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Tombou, Bem estrépido, '��[�mo as cousas

I velha. e e ea.rcomidas, a Dita,J�;:,::l no Brasil.
Houve, siui, um imenso Al.Ú'piro de alivio,

I partido do fundo do coração. :�t�\ todos os bra-
sileiros. Enfim, as nuvens côr {'� chumbo, pre
nhes de tornar e mceetezas, q:,;,6 toldaram °

ceu pátrio, 8svairam-se par:�;�' .sempre e um
----------------------�-----------------

Sol VivisSirn.o. brilhou ..

no horizonte, am.li1Cian-.l· FâI.t...a
..l.'.lO.�.' ..�:.�;la, apenoas� escolher.o,s C.h.e- ..Ido o retorno á Liberdade ambicionada.

f68 que ncs guiarao pelas boas estradas.
,

Depois de uma tenebrosa pausa de 15
Com Eduarc1° Go�e.§, o campeão da LI-

� herdade no Bl'P-sII Iesrttirua encarnacão dos
anos podemos reiniciar felizes e despreocu- .,., ... "b .

..,(1. Li

pado's, nossa marcha l.'U�O ao futuro opulento �08S08 Ideais dem�cr,áticosJ. voltaremos a trio

e O rd
. lhar a senda da Direito. da Ordem e do Pro-

qu n s agua a. é'

gresso.

(i'
eu

A Liga EloHoral Catolica publicou na imprensa bandeíran-
te a nota que segue: .• .•.. ,. .'.

•

O direitos fundamentais da homem são violados sempre
que o estado assume forma 10�alHári8; nazista, comunistas, fas
cista, E' negado o direito á vida porque milhares de homens
são mortos por motivo de raça classe mdonaHdade ou conepção
da vida, E' negado o direito de livre associação, porque o .Es
lado cria as 0.1 gsnizações que quer e impede os particulares de
seorganisarem livremente, E' negado o direito de constituir
Iamilia; o direito de livre escolha do trabalho e do estado de

lilI vida, porque o Estado passa a dirigir os casamentos e a deter

I��.,... ".,.� minar ditatorialmente a profissão, o lugar de trabalho e o ge

le @ nero de vida de cada hcmern. E' negado o direito de (mito ti

Deus, porque o Estado quer sei' Senhor das conciencias e ter

Is revelações feitas pelo can.... dos homens uma obedieucía que só a Dens é devida.
03 direitos e deveres fundamentais do homem são lambem

didalo udenista em Espirito Sao.. violados pelo individualismo capitalista que permitindo a concen-

é!i\l1ll �
.. tfahl'!'@ � Pi.s:l!

..
�n !I!f"llle,.lft Rin nace Iam iidllli gjmn.m�. reneli'iI'!>.,mllS��, t1'!i. tração do poderio economico 1135 mãos de uns poucos. dar-lhes

i� �1!J1"",!I ... Q If.n� tL�u "tU Uu iIIU Mu ., iq III U fiillu p II "'ii �1L�\lN a libernade de explorar o empregado e o consumidor. K assim,
Rio, 31 (E,!.E.)- Os discursos terna da Companhia, pondo a I nista á Presídencía da Republi- em virtude da excessiva riqueza de algUns a maioria é forçada

pronunciados pelo Brigadeiro descoberto deslises e deficíen- ca. a repercussão alcancado foi a viver em estado de desnutrição, deficiencía de roupas, higiene
Eduardo Gomes em Espírito da que a opinião ignorava. 05 a mais impressionante. Logo os habltaçãc e cultura. Inúmeros ·,f'abalhadores são obrg idos a aceí
Santo, produziram grande crise, gastos excessivos com a apare- telegramas reclamando in for- lar duras condições de trabalho e grande numero ne s sem a

pela acerba critica que fez aos lhagem da estrada de ferro e rnaeões seguras choveram dos poss;tliiidade material de construir família. Alem disso. cerno

negocies da Cia. do Vale do do porto que serve á exporta- circulas financeiros do exterior. certo mínimo de bem estar material é necessarlo, até para<a pra
Rio Doce, Qão do minério não haviam si- E como isso não bastasse, os tica da virtude a pr ópria vida religiosa é atacada, Dese,emodo

Essa ernprêsa, que é estimada do examinados. O custeio dos titulas brasileiros entraram .11 é desrespsltado o direito avida. aos bens materiais. a livro es
em valor G possibilidade no ni serviços de operação e os seus cair na Bolsa de Nova Iorque. celha di)' trabatho: o direito n ccnstituicãc da . iamiHa e, a. vida
vil de Valia Redonda, tem a totais espetaculares eram igual-

'

moral e religiosa.,
•

administra la um cOnselho mis- mente desconhecidos. Os pró Por isso fugindo aos vicios do totfl!ilarlsmo e do capitalis-
ta de brasileiros e americanos prios financfadores ianques não

" N� bar 'e no lllj; mO individualista, Uma Constituição conforme dos principias
presidido pelo Sr. is! sei Pi- tinham noticias certas do em-

r. li N O11, cristãos como quer a. LE.a, deve basear-se no efetivo reconhe
nhelro, o conhecido suplente do' prego que estava sendo dado � ;'..,.tro. deve faltaI!

'

í' cimento e garantia desses direitos e devares fundamentais da

Onverna.do� Benedito Valadares ao seu dinheiro e quando os pessoa humana".
na Comissão Central do P.S.D. correspondentes estrangeiros

-----.-----------

As revelações trazidas fl nü- transmitiram alvoracadamen!e'Ll
,.

blico pelo sr. Eduardo Gomes para os Estados Unidós o re-
mi

I' r". I.,'p?l1etrarar,1 a fundo na vida in", sumo dei fala do candidato ude- ' I

Diariot· .�
A vlrtm�a e ii leillãü- J
{Ia

s.e..
retil.'iHll cuen

.•
i!O

IQ crime S i> traição
são prew�üii{ls.

�7?i'V":r ""_�;;w.

�;) �!1'��to dJa:s Gspiraç6és do Vale do Itajai

LU E u anual
semestral
avulso.

do
ames

C
. IOf' F

.

h f b' d O I ,,� l1!l ,� manipUladores da guer�a civil

"'-/ ru ze ! PO I
r ra'Ir,am Manl�r�rOmJOaluya'LlrElca a 5 �• a '0'"elf � � � !5i��uc��;pa{:;��a� �iaS�;gg��

-=-����',.=�=-� pe O u �II J'f.
I:d-t

..

OI
lO � � �"" -t,�" ;lgtlardam ar lares ÚargentinoE".

___t......__ ,

Lui orlai do Jornal siJc�ahs�a {1fiVangH�rillg�n o semauario traça um pararelo

S '��'��ve�fio DO Teatro Manifesto.. da União Chf!ca Rad�cal ���rep�r��.oc���� S����!�t�;:�dâ�
4

�iWt;íJ<l .,6yQ Buenos Aires, 31 (S E) - li níf�2:tações populares do fascis- Trabalho, e os de Hiíler M:lI1so-
ti[iJf;�t'i��"��� Gi1Bmes'J Un�ãO Ci�1ca Radical ém decla- mo e do taI3n;�ismo". lirie eúutros ditadores fasdistas"

�J{}�í3 ��:i;i ��II raçao assmada POl seu Secretá- Por sua vez o jornal "íJemnis- Neste mesmo numero. o ar-

'!!i'��M\��f.l'?ll<t ,nlm ���r:;!'!H��tl'à· M· M II rio, Iancou ontem um dos mais ta" "La, Epoca'; diz.: "O capita- �ão socialista já ana axplicaçãotU Iiiã�J�'W"", "m," """"""IofíY.J .. "",1'1;1 no sr. ariO e 0, viotelJaos ataques contra os "pe, !ismo declara guerra ao povo. de como os adeptos de Peron,
tiUillii5�����itu§a IUI ocasião r<;mista�" afirmando que �s ma Os comerciante:; decidiram Duderam encenar uma dcmons-

O I ." . mkstaçoês destes no dIa 18 fech.ar seus. e�labelecirue.iüos tra"ão iaI 'que o Oover.l1o., im�
.

_

() ongo e subs;anclOso discurso pronuncIado pelo sr." t' I' .'
'" �.

_ d 1 r: 1i5
'<

Mano MeHo, d.estacado membro rln Diretori� local da União D. t�e�eiia��,m ronge. toe "er e::;p�1l urante ?, diaS, d. e.
l' a .i

dei li.ri!ssiona�o p.erm�tiu (\,. seu �e�
l\J i"'Cl"O" I' C, - To,. d'

� T t C 1
ii "" ac escen a Que a maIor Novembro, 'o'nrc' a Via'" Dub1l"a a despeito

"�.. lia) ,ia. '.Clhvem;ao que se r�a :ZOI.l la v no ea r� .

ar os parte das mesmas era comnosta
. .' ''_' <li I I v ,

Oum.es, pre,sl�11da pelo sr. Dr. Adolto Kondtrt reproduzImos os de crianças e mulhere.;' ';!iloS
Buenos AIres, 31 (A PJ - O

J
dessa provação do Exercito.

segUIntes tOfJ1CO:-: .� t ,.
_, �

semalJ.&.rio SOC.i.aHsta Vo..,uguardia .

Diz a. "va.nguardia" q.
ue perDil."O I d d'

.

b 'lh d ·d
maU! ·es an e eram pagos para cOmentando a volla de Peron tinha um plano estrdtégico para

, .-
- esp m. '01" es.!� l1o�te, o ri o est� solem. ade. re- dar- vivas a Peroo, e muitos d d' 6'4 'r "0 .

3lçad� com. � lu:wla partrClpaçao de elevada projeção em nosso outros foram ob 'cr d .' . A

ao .PC: e, lZ .ao, e I.orla, .. o cumprimento do plano poll-
C"'ntno lr'l - b 'Ih f

",

d j- floa as e Sair G ass!stm ao pnmGlW passo para tiCiJ o qual foi executado peia
b�'-' ., �� >lCC, �p!ç�en�a n ''ln e e magmtlca o, �osso ao rua pela polida. A declaração a guerra civil. O.:.1t.JOS vi.rão. Os m�"q'!"'n'a estabelecl'd'a par'a 'e'sse0.11 anugu Dr. h..dojfo I(ondtr, que nos honra presidIr os tra- t·

.

d' d
. � J

ba'hos d' .

-

d d I 'd
ermma Izen o, Hm. Acrescenta o semanario

tu�� i's��I�� �_essa(?, �e par com/ revoa a a ac!'e_ da. ,moc� ade,

r
"Foi na verdade, uma repto" ii�'·'w.. ,.. e··.v'."5.. 1...'0"'"',, que a gr��ve geaal da semana

:'I'':,m�ç:;�10 d"l :;BSt1:jl1 Fr�s, 'p! pa: es a c. omf.emorasao CIVlca. e uma dução exata das primeir�" ·.ma .. . ,ti ��liJ,��.,,, -

c:l �
•

cl (. oras,. � a . atna que se H'ma. E a naçãO que de
' !2",w l§i l{� pas�ada, a qual ocorreu depOls

J'Jelnos dama por seus fiiÍ1o.s para estar de pé em meio da S T bl t ��'"�fi ,ja 1 demonstrações pró-Peroi1.
conturhação do moment,) politIco. f' o Brasil q�e na encruzi- opa em a e es gloel1ra íjJ!i:ftiJ foí a marcha de Peron sobre
lhada ���!a hora ang·�

..
s,iiante,_revive o sentido de su� d�stinação , 'V I C I ' , Carnb'l'idge, g' (3. E.)-c- O

Roma.
. ,

e qUç pt:ue para seus tll,ws nao pecarem contra a dlgnrdade de
.

'. .

IseI e não renegar a cJignidade da personalidade da nossa raça,
dr. Rindenout', do Instituto r-

H..!..... D� .H 'A S ..
livrando·a dos ma!e .. que lhe cercam", I

de Tocnologia, previu 'uma ·tn. O L.
.

Mais adiante disse o sr. Mario Mello: Um tablete dá um excelente nO'lJa {j'lMJ'lTa 'tnzindial den·
- «Ao finalizar Senhor Presiclenté 6 meUs amigos, eu vos, prato ou chícara de Caldo tro de 16 anos ,ri(: o segredo

quero resf.lHal' que os clarins esturgiram frementes e suas no- (Bouillon, Consomé) - Modo da bomba afomica não (m'ias feb,.Hlrn de quebrada em Q4ebrada, convocando os homens de usar: Não cozinhar, apenas
,

e as j'�ülheres de BJumenau e do Bras}) para sagrarem a 2 de desfazer e dissolver em agua partilhado entre as Nações,
dEzemoro nas umas, o pome do nosso heroi, o nOp:l� C;ú sal- bem quente. Acrescentú1.6 que a coope-
\lactor do B;-asil- Brigacteko EdU!lrdo Gomes" , G. ANTWEILER _ Rua 7 SeL, �'açüo inter/nacional e a

ilnica defesa cont�'a a bom-
100 - C. Postal, 56 ba atornica e que não ha de-
B 1 u m e nau tesa especifica contraà '('eu li

C ,; Fe1'id.a.. bom
.. b.a ou cont·"'".·r·o �

Santa atarína - Brasil I' I UI

�
____________r � �.T1VT. �--=------�--��..----����

E',

�

Aceita-se encomendas para
1946 até o dia I10 de Novemhro'

'.

iL,i�l1fí).{�{;;'%i'Fi��-w ...r:""l! absolutamente inofensivo para.[V.�"U1�'t'ii:1 \;c1}1.1Z!Ji<"�.ff.ei pele. Eficiente proteç,ão contra
PICADAS DE MOSQUITOS e

outros iD,setog,

Fone 1099

BLUMENAU

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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I L.-aix!l!.n�b� III �Jlni.ços de primeira

II Rua ;:�:nhào·· I
N' 27

A tratar com IA� Lubow 1_�__-__•.!I\II!__ rll.1I2__;;_

,f.�-i!i5"""'''''�.....!í'II-����·1
DlB�!IiiiI!!I---IIIIi!i I!III9l! �

Consumidor
Exija Manteiga fRIGD.a
Exista �ualidad9 que fôr

A

'�as nio é FRIGOR

liMedieação auxiliar
no tratamento da

sífilis"
�-���-�����-��-���

fmpr«,loeo e..'TI!Il1ll�r.D«
tr,;,o.VEO&1iCl!l%!(TES EM 10005 os
-s.,.'1!S G!'l:At'S E SIJ.'lS 1"";f,,'tfW.çõi:!:
WH� SEJ:.!'l�n;s.;.�s.�7faRQs, '::

, esoaG�J;CS HJJgUWiQllf. ,

't

'�iõii.:"ift_,,�-�,..,-�-�.4i......:t:_;.�__:t

............,,_..., .., "" J.... J,m....iIIIII.. llI!Iml'l!"gmR4!m#i_i!II!I\lii@!2l'2@IiMR�

.••.
_,

_

'.- _1Mf!iMm'\._M"��•.��,...-.tOIW_'-:.r..""""",-:-:y.",!! ....�:t:-:t o .t-�::'_�"';::�-1i-��-:t:-��� Ar C e: �í1i EJ. � ..�
..�'1Uiõ at c/!\;�, ic.;�,-tl r2. l11�ü A_
�

E S P E e I'� L � 5 'li A .�
TRATAMENTO EOPERAÇOES DAS DOENÇAS DE SENHORAS �
Molestias das meninas G moees, ,'l}iBt�rihi�s da idade erítíea, E:er- It�rhaçiies lleuro-g!auril1!ares.. OPERAÇOES do utere. evanes.

.

trompas. tumôres: i1�emnr:a, herníes, ele,
Oiatermm!üa�ulação - Omias Curtas.

_CLINH�A .Eqz GERA!J ,,;Coraçao, pulmmm. nns, ap. di;e",!.vo,
tra.ricas - Ulceras .; D1JBnCtiS Tri!picilU1S.

CONS.I Trav. li de Fevereiro N. 3
-

(em frente do Betel V!t!H'ial
RBSm.: Rua São Pau!o.30 - FIJ!1!e: 1226. - B t li t,J B �� A {)

ew""'_'ZíWW"""'á@:���_
.. \5*!!@iIiI5M=W�\l

!Chocolates
Balas

Caramelos
Pralinés

ArtiÇJo& fJe Natal
Caixas Fantasias

etc" 'etc.

agora a venda na

u A (

�,
:"'- .Ó:i;.
'$

1-11 ...1945
@ H "" ,ais »

-"

Novo Edifício Peiter

Travessa 4 de fevereiro, 3

,

f.; Granda Liquiàação

.-
.

iSilí

Be!iililliiciadoí�a de
Ll1r)ao

Telefone 1248 - Rua 7 de Seternbbro

Os Especialistas Aconselham
Quando um exame da positivo podemos afir

mar Que se trata de Sífilis (impurezas do sangue).
Quando, porem o resultado e negativo ainda

devemos supor que haja Sifílis.
Por esta razão sempre aconselhamos um trata

mento de sangue com.

Sociedade
Madeiras

-

fornecedores de l�\adeiras em Geral

I Especialidade: Soalho marca Strebe!

fabrica'de Ladrn���$ e Of�c!na de Escl;Uura

itrn�m��� ����fl··er� m�i!B�f.ilj� ["'Ii��t,1, b
OlGMírtDU I

Rua Duque de Caxias, 8 (Ex-Palmeiras) I
Telefone,1081 - Caixa Posta!. 48

et;pe:cl.!Ud�d� � Im'íti!l�Ii� íl� Ex�mUi..filll oom pmst�z� '" p�"
, �. !ln.. fljliç5_� C$hllJ.1llill diftl Clmi\lllt� AI"..

, Grillll!Jft!l: Bll{llll;da �a8� Pav ���ntJ\l!f!.
rn;,id�a Bil\1ex!lliltres. Ca1x,"'� p�r!1i

I
S�I,jrl'� FJdrll! p'8:�a Fi1as! 'Bim;l.. I A.gU�H T�i!XqU��, CapH'1Jlm. T�b�B

..
cõP pãN :A.tma.�Jl�m c.�.. nt�!l

...ed."'I P1.l:f.
.ti El'lg�t���il, Ba�.i,!�S .�ar!à. LIa:.!-

'�''i'J dji!.l.5� M��l!tI d� C�ntr'Íl\'. flmj�h �rU p_�r:.:ft F1ltrG� I H&(hl'9ii! LO" i r
•

as, Ve.z'l1. Fii!j�:t!lt� d� �h
•.�rOO:l§, (1(!§'li![5 tl!l!l Giís�-cr, eto. � d e 1 í§!lI $ R itli tI 11 illl! �� �

Dr.. A. SAN T A E L L Â
llilllómado pala Facoldada NacloDal da Madicma da

Universidade do Brilllil.
MédlCO por concurso do Serviço Nacional Ja DOBJ;lças Merrtllie, ��ft'aI1j!le!hc�Ex·interno da Santa Oasa e do Hospital Psiqaiátrico do Ria Ir'"

de Janeiro, Ex-médico .
assistente do Sanatório Rio·deI

I

da f? C· A \;1:tJ"l O'Janeiro da Capital Federal. - . - '\ _ .
!",,, L

CLINICJ1 MÉDICA - RSI'ECIALlSTA EM DOBReiS NBRVOSAS. I de todos os tipos 5 tamanbos ns

CONSUUOSIO • H U 11 F ii L I fi BSe a M I D 1 C�G� \do �7@}.\t·��ê�(� A. :tc,;Edificio Amalia Net-o) lVlen�aúo {oe Autornoveíe
..:�.

1 ..... ...........

P
...

L
...

�
....

i!s

....B"""115""'A_á�...� ...lg""':...o_�a...�.......s ......................_I.�,::�:��_J

I

com viagens regulares entre Itajat - Santos

Caixa posta! 36 - Enel. relegr. "Guldo"
ITAJAI' - Rua Pedro Ferreira nO!!, 68/72

-

._.�.� \-.iii;;Sr/....::::

NA-O E NOCIVO AOS ANiMAIS DO�\'Ü:S'fiCOS
����:<!i�m��_'à�.3!�.��,=�:2.,,:;.---·?��:.:�3g:�!3:�:ç,:;{�;z�::.:.=;:]

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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H9J$'�5a.�feira ,- Dia 32, ás 8,15 hs.

, AORADAVELESP.El'ACULO DE TELA E PALCO:
I) .L NATEIA: :__ Complemento Nacional.

.

Paramount Jornal e ...
Claire rrevoI' e Albert Dekker, em

"I Mulher da' Cidade"
;:;001 o concurso das mais belas de Hollywood., .

As mulheres a deeprezavam ... Os homens a amavam ... porem,
todo omUndo fulava a seu respeito!

.

Seu amor .era como. um veneno atravez as veias dos. ho
mens que a conhecíem ...

II) -- NO· PALCO:. � Apresentq ção do Conjunto Vocal

"'Izes do Ritmo'"
interpretando musleas populares variadas!

� S�das, Linho�J Casemiras,
I RiscadO.s.. t... Bnns. '. S.apatos.,.Camisas, Pijamas, Capas,'
II

. tvleias., etc.
� Ghapéos 'Ramenzoni, ,Cnry B Nelsa

BlUMEfUl.U -- Rua 15 de BovembroJ 505 • fODe: 1101

Adquira um Cofre

IÉL

1-11-1945

Amortização do (CgPlT�L . . . . .

'.

'. SeGUNDO .. '. .mes
.

de Oufubro
(TERCEIRO . . . . : .

:

de 1945 QUARTO . . . . • . . .

QUINTO ... " .'Agencia ptIra os Estados do Paraná e Santa Ccrt�rlnaRua 15 de Novembro n, 622 - tUí�frHH,
Corr�spolldentes em Blumenau' - Cia. C{Jme�dd

Oficina RADIO fUNKE
Atende todos os serviços de;

Radios receptores
Serviços Banidos 8 6aranlldof

TBLEFONB 1395
BUli 148 Setembro. n

D R. A f O N S O f{ A B E

. nu,cos $
À�li,AlCO,$

TO�eJ-A

nln�� nl·�fis�t�r.,�fUâ ..., t t;l ..... '1:; .,_ ... �,.t'I"

"SILV 21 H..�"

Gr.;,r;d� Tbnico!

"Medicação auxiliar
no tratamento da

sífilis"

Tratamentos eepecializados das doenças do eetomago, ,

.

tigado e intestinos, sem operação.

Foto Cmt:l.f\rH:7 (0 CC"'OI7)i a J-a lia �t:JVUà .u.o ,,�i' f.,_
Recomenda-se pel
Esmerado erv iço S

Rua 15 de Novembro, 596

e durma socegado
Vendas em Prestaeões e a Longo. Prazo

Prosdocimo Bt C,ia,Lida.
Rua 15" de Novembro, 681· � BlUMENAU '

I
CONTRA

GRIPE
QfSf-RIADOS -

OÕ'ES"C��tC�
NEVQAlGi�• .'3 E
DêHltS E"IGEJ:<AL

1--'-- Hfu.""Percy João de Borba' IM E DI C O E S P E· C f A L J S T A

Doenças de Senhoras - Sífilis e cu.ras molestlas vene
I reas - fraqueza sexual "-..o' 'I'ratamento rãpído e tnuotor

I5 CUNICA GERAL - OPERAÇÕES 4)

� Comm.ltdriil: Rna 15 lie Novembro. lIaS {ao lado do Hotel Elite}
� FONE. 1405 '

� Canzm!ias: dás 10.30 ás 12 s dás 15 ás 18 boras .1l_�rá�?", e8peC,i�.!.�:a tratamentos com ianiomos-
t
�

DE' JORNAIS
Estado de São Pauto, São Paulo

Por ano: 01'$ 120,00, por 1/2 qno Ç1'$ 70liJO

Desliiu:hanle da Recebedoria do Distrito Fadlaral {M. da Fazendal
Bsc'ritorio;' TiUiVESA DO OUVIDOR N' 21 . lo andar· R i O

..Encanega-ge. com Efici�iu::ia EI Rapidez dê :
.

Títulos declaratorloa :-
..

, Naturaltsaçãas - Retificação de
Impostos :-;.;. Registro de Oomercío, - .Pateutes - Defesa
de Autos � Certidão de Renda -'- Sel'v1ç.os em todos os
JYIhiisteiíos ;_ RegiõlLlo 00 Diplomas .:_ ProcuratorÍos
SerViços na Policia - Permanencía de Estrangeiros -'"c Re
gistros .de. firmas comercials e iildustl'iais no D.C.I. _. Re-

gistro Civil """. Retifícaçêes de nome e filial,}ão -

.

.. .

'. Certidões. para' embarque.
Registro. de CriiidOl'es - Serviços no O I P.
F.acebhilcnto 11& contas na M. da Fazenda.

Para boa recepção de
radio - Prefiram li

ANTENA OALLI

����-�����

w�
_ �. � �_ �

"��
"p 1"Tt1�;�_- rt��g{4 a�r�q;@� ee .ii Uli.���

6 hJiE%r� !f:I1IHE:4 fJ ti�ia.
Tintas e Ver�i��s .. &\j'1aíb:�iria� para

�f!;!!;1:.,ªl!�-<\I� �ij

para artistas
€:�\11�rr,�a

e será n ••m1nm'.rnte iltennlúo

I Equípmnento moderno de alta precisão, técnico
formado e diplomado em São Paulo
A§.��[l'�H;;dí!:2 ���:? �!I"�!f,,,e@. 10

t. filZi!lIIElIII!I1__if$tg,J!��.s?'Z·��'��«""-�,",·-...�����:&4f'Ml'bii!i!_4M�
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Voz da Juventude
Cinira Pires Mafra é uma linda jovem resldenle na

cidade de Jal'sguá do Sul, onde ocupa um lugar no eserí
torto da Empresa Auto Viação Oateríuense.

Brlgsdeítlata da primeira hora) sabedora do movimen
to que culminou com o primeiro passo para 8 verdadeira
dernü�rat;zaçã� da nossa Patrie, passou ao seu tio, sr, An
ítlóqulo Nunes Pires, de (f1l8va", o telegrama abaixo, que
é UITHl expressão Ineontlda e um testemunho fiH do quan
to se sente feliz o' povo 'do Brasil pelo feliz destino que o

aguarda.
A' sua manifestação de alegria. brava bl'igadeirista,

juntamos as nossas pela vitoria do Direito, da Razão e da
Justiça.

Eis o texto do telegrAma em apreço:
--,HAlliHoquio Pires � Gaspar. Estamos da Paraeena

Salve Bdgadeiro!-Cinira",

Parque Estrela do Sill Washington, 31 (8 E) - O I ter sido fi mesma snterlor-
S t" d n·, 'I v'..;!sere srro e -cstaü(t nerre- I mente nxaue para o mês .de
amerteano, Sr. 'am6S E'rues i dezembro.
proclamou ás 16 h. 50 eh:: hoje I O Secretario dE> Estado
qué a Carta das Naeões Uni- advertiu que à paz não de
das constirue "agera par te i pende de documentas. e sim
da �egiSlaç.ão. de

•

Í\}àts. �s II �lo 1cnt'

.. jo
dos povos de mano

nações", depnls que a UOTao ter a paz. .

Sov�é!i('a comunicou a ratifi-I Ftnatmeute, o sr. Byrnes pro
caçao pelo �eu ��veFno. I mele� qu� os Estadns Unidos
A Russla e o vrgessrmo no- i !lOS dias víndouros, farão todo

no Pe íz a ratificar a Carta das i, ü possível í:HH'9. proII'.J.ov€ll' aNações Unidas.
.
paz e a cooperação íuterua-

Sabe-se que, dentro em bre-! cionals, acresceutando que o

ve, será realízada a.primeira,' (Ha de hoje é um dia memo

reunião da Assembléia das I ravel para as nações pacííí
Nações Unidas, LIão obstante I cas do mundo .

•

Igualou melhor que o

similar extrangeiro

o sabão

"VIRGEM
c..IÃBÃO. V{RCtJ' ., ":. t.-,

"" e

[5PECIAUDAOE

cu. WETZEL INDUSTRiA!. jOINVH.tf

,I
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