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para os proximos quatro an103, cimento ii urna d:,� cerca de 4:-1:
serão igualmente, eleitos 03 go- milhões de eh'jtores, il},dui;1do� Iveruadores de 31 Estados; 35 se, nesse total, 3.642.000 �\;Ô;Ps
senadoras e :132 r�p.r�EentZl!lte�. militares hom.:l�s e mulhe:tcli!qu.e IS'eg-undo danos oítclaís mais servem, neste momento" em dí-
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a opinião f�er:l! é q!P 03 '.'�)' OS

I
bllranos �e 22 são democratícos;

íemínínos (L::;'FC-í�O i epl esenrar Dos 31 Estados, cujos governos
mais ou menos bO",'ü ela \ot:l:_:2:o !

V?,Q decidir as eleições de hoje
total, sai:e1do"s'; que 'Í'Jl'?lE! pre I m >',[lo controlados pe.os repu
parados mais [1'3 130.000 pQS�{lS I blicanos iE' 13 pelos demncratí
elcitorals atravez ti" tr)·!,o· naiz I cos.� ,_. L.� .... �l '_ ,_ • ..._ �� �J _. �� _

Os dois candidatos deverão \'0- -_.._-

tar ;.?n1 S:,'U posto, .C)ln,L:; estão "ifio/o U��� ®���fi�If�5 y�t!U'lUUl
negifftrados ofirialmente, J:V:JS'2- e;m'� Ij/; <!Jltlil �r�5''''''''..:a'J�ti 5':2�1� d.. 'J.:i:J 'lH;u.
veff em Hydpark e Deiwy em Nova York, 7 (A. P.) - Auto-
Nova \�ork,

I' rldades eleitorais de Nova VlQ:r};:·
acabam de anunclar que 75ü!o rio
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a volta d� OH,30,· Iuncíonaudo
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das ',::;L'i';C :�3 fie 110 je, Urais. De OUÜ'O, lado, notícias
quando devem :��r eSl::JI:ü,;{)3 3i

I
de 'Washington, adiantam que

I go'. ernadorr s cstG.du:'ís, cumpre I é ;'lasLnt'::! possível que o total
notar nue ""'.' .1,.:; Estados rI-> I' (:"� votantes alcance a cifra re-
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Em primairo lug-ar. ã
crdam, PilrqUe na de·
SllrUem nadá se cens
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nístro das Relações Exteriores
da Françn, S1'. Gzorges Bídaut.
declarou, em entrevista ii im�

minutos depois Il� coníerencíar
com o general De Gaulle, a

quem transmitiu '" cornunírarlo
conjunto dos Esta�3 Unidos,
Rússia e Caaadá so'�re !J reco-prensa que o go; emo da Fran

ça pretende fazer guerra con
tra o Eixo «com tOJDS 'Os re
cursos f.:ossivds,:, e que a Fran
ça .deveria ter voz ativa 'cm' io
dos Di> l1J:�so8ios l'ef-êl"'e;1t.�s á
gu::rra e á. paz. Bidaut

(0,ln'21'-1sou com os jornalistas poucos

nhecirnento c: Q governo fra�1-
C\'5. «(A Franca agora, afirmou
o mluístio - nossui seu verda
deíro lugar nó COi1C2:rto

.

das
graJnd'ês nações. Ela tem algo
com qu� contribuir, e a ;:;ua flàr
ticipaç�o s2rá uti! n[o sOl11Cnt'ê

Os 'empregados da firma H.

WilIecke, SU02SSDl'a da Ca�a
Royal, 'êl1\'iamm-nos a qu,:mtia

'Ide Cr. �p 50,00 por eLc;s subscri·
ta, juntal11'�nt"- com a scg1.lÍj1t�,
calia: Icllmo Snr. Dr. Ad1il1es Balsini '

- Md. DU'2tor da "Cidade d;� i

BhÍmenawi - N. cidade - pr-::-I
sado Senhor:

\Com grande satisfação pass<o
as s,mãDs a impol'tancia (J.e C!', ti!: 150,00 (CinCDi:nta Cruz"ii'(3), subs I

crita eXjJortaneamente por' m, '2111 ,
pregados, par::l a patriü!irà i
Campanha lanç:lda pelo s' acr��

ditado i01'i1aJ, cO:'1iribui!ldo as

sim para um m:-:;lhor Natal do
Soldado EXp'eJicionario Bra"il..,i··
roo

15,00
15,00
10,00
5,00
5,00

BaU Bmé'cl,heim,:l'
,\Voidemar KiDas

Harry . Krambeck
Raul MtN=1l2t'

Total

AproY"2ito esta

l)nr� apres\,ntn·l' {t
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Procura-se adquirir Serras-fitas, SBI'I'ilB Ciremos, tuen

deíras, Lixadeiras, 1 Tupva, 1 Clpilhadelra. Oferta (\ E,
NeiH Rua São Paulo N. 28G F. ou �8:ixa. postal 95.
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I ��_�ço saber ��le 'P�r��1:e,r' �r.! Faço s3he� fju�))retendem c�';,\

, $)I!ual
do Registro ds U;uaue, cre sa se Antcnio Uardozo Larnin

tbi'-�ma\ hab�:��am se P3:<l �<:::a; e Elza Mm'i� da Siiva ..Eié nah!Pedro Nazareth de M2ga!ha\)� oral dests Estado, nascido no dia
RO,sa Sinhorinha Card()70�. E!f, 8 de junho de 192[:, solteiro}
natural do Estado do Para, nas tecelão, dcrnitiliado e residente
cicio aos 28 de março de 1918 nesta cidade, filho de Victor Pe
seteiro, professor pulieo estadual] dro Lamin e de Generoza Sove-
[domiciliado e

-b"· e de 1 de 1925} sr irei:-:l, de orolissão
Domingues lv1.'1g:alhát:3t � dornestíca, domlclliada ê residen

natural deste ES:2.d0, 113��i-: te nesta cidsde, fiíha lezitima
19221 de E!'i'!;Ji:J -Ioão da Silva e de

Senhor com lonea praUcrl
•
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no serviço de balcão de sec
COE! e molhados e armarlubos,
!nformuções com esta Re Idação,
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Uma vaca perdida
AVISO
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De pessoas têm usado C0m
bom resl:lltado o popular

clepUl.'cÜivo

Elixir
A sífilis ataca todo o

organismo
O fígado, o Baço, o Coracão,
{) Estômago, os Pulmões,'e a
Pele Produz Dôr es nos Ossos
Reu!llatisffiO, CEgueira, QUfl�
da do Cabelo Anemln, e Abor
tso. Consulte I) médico e torne
o P. o P \l I li r depurativo

in(rfGDSiYo ao GrgIinisiDo.1_
gJ'l1}lavel como um licôr. Apl'o
y,Hlo como anxílíar no tra-
taussnto da Sífilis e Rauma-
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(CAPITAL DUPLO
SEGUNDO
TERCEIRO

apresenta
liA ��'"""''''Jf,--� ....<l

��!1J"� ����-dl da
Um programa que encerra beleza, ternura e emoções,
através

Co

de histórias que a própria música inspirou.
Ouca as mais lindas melodias populares, nesta român

tic� apresentação do Oleo Guanabara - um produto
que em seu lar nunca deve faltar. Super.refinado por

um processo especial, que elimina o excesso de calorias

do amendoim, o Óleo Guanabara é puro, fino -e de

fácil digestão, Uma delicia ao paladar.

Ouco UA NOVElA DA MÚSICA", todas

'3 60S. feiras, às 21 :30 hs., na:as . as. e -

RÁDIO ClUB PARANJ;\ENSE
Às 205. e 50S. feiras, às 21 I1s., na:
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"VIRGE�I

o ideal para ilusmha1 lavanderia B·· lavadeira
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