit:a �, "que nem isto era � �n:ii�) dç 1945. quando t<;vetabIyel . 11m('.]0 a enllljXUlha do IU

Anresenlom como l11otí- dullo,
\'() da a1HlieneÍa a entrega

I r\acrescentou que o movi
no Chefe d.o Governo de' mento queremista é inde
üm rebtorio em favor da' nendente da propria von-

I t·,
ÀI

d' R
!li

X taumanha Que tomou for- tacle do Chefe do Governo,

ns a �("ao e' aios' Rio, 21 (Meridional) :_ I E indicou mie o sr. Getu-

.:
'

: U� ,)
,

. O DASP está encaàegado C A S A B O R B A l]io Vargt�s vai encaminhar
'. . c' . c • '.' , de selecionar pará a U. N. I () re1atono (Iue lhe Hnre-

.

'p'",IlRA RADIOGRAFIA D.E.NTARIAS ii.. R. A. setecentos servi- Retalhos e T2cidos e mais !'entoll ao Ministro do Trn-
Á'i..

• 'tlores brasileiros para tra- ltetàlhos! bailIO.

E DIAGNOSES A: DISPOSIÇ,ÃO DOS· :balharem numa usina dO '�--�-------

,'Úeste do Pacífico. o.f'l luga-

V I SMEDICOS! E \IDENTISTAS. Tes são variados, a' come-

lIIi.m 'ilílll_lIl_ii fÇar pm médicos, dentistas,
.'

.velerinados,. engenheiros,
�lgronOIl1OS, sanitaristas,

.

,,�.�. n�iliJl Ai. � li.:' .Lnlir'.O'A..§OV�!S >(wialicos, eilf('.l·meÍros, se-
�e:.;oJ!.lU� A�i:t M:I v_::rJl Ef c].'etáríos e auxiliares de es-

.

lV1arsnall+ Lülgerwood, RustOll, C)ayton,· etc.; de 'critorÍos. @s oI'dcnados va-

todos os tamanhos. - Recondiciónadüs. riam de tres mil a oito mil
, Em conexãO" com antiga e conceituada oficina' téc- cruzeiros mensais, haven

nica, espeeiaiisada em reformas de caldeÍras e locomo- .do· uma diúria de cinco a

veis, fornéceildo descrição completa. garantida, das, 'sete dolares para a alimen
máQuinas, oferecemos para todo o país, nas melhores ' bçãp. Os canQidatos natu-'
condições; .'

.

'-.,
_

.

i'ais do Brasil ou nações
SOCIEDADE Al\-1ERIC.�NA DE

REPRESENTAÇOESI wüda$' deve�n.saber �alal: e
.

. LIJVII'I'ADA' escrever o IdlOma mgles,
Caixa"Postal, 3004 --- End. Te},: SAMARQUINA 'fazendo inscrição 1]or car�

,' .. _ : ;-'-.-.- RIO DE JANEIRO· --- ta oil telegrama no DASP.
.' --�"._------._-�_--,--,--'----------

I Predsa--se de um moto
rístá, para trabalhar com o

ol1hiu� da linhn de Itoupa
Vii Sêcü e ontro com conhe
'cimentos' de Coilscrtos em

gcntl, inclusive de diUalil0S.
Tratar com o.Uo· Jens

Jensen; á rua São Pelllo.
.�----���--------��----�

P R O C U R A - S E'

Procura-se mediante bom
ordenado, para seryiços
domésticos.
Anresentar-se á ELISA

l\fOELLMANN - Rua 5
de Novembro, 1091.

I S,
ElHPRE GAiJA

II

---0'-'---

UM LIDER QUERE.MISTA AVISTOU-SE COM o.
.�)HES1DE�TE VARGAS PLEITEANDO. INDULTO.

,
.. -.

--

__

-. PARA OS SENTENCIADOS --

ZI
. Rio, 2 (Meridional) - O
sr. Valdir Rodrigues, l)1"e
sidente

.

do Comité ....ró-can
mdutura do snr. Getulio
Vargas, abordado pela im-

Negocio de Secos e Mo
lhados. - Completa secção
de armarmhos e miudezas.

lARAGUA' DO SUL
CIRURGIÃO DENTISTA

BLUMENAU - RUA 15 d�'Nov. 595
OPORTUNIDADE PARA

OS BHASILEIBOS
QUE SAIBAM FALAR
INGLÊS Desanimo, fraqueza e faf- �

ta de apetite?
VIDALOSE

Procura-se um tipógrafo o fortificante ideal. ..,.... Em
e impl"essor. - Tratar á I todas as farinacias e droe
rua 15 de Novembro, 85,1;

,
garias.

Edital de convocação
8:10 cOllvidados os Senhores suhscrilores de w'ôe'i

qa "Sociedade Anpnilll:l Ma::itinül e Comercial", :tfiJl1
u�� eomp'll'cn'_rem a Asscmblew de constituit;ih ([ue lc
ra, h}g.ar �1O dIa 1� de outuhro_de 1945, ÚS 1) horus no es
entono (lO snr. f,ady l\Iagnlhaes, á rua Pedro Ferreira (rUe, uma vez completado 'o número necessário de alu-
ilO 77, nesta eidaue de Haiaí.·

,

nos inscritos, iniciará brevemente nos salões do CluD
.

Itajaí, lS de Setemhro, de 1945. Nautico América.
Abdoll D�,vid Schmitt _.- Sady Magalhães As inscrições ueycrão ser feitas com o mesmo á'

INCORPORADORES
.

rua São Paulo nO 270.
.

.�"�"�IR�EmDB���iBiaER""��"���MiIil����im�fii��"�iiilã!W�*fflWii���.��·����,�'i,�'i�2W�.i����·��.���.����:�ciwi��m��i��:���;;�.�t����';-'�'3�$;,��:��·�,�'if�<.a���;iiiã���Ui�ai����mi�ii�������

CDI1RA CnSf'4;

QUEDA DOS CA-

.

o. Snr, l�refeiao Municipal avisa aos prollrieta�'ios
Cle em'�'os pm'hcul�u'es, devidamente registrados lla

Te-,sourana da PrefeJtura, que a �azolilla destina<h ao
'

abasteciillento dos referidos veículos já se e[�ef)ntra 1
nesta cidade e está sen40 distribuida pelas sCnU!ntl.!'i
htlllll}us :

. . ,..,

CASA DO. AMERICANO. S. A.
F. BLOHM ll\IOTOH Diesel "JUNKERS", legitimo, rceondicionado,

.

PAULO. KORMANN JUNIOR 1'}'])o 2 RK-B5, com 16 HP - 1000 rot./ulin ..
,

Para o recehimento das eMas referentes aos me- 20 RP - 1200 roL/l1iin.
ses de Agos!o find� e Se�elllbro - corrente, I)S irUjl'es·1 . _ .

sacios_devemo 111nmr-f�e (los respectivos talões, os 'Iuais' ínfol'Íl�a<:,(Jes com:· CARLOS UBIRATAN .lATARY
deverao ser proeuraOQS iunto ao· Sn1". Bruno Hllde- Hua 1" de Novembro, 828 --- B L U IVI E NAU
bramI, encarregado da Distribuído e Lo,1t':úle de r.eJl1-
bustiveis Lüruidos. nesta eidade: .

.

Blumenau, 21 de Setembro de 1945.

OfERfÇO
pronto para embarque do Rio de Janeiro:

Mo.TOR maritimo ".JUNKERS", novo, 8-10-12,5 HP�
loco - 1200-1500 rot/min. -_ Typo SHK-B5 com
1 cilindro, completo, incl. eixo, helice, etc. etc.

Atenção -- � Atenção
AFFONSO. LERCHE tem o prazer de comunicar

;, quem interessar possa que,; a llartir do dia 22 de Se
tempo aceitará inscriç('íes para o �ovo

CURSO. DE DANÇA

(MarCA registrada)

!Q

E'"
JOlNl1lLLE
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