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Paris; 23 (II ..P)- _ .agencia· de Informações francesas, citando 11m despacho do Luxemburgo, Informou que Berlim

rendeu-se completamente.' Esta noticia deve ser recebida com toda reserva possivel até confirmação oficial.

'I.":
' .

S!
.

(spelac O . de destruição nunca· visto .. Hitler e GoerillD ainda se acham na CapiM
tal dirigindo pessoalmente a. resislencia suicida dos nazistas

-�-

de lança mecanísada sovieuca

que p'elietrlO1.l. em Berlírn avança

gradatiVo,Illente rumo ao coração
da cidade, àchando...se 'bem pró'

das dli:zem que Blerlim oJen:ce um:

espetáculo verdadeiramente de_,'

Londres, 23 (A. P.) - As ul- sotador, 'estando completamente
tímas informações aqui recebi- I 'em chamas.

c

.• ;
-� �

;' Moscou, 23 (A. P.) - O Ma ...

rechal Stalin, .em ordem ÜD dia,
anunrãon que as Iorçàs russas

4:rr6mp:eram 'em Berlim pelo nor

�.e e ;sUI, depoãs dê esmagarem as

defesas alemãs e destruirem os

balua-tes dos suburbíos da Üt

pital, capturando entre eles. os

de Osneburg, Oranden, Korpton
'e '1{erbt)rg.

e 1nCi:t1tivando pessoalmente a

resístencía sucr.tida alemã,

LúndrBS, 23 (A. P.) - A ponta

DE AU anual v
semeetral
avulso

mario Matutino
Cr$ 60,00
Cr$ ;'lõ,ov
Cr$ 0,30

Moscou, 23 (A. P.) - Segundo.
o despacho de um corresponden-;
te de guerra junto 'ás torças que
ínvadern Berlim, os canhões rus

sos estão concentrando seu foglÜi
na onde se acham [ocalâzdos os

predíos ele aJmimistraçãG pu";
Mica do Relch. O principal aeró
dromo da Cnpi:tal foi. comph�tia!-J
mente destruído pelas cranadas

russas, não podendo mats os

aviões gennanicos alçar vÔO. O
oomunícado .co;lc]ue dizendo que
Ia cidade oferece um espetaculo
nunca vis tio' de destruição, on-,
rle nada S'8 aproveita, com os in..

oendeos a lavrarem violentamen-,
te por toda a parte»,

y -_._--

.- Moscou, 23 (A. P.) - A penas
8 quilómetros separam as forças
russas de suas alíadasanglo.ame
rícanas ao sul de Berlim! espe
.ra:ndü-;se a toda o instante sua,

junção.
I" ,

.

� f '_;..:_�L? '.' ,.'
I

• Londres, 2:3 (A. P.) - Segun- j.----------(lo uma transmíssão radíofoníca O af'QQto das aspir,(lçõéS do Vale do It�.iai
nasésta, Hitler e Go,ering ainda 1 .

.

.

"

se acham em Herilim,' dirigindo BLUMENAU· Terça-tem). de 2� Abril de 1945 • Dr. Achilles Balsiru Diretor Responsavel • Ana XXI· N.

A virtude e a Iealda
de se retiram quando
(I crime e a traição
são liremiados.
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1a.. Rir vista do Brigadeiro E ard �o
- fll! morie

.

da ditadura é' unta morte apar�nle2 Ela espera tão som"nte o ijiomento· favorável para passar do esfad� p�l!nclal ao est�dD atual

ou agressivo" - diz o brigadeiro Eduardo Gomes,; - E reclama a volla hiliHliata fi Constituição de 34 e ii subsldmçao do. sr, Getulio Vargas
'.. pelo pres� do Sllpremo Tribunal federal - Os 1t130ístrados,· lambem, deveu. receber dos inferventores os governos dos Estados.

C· f'
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�
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brevíd
.,

sentam ({.�. que tel'.·1111·',''''''11 a. sua do €st'e' se realieado, tornou-se in:
.

IbIll orme prometemos, pu �ca;; cíamento para :O qua a 1 açao e empen iaua e11'1: so reva er e a "- _"� ,,'"

mos !la j,n�egra o documento 'ê11F< vat ser convccada. causa da intranquilidade reinan- míssão ing]orÍa e de que eles vlavel ou caducou de modo de-
.

·
'. . .

d d d
., '11":'" sãr �.os homens "ndka.'Llos finil'ivo a ronsütuição 'de 37, que

tr'egltl(; á Imprensa pelo, brtgadeíro O [tuadro da d'r,taclltra subsiste te no pais. A üegltim1i a 'e
.

O gÔi v.V �. - � J< , �

Eduardo. 'Gomes, candidato do cem toda a sua plenitude', Nos verne já é hojie objeto de uma pará prestdir' o processo normal não, passou, assim. do estado

Povo á Prie.E(i;d:encia da Republtca. Estados ímperam, sem .qualquer sua morte. aparente, constitue a de ]iquidaçã:iJ da ditadura, o Bra V'iiJ'1uaI 'ou de proj-eto de constí-

E'
.

t d
.'

t
• -

.

1 d
"

. ,-

bl'
.

1: I 1 O ,,','1 n<'1''''. puderá ser 1"1'1'ntegrado tuícão � CQJ1,stituÍção em sentí-
• j o seguãnte o exto esse trn- res ncao no seu pot 181', os ere- convscçao pu" rca ma la ave .

� M - v_ ,. -_,' •

piIJ;\:tal1t:i.ssimo documento: gados do ·dttador, interessados governo perdeu a convícção de na comunhão dos povos livres e do técníco ou formal.

0, !,_ Acabo d'e deixar a direção em sobrev:�v<er á crise que atra• sua PI0l1.a autoddade no dia. eui clemocraHcos. O que é. fato, pdi:S, é que. ao

das Riotas Aéreas para podei' de- vessa a ditadura. Par� Isto estão que &e d:esf€z· aos 'Olhos do publi E' urQ1ent'e o restabelecimentD golp'e ele Estado faltou a força

dicm�-ílne com toda a liberdade usando largamente do pod,er c;()< a 'Ílusãn da aparencia consH- no Bra�Ü da orelem çonstituidà. su�iGÍ!ent� para destruir a. CO:;1sr
.

'E'" ti;tuÍ.ção cl'e 34. Esta só desapare-
al(),S dever!es que me impõ'2 a usurpado. 'e irresponsavel; nem tuoiGnaI do regime. . ssa eonv1c- Não é possiV'é�1 esperar que es· ,

. ceJ'.La clefinitivamente 5,e a Na..
nünha candidatura á presidencia é de imaginar que na luta pela ção levou Q governo ã abdicar ta ordem 'result.e de um prOC2SS0

·

. . .
. cf.o houveSS'2 aprovado a Gons�

da RenubUca. Esses deveres são sua sobrevhnencia que.iram aeei. de algumas pr-errogat:ilvus dIta- e]<e11ora} !':ollduzido, dirig1do e .

I:' t'ituiçào de' 37. O que houve, p,o1'
tanto lnai!s graves e mais absor� lar (ljg-namente as regras !dr (odais. ,.conservando, enüet:n1ta, Hianipulado pela proprh ditadu-

"tanto, foi apenas 1.ml obstaculo
ventes, quunl'Ü a m1nha candi,da. �:fail"'",play:') ou da competição 110- a possihilidade, no caso em que ra, A s'ltuaç&D nã;} cDmporta di� ,

. • iele L)rça maím á vigenda 'da:
tura :emergiu de um movimen(o nesta t1'Ü' tierrena eleitoral. venha a adormecer a v:iglla!lcia lacões. O Jo'J'Í:Co, o neoessario, o .

espoxltaneo da opi,nião publica pubHcu, d'e vuHar a �xBrcei!:a\s urgen t,� é q{;:e seja re5tabel�cida CoilsHtuição de 34. Removido o

A d"tad' ··"'l· ma'-o pode pr"eroi ObstáCUlO, J:i'ela inviabilidade dci
di{) \m�u pai!s, a qual se i'evan�ou h ' 1", ".,.' • .:>�. com uma bruLalidad'e redobrada. em. todo ü s'::m vi'goJ' li Consti-,

,
' dtO' .

• O i 1· l';d -o S 1 pri01eüo r]'e 37, (} que volta a "ví:.t"
em lUassa pai'a reconquilSta' elo 'r a sttapr 1Jr"a zq �c, aça. '€, pOrém, o ('Ltador, mais visa� tU'�t;Go de 34. Eln. mio foi revo- ,\

"

A ..qOrar é a ci)ns�iituição q:ue �s:.o

clih�ejt;o mais elementar d,c um cri>se que 'Cxiste no Brasil do pela v'l'gilancia publica, s'e gaela ou substituida p{}r p€nhu- ..

piOyo civilizado,. o d. ir:êjto de es- resulta de um regilme em oeco:m:... viu forçado a urila abdicação de lua assembléia constituitlt2, Foi tava em vig'or em' 37 e que nãOt

fl()j revogada pelos meios ido..;

(O.lh€1' nVf'.emente. o seu ,Q'overilo. plO,s:üçiio que persiste em deter fato, cüm o ieéli'psié 'de sua autnri ap'L'nas violada. O goll);; de Es-
� neus ou adequados.

_No gózo despe direito se encO'n. () prOcesso da sua propr;i:a de-i dade cresceu o poder dos sub� lado preu2nd€u substitui-la por

tram hoje, quase todos os povos compos1.ção. Não soe conhece na di:tadores ·(los Estados, onde a uma outra constituiçuo, que não O sr. Getulio Vargas nãopo

oivilizados do mundo e os pou. hi,siOria nenhum iexemplo de uma ditadura s,e refugipu para sal" I che;o;ou, 'entretantD, � adquirir de:rá permanecer mais no •

(Os infOrtunados, que dele se vi� . d:Hadura emp'enhad'a 'em dirigir' var...s<e, üOntWJ1uand-o a exercer-se, fOrt:a conslitucionál d'eíii1ítívél, podm'
ram privadlO,s p'elos l"egimes de o(J processo de reintegração do ep1 toda a sua pleniítude, remp'-i uma vez 'qlh� ela mesma condi:,. Reswurada a CiO:nstituiçã,O d,e

força, '8stã;o sendo t'êstttuidos á pft]S 110 reg.ime l'cgal e üempcra:-- vrdas quaisquer Umif,ações ao ci!cnada a sua vígilanci'l COíJS� 34, nãlO se compreende maii.s a

dignidade dvica que hav'iamp,er"'l 1iLoo
..
O 'empenhp já é de si sus..! seu pOd'8r pür part'C de uma au... titucional, ou a sua existencia nermanencia i}D sr. Getulio Var:..

'dido peja lllaior guerra de liber� p'E'i!1iO, quandü não houvesse o .. 1(oir�dade C;é'ntraI dhnInuida oe como constituição, ao prnnui1"1 gas no poder. A's v�sp'eras. de

1aç&o:, registada p'eIq historia. faJo noto['(o 'e incontestav.el de quase 'bllSubsistiens'e, cimnen{,Q favoravel do pais. Es- E'sQiO'tar':Se ü pel�jiOdo pre'siden-
E' l1eoessar:iO, porém, 'frisar que, pretendendo sobreviver a te !lrOi;ml1ciam,:nto foi deiÍÍJeracla d�i fixado lJeela Cons\'ltuição ue

t Si mes'n'1'0 U ·dl·ta Jura -o"p'd' Nao é possível eSl')e'J'aJ' t
.'., .

que 'es amos apenas no começa '.' " '. (
.

na O' e, m'2n ie eV:liaélD pelG governo, qU2 34, s. excic:t. ,em nome das forças
da campanha. pela reconqúista na direção do proeesso eleitoral, Ess':� 'O quadrO da nossa realt� maniÍ'í�s(ou, dsste modD, o seu arm:àuas, dlesfer�u o goIp-e de
(las 1.,ossas Uhel'dades. Se esta.. deixar de aplicar .os m2ills que

. dade volitica. proposi!o de n�Q, a:��itar" nem: 37,'Wnf,elq!l1.doi�?,e um nov'O p-e

!lJ{�S pr'esent'emente 11'0 gozo de garantiram a sua p'er unanencia, Bnquanio o progresso de, de. meslnO a C\}nS'l!�tl�lçao po:' ele l'ilO'jo presüH�il('ial de seis anos.

liberdade, 00111' as quais' nã:o po- COntra a 0lYÍln.ião unanime do ooimposição da cUtadura não Ch2- 'Üut(}rgada: .. Dec�:'f1!�:a, .?orem, () I Mas ,este per]il)d� de s�is an?s
deriamos nem ao m"2nos sonhar pais, durante Uio dilatado perio� gar (\0' seu '{<ermo 10gico B defbi-. prazo: l1:a:n,nn, uên ,.ro "o qual a já SE; cumprwu ,ate o ultml,o dIa,
há poucos ll1'2s:es atr�s, deve... do de temp:o.

'

tivlO, pelo l'ecOlihecimento por c?nSa{u;ç(iD �:'�t'�:nll11aVU _se reu e ap'esal' cl-e ser um peri!Odü que
,se ter presente ao es'pirito" qu,,,,, I A ditadura em d'ecomppsição, parte dos hpmens que a 1'ep1"e. f1zasse o plebISCito, e llaO ten-; ele I1resmo se :outorglJu, depois
se traIa tão SÓl11e2nte de um gozO I IR J E J' ".2 iL "WII!i 7 lRlil'i1#LOOiiíi ,ti ere exp'irado, continua s. exda.

de Jato, pojs permanece em toda l1ü gO'if'erno, agora s'em qualq�r,
a sua dntiegridade o aparelho de.

d
.

J
ajJ<olúo na 1)ropda Constituição

oompressão .montado p-ela ditadu

Ri 'IO� e ele 00 P<}l' "ele outorgada, ou, antes"
w. Eta pódie faze�Jo fUnQ��:lllar

.

I'·
.

� .

.' caim vi!Ola{;ào da norma fUi1da�
nio �o'll1ento oportuno, l'estau1 I mcnt�ll dessa CO'!1st�tlliçãPf que.
rando 'o regime de exceção que A maravilha da industria nacional

' é, precisamente, a que dispunha'
vigDrioii clurant!e mais desete. I solJIe a sua aprovação d'sntro
anos c�óm a poster:gação de to-: E' um radio ao alcance de todos dos s<e:is anos fLxados á dura,�
.:das às liberdades. A ditadura. ção do per:i!odo presioenc.iaL
'ainda subsiste em !estado poten., Até onde Ví!i a l'espónsabi]j;[J'a"\
aial. FoJ o qtL'e obs,ervou {} SU-I Bela ápresentação - Dllma seletividade - Som inegualavel tI,e das forças armadas na con-

premo Tribunal aO CQncedier, o' 11'nuaçãO d,a um governo extin.,

.. chalJ;eas�wrpus, requeridü em fa- façam"nos uma Visita selu Compromisso to por força da pl"Opri« Cil'rta

VOr .
de v:iti;llas ilustres da per.:. . com Que 1no.curou legJ,ti.mur,s,e.?

·

. .

A
'. .... Disi1'ibuidores para os Estados do Pa1'Cmá e Santa C'ataTina: '"

-

seguiçãü pC.'llllca. morte dlJ; Que faz'er, ;entretanW:? A. solu�.

diita.aura.é uma .morre aparente· J
-

'P d· I) F i I h O �., .

cão ,está nas mãos do sr. Getu'�
Ela :esp:era ião sómiente o }-l1omN1!

' .'. II a o
.

r OS· o C I m o as fi � i Ú,u Vargas. -"Restabekcida CJ)Jl1O;

to favõravêl l}ara passar do és.... ! está a Gonsíituiçào d·e 34, dos

tado pp:tm1cJai ao �stado atual UnNVU.t CUfUJlBD BUJMENIU " orgãos (h� governo po-r ela lílstti
ou agressi'vOt. Este estado ele rê- ru..uu. MATRIZ FILIAL � tU'iJdiÜ'3 sómente res1>ft a JustIça.
1l1'i\Ssãü

.

da :Utadul'a .não constL.! Rua 9 ue Marco. 126 Praça Tiradentes. 2110 Rua 15 de Novembro. sai I Em (ornO dela to sob li sua au",

tue a sl1uaçaú ,ade.quada para se. I I i0111dacle é que s'e .pMe l'ec,ompo}1

.prooes'sa1' Jivl"em:ente .o prQp\1h;", j E'21lL:4nsg!l1Hi1fl1i!\i.UI'BJ�!"iU q�Iili�.!!!!�!Il.IBIi·l!-illTII,rlIIlIUii'iI!II....!l!!·•••W!i!a!!iiil�J!!I"lflhl!5i;lmmilllll!·Ii'l-_L.H2!I1116!1i' (Continud na UIUmª Píi!Jinií)
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todas as danças modernas:

Sveh;§ fiCOlla .. fbmm�a .. l���gfjS Irg�t�tiil{IJS� ete,
• , ]' !:! � 1\ � • r-s r bno curso que Inaugurara uia u ce 1','1::110, no UIU e

Náutico Amcrica, o Professor IUfons@ Ltm�b®.
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Assembléia Geral Ordinária
_

. ,10. Convocacão ..

Pelo presente ttcam convidarios'os Senhores Aejonis-
A diretoria da Comercio e Industzía Companhia Paul.

tas �esta Sociedade, pare. a Assembléía Geral OriUnáda, a cumprindo dstermíuações estatutãrlas e li lei d�B Socieda
realtzar ISB no. dia 28 ds Abri! u, futuro àS 14 horas no

des Anonhrlas, vem apresentar a Vv. 58. o Balanço' desta
ESCllfól'Íü Central, em Itoupava 'Seca, á �ua, São Paul� No Sneíeríade, acompanhado da conta Lucros e Perdas encer-

• 300, aíím de detíberarern' s�bre a seguinte ORDEM DO DIA: rado em 31 <.te Dezembro de 1944, bem como o Parecer do

.'

10) .�_ Aproyaçã,} do: Balanço, Demonstração de lucros Cünselho Fiscnl.
a Perdas; 'Heialór:lo da Diretoria, Parecer doi Conselho Fis-

-

.

Pelos documentos antes rrieridos, que evídenclam os

cal e coutas do. exerclc!o da 1944'. •... resuttaeos alennçadoa no exercíeio decorrido. os 81'S. sete-

2o� � Preenchimento de' cargo vago na 'Dlretoría; ntstss tem todos os elementos necessários para julgarem
3o} _ Eleição do Conselho Ftaeal: os atos da Diretoria.
4") - Assuntos de interesse. social. Blumeuan, 31 do Dezembro de 1944.

BlnITIE',nau, 31 de MarGQ de HJ45". .

A. M. C; da VEIGA -, Oh'ator Pr$�i�ei1te A,. M. C. da VEIGA - [boto!:' Presidente
LQTfIAR PAUL - Diretor Gerente LOTflAR PAUL - Dirf:)f�r Gerente

.
-

Iri
Relatório da Diretoria

Gomissões
Despezas Gerais
Fretes e Viagens
Alugueis
Selos
Impostos
Ordenados
Bontãcaçõ ss e Douatlvos
Fundo de Reserva
Depreciação lv\úveis··
Provísâo p.ctss. dl1V!I10S8s
Dividendos a dístrtbulr
Gràtltlcação p.Díretorla
Fundo p.preju5sus eventuals

6.959,80···
44_594,30

..

41.643;60
. 4.069,00
20.441,90
40.963,40

',

121.955,90
7.714,30
7.988,10
3.435160

28.211.40
57.000;00

. 12.000,00
'" .: . :I

��_1�Q.(6i.321448,Hf�;50 .

w

MercadúrhiS
Departamento Industrtal
Juros e Descontos

407:135,60
33.881.50
7.085,40

FaçD saber que pretendem ca:

sar-se: Vitor Kobal e Eíobina
Costa- EI�, natural desteEstado.
nascido aos 2q de janeiro de
_1919, carpinteirc.soltetro, domici
liado e residente em Belchior,
neste DIstrito, filho legitimo de

.954850,50 Ewald Koball e de sua mulher
Irrngard Kcball. Ela, natural deste

g .... n .-, O estado, nascida no aos i 5 de
I ::?'J2v,4 ijaneiro de 1925, domesí ca,

solteira, domiciliada e residente
em Belchior. deste Dístrito.tifha
de Abílio Costa e de Maria
Oclletii.

.

Apresentartam os d6umnents1
exigido peio artigo 180 do Co.
dígo civil sub no. L 2, 3 e 4.
S� €liguem tíver oonl1ec�t-o d�
:r:xlstít algttlU l-rnped}meot-o le�i.
acuse o para os nns de �.direU"
fi, .

para consta): e chegaI: ao 00-

oonhecímento de todos, lavro OI

presente para ser .:ílxaàa rio 1.
gan do �sta.me t v,llb!icadfi �

I
Ia im:prensa:.

',B!Umen.au,18 de abril de 1945
Victorlno Brag�

4-1-13,102,50 ! Oficial do Regfstro Civil.

!
I

�-I�t_1II'M--" %ii' _ �

Faço saber que prerendetn CEI..

ser-se: Odeval Husadel e Daria
Vargas. EIs, natural deste Estado.
nascido aos 19 dezembro de 1920
mecanico, solteiro, domiciliado
e residente nesta cidade, filho
legitimo de Oito Husadel e de
sua mulher Julia Husadel. Ela,
natural deste Estado, nascida aos

fi de dezembro de 19::0, domes
tica, solteira, domiciliada e resi
dente nesta cidade filha legitima
de Eleuterio Domingos Vargas
e de mulher Maria de Oliveira
Vargas.

Ap.riesentaram: os decumentos
exigido pelo artigo 180 do Co..

.

digo civil sob n' 1, 2, e 4.
Si atguem tiver conhecimento: de
existir algum Impedimento lega11.
acuse o para o-s fins de dtreíto,

E, para constar e chegar ao CD.

nhedmento de todos, lavro o

presente para ser afixado no lo..

gar do costume � publicado pe..
la imprensa.
Slumeufiu, 19 de p,brH de 1945

Viciormo Br�
Oficial do Registro Civil. :

�'
.:

-

-

.

;;���:r�·::! ���?M\
Ed�tat--·-·

�-.

._-------_.

Balanço
I r I

Geral em 31
v

de Dezembro
fi I So s I , o

Im�bmzado
Imovets
Moveis
Semoventes
m$ionl'lel
caiira
�ealizavei :1 curfio e IOEifiO praSij
Devé dóres

.

.
-.

...

..

Mercadorias
EfeH�,e - TUulng
Ctmt1} de CDm�ens3cão .

Ações Caucionadas

I .'

Não exlgivel
Capital
Fundo dê ReservB.

871.401,75 (ligifei ii curto e htnlo tUSSO
Credores especiais

21.025,10· 21,025,10 Or-eâores
�

Títulos Deseoutados
OratUicação Díretorta
Provisáu p. etas, duvidosas
Juros p. Debentures
Debentutes em Circul.'í.çllo

.. 30.000.00 30.000,00 Dív�detl!;l_os não reclamados
�. Dtvideudos a dlstríbulr

. Conla de Resultado Pe�dente
Fundo p. prejuísos eventuais
Conta de C!uD(umsação

I
Caução da Diretoria

2.220:731.36
..' _ Bi ;iWilií&

792,614-,55
65.276,40
13.510.80

'iOo_..! lA .... , , 44 ...........

19LOtH,tl
1.016.190,30

91.050,10 1-298,304,51edS:'��

282.366,50
58.849,30
81.250,10
12.000,00
28.21l,40
9.673,20

368.500,ÜO
57,000.00
57.000,00

199.923,40
--

Blumenau, 31 de Dezembru de 1944.
A. M. C. da VEIG A - Diretor Presidente
LOTI-IAR PAUL - Diretor Gerente
LlSELOTTE MARCUS - Guarda-livros reg. sob n.34,995

Demonstração
D É- 8 I 1 O

da Conta
1

"Lucros
C R

e Perdas"
É o I

Consumidor
Exija Manteiga fRlauR

I
Exista 8uaHdade que fir

, Mas nio é fRIRÔR

I
288.341 J20 I

I

I
'.,,, e.

$ama e�õüra ?

stumensu, 31 de D�;z{;mbi'D\!{e HH4.
A. M. C. da VElGA - Direto!' Pí.'i}gii�fm_�e

'.

LOTHAR PAUL - Direto!' Gerente
USELOTTE MARCUS - Guarda.livrog reg. 8DlJn. 34.995
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Atiroveite.m as DQIDEI
3:0 Dlcis de Precos
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Sdas n

Malucos - Fazendas quasi deGraça!

nal, é !Q reconhecImento de que. co que sobreviveu ao golpe rle

com a inviàb.ilidade do projeto 37 é a Justtça, entregue s. excia,

consütucional de' 37, continua de a esta, a missão de convocar o

pé a Constltuícão de 34.' E COlUO pajs para a r'econstituição do
dos orgãos do Governo , o uni�, governo destruido em 37.

rc'jti'"
' ..

fliClai11 I A' J:��!ad�le;!i:�'::;aa di·

!: ,.... " :! einergé nC'la
o.,A,,,,,,�......,,_..............,. �_"."". ..�

Transferindo ..se o poder, que
O sr, Getulio Vargas I arbitra',

Fizertuit anos ontem: riamente, detem, ao presidente.
_ O 81'. Oscar João Krie. do SUpr!ê1l10 Tribunal, a quem ca,

de, 'residente nesta praça. bía e continua a caber a sua

_ A gentil merâ'J'ia Rose. suhstltulção, ter-se-á restabeleci

marte, dileta filha do sr. do no Brasíl a legalídade e se !k�

Osmar !..e'Ssi. rá formado o ambíente de CO[1;.

- Aniversa ria- se hoje a fiança indispensavel ao pronun

f·
.

prendada srta Ana Ilda clamento livre do pais nos proxi,

orças I Kieser.
"

\ mos comidos eldiorais. De I
.

-- Ainda he,je comemora I igual modo, a suprema adrniuis,
a âaea naialicia o ST. Ai1.) tração nos Estados dever tocar

tonio Lo.uiz Baguin.l, .

.. 'I a,o.s. pl'e.s.id-e,H.lies. das i'espe_ctlvas A,.., dar_ _ _

d .M.V �l1ici.o I com esta en.J
- O Jovem Edgar Passoiâ, cur{es ju rcianas, que sao os

estudante, filho do 81'. OUo substitutos legais dos governa-
frevista, á grande campanha pe�

CmlJÍ. as Forcas Expedícionaríos la restiüuícão do Brasíl ao uozo
Passolâ. dores deposjtos em 1<J37. Só as� _

_J

Br:as�i1eirO!s/- 2C3 (A. P')"� As B.io.'1011ha, 23 (A. P,) _ A LL.lf1:.., .'***'
. das ]Ilhenlades que lhe

.

foram
....... r- sim haverá por parte do povo a

fvirças brasileiras, com S'êUS ul, waf'l'ie 'apareceu sobre esta ciJade N certeza de
, que o governo não usurpadas por um regim:: que

1&m08 ganhos de terrenos, estão ontem á noite, no seu quinto I asclmentos Procurará int'2rferir no prO,X�s'�
ainda procura sobreviver á StUI

agora com suas: posições reíor- ra<if!e após a ocupação da mes- Acluim-se em reetas os se so eleitüral, nem pera compre;, apale.nte caPItulação, o meu pfn
çadas 'e estahelc.o,iõa.s a. l,r�st:e (1,0 ma I)f'lo.·S al,õacl·o·s·, OS' aVl'o-PS' 1.?'l·l-. {j"J'_i.>l'[.ó1.S ["1'88.' "all1''''lt'l S'" (l'lr",-,,,, a 'oelas a' , fOI"

, 'J _ _ c< _ c. _ ,b'_' ,OA ensfo I neUl pelO uso da proprie'"
�< -�, 'c L,

.

'5''-' (L
,

( :s
.. ",'"

riio parai:lO. O comunicado ofi- çaram bombas 'explosivas, cauH - Deste o dia 20, o lar dade publitCR, como já vêm fa;. ças T't'·aimentie democraJ1i1cas e lt"l

O.i,R.l.· rião .,m.,·;enc:i.,rt •.nou. 'as 1.0,cal1_., sanCI'o· c·o·ns·dn a '1 d t
- do n.' 4rll'ur e E".j"a Jah;1'1g·

. b" a'- I,. "
..

o \1
>lU " � ':.'.

.. 1 'er ve evas açao, ' :;', JC. �.. (.L'· ,. ,v, 2lendo 'escancar.adanTcnte nos Es er<'l::. (.lu llLU pms, C' llvoca. -i

dades ocupadás petas soldados Pl"ilncipalmente nos arredores I:la COln o naschnf:nto tle uma tados, as r,emall'esc-e!1tes da dita ([D.glS á Y'i\::.:;,ilanfth ie á ltltp,! li fin�
braSJ�LeÍ11os,

.
.

cidadoe. graciosa ntenina, dura 'empenhados em contlrnuar de 'evitar que as iorças reaCiClrtEl-l

!�':ç����,-"• .:-�.�����7.7.���:7:';O'....."'-;�� l-Do SI'. Jovino e Rauli a usufrutr os benef'icius' do po� rras, que ainda se mantênl nas

I na, (li c�m ,0 . na:sci;11,imlO de �ler, que m.t1t.inuará a ser Um P9" trincheiras, possmn impedir. lJeS

B ·P·
... �

•

J d \i} 'I
um ... uwnuw, dw:.,1. ,.,.

der ilsul"pado, seja qual fô'r a
ta hOra de profundas tnli1sf:.of"!

aOCo.. opmar e r�gr ICO a o Vaie oe tajaí ,�n� D_D sr., M�rz� é ,n:�{ia I capa de leg}limldade espul'ia ele maçõ'�s p.oli:ticas 'e socL!is,' que
"""""__ . , """'....." "'" w�__ .x�ord�, con" o. vvento ae nU· que .ele procurará cobril' a SU'l

o Brasli] participe do l1nw'do m,'�

m.na, ainda dw 21. 111llcJoez ele hoj'e. �hrQr, para cuja conquist3, o" po.,
_ Do S1'. Alex e Olga Fel.j .

•

vos llvres (lo mundo não poupa"
lroch com o advento de um, Como '}'ecebel'ertiOs 08 ram sacrHidos, nem o nossCJ 11o�
ga1'otinlw, dia �3. ••

I expedicionário!:i .'iJ IDem elo povo, embo,ra prh'Jdo �

, �_
Do SI'. AThnd� e ,1f1.arza I Isto se impõe não sóm�nte por 1I.e, �iberdacl,e, neg'ou a contri.,

KOl nt, com o nascZlnertto de motl'vo (1 a sl'tuar-ao 1'[ t bu,ça.u de sua pobreza e do seu
" .' d' 21

.' _< 1 erna que -

gracwsa memna
_

w '�.

� é de intranquilidade <e
•

" sangue,
_ lJo sr. Joao e Paula 1 �

.

L' lI1��gu"lII""''''''6f'-''''''D'''''''''_''''''''''""",,,''''''�. . " .�, • � rança, Ou1110 por mOllVO da situa

Gr;J?fMS, com o naS.Cdne,lto, li ça."O jn{'ernacional do Br ,,'[ rJ"_ _
nu �f��nll�O B�n ��!lU

d'W 21 de um rnemna que�. .

.

éU, oál

I
!WRa; � trilllirni)v' ��L���n

_

b
'J d . �li

. � v,emeilte comprümeilda por um
i_I!! Tece era, o nome e J. .lrw

[
cove 'no CU';a '.10(/1' 'r'''d' . i D' l 1 F" 'd'

Tere�inha ,""' I .' J 1 _.",lllUILla e re.., . lp arn. pe a ac'1.U "aae

Prado do Rio, La Menor _ "Do ;r, Aniímio e Maria ��lta ela pmpria carta C0l1stitu .... 1 Nacional de Medicina da

.

e Rapsodia Candida da Silva, _cmn .u I ll.o;a l,,:or e,le ��esmo �:�?r�ada. UniveJ'sidadt do Br'a8il
�

" 01 advento de uma 'l1U1U'i'l.a dw .

I staUI�çaa ,da Lblm� da
enCOlbfl se a V20ua nas 22··.· t 'd'd'Z l' lIberdade, naO sonlente elo re')"i ��

•.,!ui.i\1">n c'lt. !!l
•. OC<B."'!IIliill:!'lIf) a81

Farmacias e O
'.

� , na ma"enl,1, a e oca,
_ _ _ _

- -

_

... 6 n 50 '"'ii> r.;""Ii!�w uEl!i»f.a 'iim

rogaria.. e-- ..._+,-+-+-+;;",.+-+-+-of" +. .{>_-.9.. .+. .+.=+ .-�-. l1oem;as da� Crianças
1.\1Iil.=�.g:H·�-•.• !Ili'..�.�:._�Hi�+@ e ��".+.o_�_�_<t��"._��._�_Ç,�.4:.A+.�1'A Não encontrarão

.

refu· e da Péle
@ fD {iéti!éAf dcvm f.(Yrt-:tdlio�
� Instituto Médico Dr. CARVALHO : Oio na (spaulha
,�.: .

..,., -"..,.... óu:wz.=""""""'" � �ladr'Í:d,.�2 (A, P.) - o

D
' �.

� - iagtmsticos Clinicas - '� Gov,erno Espanhol, atendendo

[$; u �.. �. um ped\i;r.lo do Gov'emo ll{)rt>:::'�
!\li lilet8Dühsmú basal - EletroCilI'.diograna Labor" i4í .'

:! 'ó' d
.

li' � aU'JIel1Íica,lIO, proibiu, desde a meir\
>'4>

t rw e Análises (sélngue-fézes-ul'ina, ec) � l'
�.

' . �,l1lD1Lte ce hOJ2, a aterrLsag2m ,em

. � Clínica especializada de Se:nhoras t Caml?(JS {'"spa.nhois d'2 aparelhos
�. � I alemãeS, afotm, possivelmente, d'B

j<1)..�: (Pef�l1rhações menstruais, egteriHdade. aHerfH;ões se- � frustar a fuga de polHioos na •.

!9 lU!lõ:,lS, ilJ.eômúdü8 da edol?cência e da idade critica,: Z'Í'stas para aqli'e�e pais,
�. inflamações genitais. etc.) � ,�-�S/»--","""'.-Q·_Y,-�-.-.-.-4>
� .'
� l!iilm$�a Rio Grêlnco. 3 _ �IUmei1iiil - Telefona t 902 � N.a bar e· 00 lar
(i;'

.

.'
...... (S KNO'f.

i)���,-��'\f"�ot:��:if�2���fio 1��1l+iIL$i_":���D:'.�.��ir.o€i�+:"��® não d;gve faltaD

ntre,ista·
(Conttnuação da la. Pi!;jjna) servar .

uma carta' coustírucíonal
'. o governo conststuclonal. Se 'O fleita sob medãda e que da não

Sr. GetllHIO Vargas está síncera- teve a coragem de submeter. CO-,
I!}ente interessado em: reoompOil mo prometeu, ao voto do pals :

a fisionomia COllSt'itlH.{i:n:nal do o que o seu patrtotisme indica,
govierno; se está, efetÍ!vament1e, parp. que se restaure no país a

c{)\nv'e.ncido de que a ditadura já I' tranqui:lida-de,
que só; lhe pode

cumprju a sua milssã,� oe 'que nãp �er �ada p·e!-o. restal�eieCíiI=lel1l�\(),.'teve o. vigo:r necessano para ob- .. Imediato da ordem I constítucío

.

�" '1. 'U-·êà"'::� �� -.,

Aniversarias

BiumeQ�u, 24 de

I!brií de 1945

... !!IE�

Avançam na Ilalia i as
brasileiras

1\ LuUvaffe bombardeou os seíburbios de Bolonha

DepOc;JHo à disposição
.

Deposito Popular
CICiE. com fivIso de 30 dias
" ;J .", 60 dIas
fdem

.

id:l} 9/' dias
Idem i(l")lli lHO dias

C/Os. Prazo Filw fi mÊ's6.i3
Idem iuem 12 �

2 0/0
5 Oio
4. O/o
5 O/o

fi lí2WO
6;0/0

5[2;0/0
fi O/O

DE II

Extrato
EIlEL

Ed Go e
me ele fatiOl mas do regime (On5"'
tituci.onal da llberdade, é aind a,

postulada, pela íminencia da ter

nünação da guerra na Europa.
Lá se ,encontram brasíteíros, que
estão dando a sua vida á causa

da liberdad·e. COUlO vamos rece ...

l.er, nu seu regresso, as nossas

herioj,cas forças 'expedicionari3s}
e expl!iicar�lhes a contradição fia

grante entre a nossa s�tuação in.

tema e a nossa posição íntema

oíonal, e como, sobretudo, jus
tificar o seu sacrifi(��o na lu�,
ta pela lühertação de países 'Üpri�
mídos, quando elas vérn eucon- "j
t-ar .I() 110SS'0 aínda dominado
por um regilitne írlentlco ao que
elas ajudaram li destruir nos

campos ele batalha '?

Con.vocaçCio ti vigílancia
e á luta

Cursos especial:lizadl{)' SOe
br.e Alimentação das Cria0
oinhas, PuericultUra, Hlgle..

ne Inlantii; Clínica Médica
[ofauti!, TulYen:;1l1o�e Iofan.
til e Doenças da. Péle da!!
Cri1lJ'lcf1s •

Tei�f�; 'UOl � Uil99

P�[f���.��m�fl�t;! 'lt.fu'�� !:$..If.1.!9 \

3 chaves presas a uma
'J

GO'i're'nte, sabado rw centro
da cidade.

G1'aU/lica-s8 à pessoa que
entri!O[i-las nesta redacüo,

I
U o

I .'-.-'.-.-..-.-.""""��-. 9>-:.·-�-�-'}"""�-:'-,*,-�-�."",,·V o

I O custo da vida nos Esiados Unidos
De aCOrdo com €statisticas di�

vulgadas pelo Escritório nor1:-:: ..

america:!1ü d,� Estatisticas elo Tra�
balho, o custo ela vida nos Es ..
tados Unidos, tomando"""e como

bas'e 100 a médIa do período
1935..,39, atingi.u, um Janeirü d-e
1945, () indioe doe 127,1. o Qwe toe";

l"<Cpr'�senta um amn,en:tü cÍe 'lUlli
déGinm sohre o tO'UH de' 127,p:
de DezembrO de 1 })44:

�.e�..�ài�x�·�������������mm����&Gm�g@l��gl§����;!i�.��$�QWW��.���.�,�4���.·�MI�·�Mm�gi�ij�p�I@�'���.�.���·����$�sI�U�*�**����44�����

o sabão

"VIRGEJ\tj ESPE(JI-LtlLID ADE"
CIA, WETZEL INJJUSTRIAt jOINVltLf (Man�a Registrada)
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