
Os fstadüs 'Unidos acusados de violar os tratados aliados'
. .

SUSPENSO O EMBARQUE DE REPARACõES A'

RUSSIA NA ZONA DE OCUPACÃO NA ALE.

MANHA

LONDRES, l2 CUnited) - dé .ocupacão na Alemanha, terceira vez Moscou, acusa

A emissora de Moscou in- unicamente para fazer pres asnerament., Os Estados Uni
dicou uue Q> Estados Uni- são sobre a Russía em har- dós de praticar a viotacâo do•.
do. suspendeu (,5 embarques menin com as atuais nego- acordos aliados, denberada
das reparações na SUa zona ciaçôej, dinlomaticas , Pela. mente".

-

-

.

.

_'.

o general Eisen,hower virá ao Brasi�

"'ONFERENCIA DAS NACõES UNIDAS.

�_ dshinsky (URSS) Rt. HON. Ernest
.

Bevin

(GB) e o Sr, Stettinius (EUA) em palestra durante um

intervalo da reunião. (B, N, S ,,)

) COMANDANTE EM CHEFEDAS FORCAS ALIADAS
A EUROPA ACEITOU OCONVITE DO l'RESIDEN-

.

TE DUTRA
. .

RIO, 12 (Meridional)
egundo in{ormh o comuni
ado distríbuid., pela Agen
.ía Nacional á imprensa, o

I ":OMO EXPLODIRA' A
BOMBA ATOMICA
SUBMARINA

Diante de Bekini, 12 (U
nited) - No próximo dia 25,
exatamente ás R,30 da ma

nhã exntedirá em -aguas da
bai� de Bikini a bomba ato
mica submarina, Segundo a

firmou o vice almirante
Blandv, a nova bomba fica
rá susnensa de uma barcaca
especial, ancorada entr- os na

vio" UUp �rvil'áo de alvo,
A exnlosão será provocadn

mp.rliante oTlo.as de l'acl;� emi
i tidas do naví-, estadunidense
: "Cumberland San".

Orgão dos "DIARIOS ASSOCIADOS

�--------------------
---------------------------------------

presidente Dutra, por intee-
-

médio dos Mirrísterios da.
Guerra e do Exterior, convi
dou o general Eisenhower li
visitar o Brasil.

[
O antigo chefe das fôr

ças aliidas na Europa, de a

cordo com a informacâe ofí
cial, aceitou o ronvHe e de
verá checar brevemente ao
Rio acompanhado de altas'
personalidades dt, exercito
norte amertcano .

SERA' MODIFICADA A
COR DO PAPEL·MOE·
DA DO PADRÃO'
CRUZEIRO

RIO 12 (Meridional)
O Presidente da Repunlicn

\ assinou '0 decréto pelo qm,!
! autorisa o �}nistro da Fa�n
i da a modificar, quando ,lul
i gar necessário, ti co'o-acãe,
i das cedulas, de lJunel-moéda
t do padrão "o:rnzeiro", insti
"tuids peío decréto lei 4791
,de 5 de Outubro de 1842,
i mantidas as demais carate
: risticas ali determinadas, As
"cédulas modificadas terão a

; indicação numérica de estam
I pa nara efeitos de registro
• e esl.cüistlca na Caixa de A-
r mortízaeão ,

_Pi�etor: HONORATO TO MELIN -_ Telefones, 1092 e 139�-I:'YJ _cai�ao P. ss
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Considerada arbitraria a u ..

aídad= ecoDomica ale Jt
__

ã

Londres, 12 (United ) da com referencia á nece�
A emissora de Moscou fez a- sidade de assegurar.u "unt

C nfi
,,",�::I () 'U SO cernas criticas á acusações dade economica da Atema

V Jl i.. olil. ..�.
- ang1o-alJlericanas de qne a nha". Contudo, ao f-;-zer. L'

A'. I'..<Qi ":.'�.":: ��_'.'n'h''.'lI!' União Soviética deixou de to, tradtouA·Ida unhidaddc ecori�
� ... 4� qr, tratar a Alemanha de unida mica a eman a e mane

'üe -economica, conforme a ra ,muito unHat,eral. <'As"m.
'. 1 Clara ã' de pútsdam De- to-idades amertcanas e br

sclho de Segura�ça,. o gm�er (le '�
• cAgencia Tass que o' tanícas aplicam tambern, a

no levará o ca-o a discussão c,aroBy�ne e� resposta ás bitrariamerite, e-sa fOrIuult
na O, N, U, de forças polo

ISI",. �' .

, politica segundo a qual a z'

nesas de Anders serem trans criticas feitas Pblos rtdSSOS} na de ocupação soviética e�'

feridas para a Alemanha, sUa, pr�p'ost� $O reAf esn�ll taria destinada a fornece
�anzaçao a, .eman a,

I viveres ás zonas ccídenta's.
passou

_

em silencio sobre
! sem quaíquer compensaçãs

as questões mau"mportantes
.

da SUa parte.
e acrescentou : �yrn'es to-

i
mou sob a proteca9 o g�ne- I Acreseentou que o Mini
ral a.�net'lcano LUCIUS Clay, trc do Exterior britanico, sr ,

que Ilegalmente suspendeu Bevin, examinou o deta hc
a ent-esa .tias r�paraçoes �a do problema da unidade eCt

z:ma, a!l!,e�Jcana a U. n. S" nomica da Alemanha, trataI
S,. ]llshfl('ando a sua med1 do-o contudo do modo arbi

trario como a fez o represeI
tante americano".

-------
--------------------

A k�o.lODla .pl'O testa
Ce SUal! t t:·o,p a s na

o CASO SERA' LEVADO A' DISCURSA0 NO CON
SELH ODE SEGURANCA

VARSOVIO, (United) -

Q governo potones jamais
poderá tolerar Q uso das tro

nas do general Anders, que
estão na Itália, como forças
de ocunacâo da Alemanha.
Segundo o dr, Lange, repre
sentante da Pelonia no Con

O GOVERNO NORTE A
MERICANO ESTA' AO
PAR DA OPERACõES
INGLESAS NA PALES
TINA

i
LONDRES. 12 (United) -

As operações milihres br;
tun1efl5 na Palest;nr f"r:lnl in
formadas m:nuciosan'Pnte n'">

gQverno norte americano, li

ESTIMULO A PRODUCÃO
DO LEITE E TRIGO
NA INGLATERRA

LONDRES, 12 (United)
Q ministro da Agricultura,
Tom \Villiams anunciou na

Camara dos Comuns (lUe o

'.Ifàgoverno dará subsidios aos
'

..

Uf.:(ricultores para a produção
de m�ds leite c trigo, num
esforCo Dura estimular a pro
duçilo desses alimentos,

� ..

' .... .:.lo;.

CClnvite
O Prefeito Munich)al de Blumenau tcm o prazer

� convidar as autoridades Civis, Militares C Edesiá,ti
c(ls, os Srs. Médicos, Advo-:ados, Bancúrios, Funcioná
dos, Industriais, Comereiantes e o novo _!:,m geral, nara
a I'1',mião a realizar-se no próximo dia 18, ás 20 hor:cg,
110 Teatro Carlos Gomes. reunião eSS'1 QUp km Tlor fina '1-
((:'Ide a fundacão da "SOCIEDADE RENEFICIENTE
tiO HOSPITAL MUNICIPAL DE B LUMENAU", :JnfC

'�.:orlacão e aprovação de 1;eus estatutos, já em e1ah';-ra·
rRn, .

.

Bhlll1cnnn, em 11 de Julho de 1046.

Essa foi a resposta que
deu o primeiro ministro Cte
ment AtUe á pergunta de
se o governo n-rte america
no estava ao PaI' das opera
l.'(Je, militares inglesas C.OI1

tr;] '''_ Judeus.

o GRANDE
FORT�FJCANTE

- ._--
.... -
-----

NOVE POLONESES CON
DENADOS A' FORCA
INCLUSIVE UMA MU'
LHER

VARSOVIA. 12 (Un'ted
O Tribunal Militar de Kie'
ce condenou noyc> llo[onese.
inclusive dois milicimlOs d:
força, pOr terem part:cjpnd'
do recente massacre de Íl
df'us, ! A �)rhl1eira' muthel;
foi condenada a

.

dez :10,;

df' nrisFlo, Anunciou-se tan.
bem ('"ue, nelo mcnos, H"

luclpu fa; morto num :th{!u
nnti-semitt <,onl1''' uni {""l.
ontem, entrp Bre.hm e L"clz
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A GEOPOLI�rICA E A PA·ZA
seu centro e capaz de lançar por acordos jlmigaveis e ver a expaJJ,Cão, caso se verífiofensivas da sua periferia. i bais Q que não estavam em tlUe_UIUa' oportunidade favogrande parte de aguas e de Ainda em H117, Mackin- I condições de fazer cumprír . ra'Lel.ilhas de maior oU menor ta der advertiu que a aviação A Russia tem centenas de A;sim, se a Fnião Scvíetimanho , Portanto, dizia Mac militar poderia favorecer u- divisões em todos os pontos ca se puser em-murcha paraNOVA YORK. via rádio - k.nder, quem dominar a "Eu ma grande extensão terres críticos das fronteiras da Eu a consolidação da Eurasta.Só ha um meio de eliminar rasia", dominará Q mundo. tre da Eurasía oraantzada, ropa, do Oriente Próximo e nós sem duvida 1l}e abrnnoca guerra internacional. To- onde as industnas pudessem da A5ia e contínua a refor- o caminho. Com a dermt�do;; os substitutivos serão i- x x x esrna'har-se e a notencia do ca- Os seus exerci tos ao da Alemanha e (lu Japão, sónute.s . E' preciso Que a for minante ser cercass., de sa passo Que nl'Ís em gi'ande a União Soviética poderhlca, tão esmagadora que ne Os necrotoaio , de Hanshe telites facilmente controla- parte ou nos retiramos ou e- pretender o domínio do munnhum pais se atreva a en- fer deixaram de acentuar das. ' .. '

fetuamcs a desmobilizaoão . do e todos os clamares a res-f'renta-la, seja centralizada um fato bem Importante. As O seu trato geop'Olitico, A União Soviética tem par peito de um "pianc'', cani-sob uma autoridade unica , suas teorias eram tão ccnhe "Ideias Democ raticas e Hea tanto uma oportunidade con talista anglo-americano paraSó assim é que a uerra será cidas pelo estado-ma.or do [idades", foi assim escrito, cebivel de subjugar o mun o "dominíe do mundo" sãoeliminada Dura sempre nas Exercito vermelho quanto não como um j)!:mo de con do sob uma auturidade uni- conversa fiada. Ainda quesociedades domesticas. !JeJa "Reishswehr", durante uuista para os seus compa- ca , O seu sistema multi-na houvesse as p,,,rcs inteneôe,Isso pode ser conseguido: Os �lnOS em. C/Ue ambos cola triotas, mas como uma adver cional pode expandir-se .in- isso seria irnposs.vel . PoderiPrimeiro, Dela expancãe de borararn . Hanshofer não a- tencia dn aUe a Inaíaterra finitamente e Mol�tov disse alUos dereta- numa guerra (tum pais até abranger uma creditava que a Alemanha, devia impedIr para bem da recentemente que é e;se o União Soviética,' mas não De;l)orção tão grande do mun f) u d e 5 s e conseguir sua segurança: a possibi lida unico sistema federal viaveí deriamos domina- nem estado, que possa ditar leis ao res o domínio do mundo sem a de de a Alemanha expandis 'Tanto quanto sei, Q:lll1ca a quanto ma;s o mundo o Teto; segundo, nela criação colahcraçâ., da União Sovié-
se para o Oriente ou de a Intemacienal Comúnbta re riamos de f�er e-penas o queem comum de uma lei inter tica .

E,llssia expandir-se para o 0- pud.ou categoricamente o am é necessario que Iaeamr»nacíenat que seja aplicada Foi ele um n8rtidário con cidente e absorver fi Euro- nto objetivo aprovado no seu. desde já, Concentremos tocom eff:.ienci_a Dor uma au- vida do pacto l'uslio::;.a'el1:�o na Oriental e parte da A- segundo congresso: "O prole da a nOSSa vontade, toda atoridads internacional. Aeredítava une o H11nf'.r1(l lemanha . . 'tariado internacional não de nossa ene�gia, todo I:> n05-O dominlo do mundo só Britanico nodia ser destruido Mackinder eLl partirlário porá. a eSD�?� enquanto a So poder para fortific_'1r a O, .-4poderia ser conseguido por e os Estados Unidos isolados
da. formacâo de llma_ forte Hussin Soviética na- se l:_?r N, U. e .torna-Ia um instru- ,um estado situado numa 09- mas que, e perdesse uma federacão de estados nao ru� na- um duelo da. r�deraçaQ mente legitimo de elabora-sicão tão central no hemis- -ruerra com a Russia, a Ale
sos e não _ alemães do Balti da» repuhlicas soviéticas do ção e aplicação

o

da lei. quefer:o uriental., !.Tu.e
pud�sse ex

11nan.
ha

e.stari.a
uerdida e s(l co ao .Adriattco, não .. co�no o mundo" .

.' n�nhul11a 1)oten,c:a" i�cluSIYenandir-se, )�néCaS a absor- a Russia ficaria em condi- postos avqllcados de ofensiva I Um exam�,lYllnuncloso do, nos, pudesse dt..,afI�1 '

,cão de territóri.")'\ visinhos na cne, oe dominar o hemisfé
mas como defesa

.

contra n 'tratados sov!etlCO!; apareceu j O m,undo, oU ,ela. um soEuropa. no Oriente Próximo

I
rio Oriental. exnancão da Russ1a oU 1.1a. recenteuIente m, I1l dos nu- sob o Ull11Sl'1lo d.a ,leI, oU l�llIe na Asia, �ra essa a tenria As onin:ões geopolíticas de Ã'1em:.-,nha -r{aqucla zona peri I meros do "Politica' Science só sob UIll domm;o despotIe"do aeoarafo wg'es, S:". Hal, Mackinder, das quais se de "'osa, .

. Quartery1,", Nele se mostra oU nenhum l1lunCto, �nas u-fórd Mªckinfler. qUe fOI con riV�V311l as de Hanshofer,,'" x x x laue os dirigentes "reãTÍstas", ma. selva de ana�'qUla, quepiada n.or He,r �anshofer, sustentavmn que nem. a In' I sem nenhum earater sagra nInIS cedo oU J11�US tarde se
{1 l:U'onohti.co 31em3<1 qUe se �([1tprra Jlell1 uma coligação N"o PJ'estarnm ouvido a' do e qUe n�o Dodem in1])edir 'destruirá para sempre,suicidou ha algum tempo, anglo-iUnericana poderiam do

\\qJ'ltlaeclin"ined,'eel'atOII'sS l)ll�oem,·een,nl·sr (lae 'R-
-

e· '/%ar I-a Su /-ça
O hemisferio oriental en- minar o mlolndo, T!0rque não

cerra a maior Darte dos habi conseguiriaIh. Cl';ar Q necessa lnJOo:I'�. ddae.sY.tlalerllr·l�t!'�llnlj!�<e.rioOr�,e nd"es.� .

.

_

T

tantes, dos territorios e dos rio il11perio continuo de ine, _
_ "

_ _reCUrSOs do gl.)bo, O resto xauriveJ ))oteneia humano {l SOs reT)resentantr�<; em TeerH i IRMAOS SCm\ ABE
do mundo se ctmpõe em material, inconqulstavel no e Yalfa esperavam conse'guir: --

! Comunicam aO povo em geraI" qu� trrllsferklm'--------------------,---
suas instalacões pm'a o prédi� Nr. 1046, da Rua 15 de111.................... Novembro, ao 1�l(J') do Hotél São José, onde se acham a

'..
dispos:ção de seus amigo!,; e ,favoreeedo_res, (Ji�non�(l, de
novo e grande estoque de ar,hgos de anlVe!'Sano - .10lUS,
relógios, cristaes, pOrceln, nas etc,

B!umenau, 9 de Julho clp 1946.
.

RELOJOARIA SmCA

DOROTHY THOMPSON

Cepyright dos
Associados"

,"Diá'rios

1, El '·0
y

�J A II COLUMBIA ,

(.,8. °trlp.l...'8r1S '

I :i elA. NACJONALRr�n�E�E:Z�N.flRE:IDA K

I.I. (J u. U I I � Séd. Sod." Av. A'm"••I. Bmo,u nO S' - Rl()
. - '.

I
A•••to no Estade de SIa. (',,,a';&D'

.)
Matri:r: JOiOviUe ! 'I:

)

:ua\5(lde N:ve:br:, :3710 -I(SOB ADl\UNISTRAÇÃO DO GOVERNO FEDER \L)
!f FOGO _ TRANSPORTES ACIDENT�
r Responsabilidade Civil Omnibus

P
,

d" f
-

" ('franseunieg e 'fraoilpo1'tsdOlll)ara a nussa.
'.

l�(lntil reguesl:& m4Jn� r,: -------

le�uo§ em estoqllp.: Escola TecoJca de
&eIDlagtoo do

Co�..nercío
Paraná

----------0_------------------------- ----

Uma linha completa de MOTORES nacionais e estrange'rns ue ana e bai
xa rotação" oe 1 a 97 HP, para 220/380 Volts, 50/60 c'cIos,
2 MOTORES marca GRAIH:ME, d,e 97 BP, 470 ptações por minuto 220

Volts. 50 cicln•

HOl\'lHAS para uso dOméstico e fins inrlustr:ais: ,lHarca HAUPT rotati·
vas" conjugadas com motare, monofásicos lí,j HP, lÚu'ea LI
LA, cOm válvula elevadora acionados POJ motores tr::fús'cos de 1
BP, servindo até 50 metros de profundidade.

EX-FACULDADE' DE COMERCIO DO 'ARANA')
1"13CALISADA PELO. GOVEUNO FEDEHA�.,

ua Comelldador Araújo UU 176 • FOIle. 1192 . Cunhbll
Diretor: Dr. r .tiz Aníbal Calderari

,

\'TERNATO - SEMI EXTERNATO e EXTE�!'lAlu
URSOS: Admissão - Guarda·Livros - Amol!sr de

Admi;;i;:;ti'açiw - Datilografia e Esteno2'raha
u!!l.el DIURNAS e NOTURNAS. para ambos Oli! S�:i"GlI
'�;IB./ji avul�a8 Oe Datilografia e EstenO'HlI,ful

o

p.�� -lIll9a�mI

rtigos para o lar
Casas Terrenos
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Desperta gra. interesse o classico de domingo
entre O IIm p I C o x G U ti f J n I

·

CON�mGUIRA' o GUARANi bUKPNEHNJJ!';g o ISU- sua maior capacidade tecnil._ .

,--'. ' r)�
�r/J.:

'

.��
..

"

'#. ..' ./.l'.I!,a{-��UAIJHAU \jl( ENA' t -- INTEN- ca sobre os bugrinos , Nós,
_

r;;IV
SOS PREPARATIVOS DOS DOIS BANDOS entretanto, somos de opinião

que o Olímnic, terá pela fren
Indubitavelmente, O elas- prognostico sobre as futuras te, domingo, um dos seus po

.ie:. de domingo a se travar posições que alcançarão Os derosos contendores deste cer
entre Ol.mníc, e Guarani, dois clubes na tabela do cer tame, pois desta vez o Gua
promete arrastar para o es tame elebedeano. raní não é só o esquadrão
Iadio da Alameda Rio Bran Realmente, na partida de do entusismo, mfis nele mili
Co uma grande multidão, dcminao, Olimnicc e Guara tam ag-ora vabrccs incontes
ávida pOr conhecer as ve-da ni terão que empregar todas taveis do nosso socer, com
deíras �)ossi'bi!hiades tecni�

-

as suas forcas. todos os se.u U.lll preparo tecnic., elevadis
cus e fis;cas dos dois conjun recursos teçnícos, no sentido srmo ,

tos, e assim fcrrnular o seu d sair do gramado vence Impossível noríise se torna
-----�------ : d�r, e com doi, pontinhos ga fazer um prognosticé crité

'rantidos na tabela elebedea doso sobre quem sairá ven

'na. Sã doais adversários pode cedor domingo á tarde, do
resos dois grandes coneur �rande clássico Olimpic, x

,

t
,. cita G'uarani, sue jJrf'lllete arrasrente ao cep ro IuaXllll0 , -

dino . Ha opiniões (fUe COD lar para o estadia da Ala

cedem grande favoritismo ao rneda R'o Branc., UIna nume

onze grená, constderando rosa assistencia.

"' no Estado de Nova I L� ork, rios fitados Uni-I evo I)
dos, ha cidades Com os

nomes de Atenas, Homa
Nápoles, Dunquerque e

Varsóvia.

1.

2. que, durante O tempo
em qUe foi presidente
dos Estados Unidos, Ge
orge Washington ja

mais '«iÚ receber salá
rio de esuéc.e alguma.

.3. que \, aim, ao matar
Abei, 'assassinou um

uuai.o ",t po;)ulação do
mundo, pois que, depois
dauc.eie crime, sÓ resta
ram ", terra ele j)rui;r.
Adã.. e Eva.

4. que há, nus Estados U
nidos, nada menos de
01 (::3tádios com cr.vad
dade narn mais de ....
50. "\qn r::-,ssoas� :;stC) {� ;}T.a
ç"" c.e ,__spúrte:; perret
IH e r.ic capazes L _

r: V�) 1!
Zl1 ,. CaIU OS circos da an

tiauidade .

i. que o automóvel foi pre
visto nas Sagradas Escri
tu-as, pois nó versicuto
4, capitulo XI, da nrofe
cia de Nahum, lê-se:
"Os cear-os correrão em

f'uria pelas estradas. UI
trapassarãn uns aos ou

tros em rapidez. Brilha
rão como tochas, Corre
ão como rerampagos .

1
que, no século XVl!1, os 1

faróis de sinalização ma

ritima constavam de u

ma simples fogueira de
lenha OU de carvão, den
tor de uma espécie de
gaiOla de ferw oU então
de lamparinas presas
em globOs de vidro; que
a parti- de 1783, apare
ceram nos faróis tanma
das anerfeicoadas com

refletores e eolocadas
em um - allarelho rotafi
v'o: e que, atualnlente
existem farói.s com um

alCance de 40 quilome
tros e um forca de ilu·
111inacão equivalente a
20 milhõe� de velas.

6,

A MAÇI0 13 de Jttlb& de f94l
-_..............--_............_-_.. - .•._,,_

- eis as razões do sucesso

dêste lombrigueiro
'FEITO para facilitar o trabalho das mJea _ JIIIi,.

nistrar um Iornbrigueiro a seus filhos, o·.u...
de Cacau Xavier vem sendo usado com SUceslO ·W
mais de meio século. Não exigindo dieta, ..
precisando purgante e podendo ser tomado _

qualquer nlês ou lua, o U-
de Cacau Xavier é um�
mento fácil e eficaz COAU'a
10m brigas. Siga o uemp&.
das mies de' outra. e ciro..
geração. Dê também a _ •
lho o Licor de YcaM X ",'I'ieo!.

o--seu Radio está talb.ndo?
tmedi�ta�f!Dte á o f i c i na

RADIO di BLOHM

Equipamento moderno �3 <t!Ul 81&0 Paulo
.

formado ti diplomad41 r- -:---
-

.

� -'1_,...�

r
I

nn
�IRURGlÃO-DENTISTA

RA�OS X
. ,I . ___

Especialidade em Rad:o!!T}lfin(- r!pn1I'Ír; ��

quer a xame médír-o

r.ua Brusque szn --- "felefnnt<

para 'lu:1

120 1

,;)

Colégio Po.r-theno ,J

(lFICIALIZADO
Rua Comendador Arau]o, 176-Fone 1192--Curilibl

Diretor: - Dr. Lui s Arnb ii Calder.. i

'1' Internato - S, m'-'x e na r, e Exi= a o

CURSOS - Primário, Prê-Ginasial - Ginasial Cito
.! 1[0 -,- Exame de adrr i! são em dezembro e Ieveireu

Aulas lJlLJRNA ' e NO rUNAS
Para ambos os sexos Peç m prosn etc

..

CO\1PRA\'O� �fBO DE l s. QUALIDADE

1\.0 PREÇO DE CR$ 6�50
seis cuz-r-r« r CII;C(1(rf(i rrrtavos. O QGI;__O
J IQU!CO POSTO JO'N\ ILI K

OFERTAS FI L1MCS Dl!�iCdR f.�

_��WETZEL INDUSTRIAL· J('_:'_�l�l SOCIAIS
ANIVEJ{SARIOS a passagem do aniversario 11;

talicis do astlmado cidadâ:
Da. MATILDE MATOS I si... Arno Paruplona, anel"<
A efernerida üe hoje re-- so chefe do escritorio da F[

gistrn ri nassastem do 'aniver briç_? de 'Linhas "Circus"
sario da estimada sel1,oora da de Gaspar.
?lIatiJde Matos, CSl)osa do dr. I

Jefferson de Malos, compe Srta. OSCARIN_A BER-
!,ente cirurgi;io cientista nes i

NARDES
:1 cidade. I Defiue h�.ie a dat.a natal

. 'c'a da <renÍ11 senl!orIlll O�r'
ARNO AMPLONA rina Bernnrdes, re,idel;'
A data em curso assinala nesta cidade.

Auxiliar de E�critot'i!)
Precisa-'e um (a), (fue tenha boa caligrafia e nn

cões de contahilidade. Emprego bem remunerado r
'10m fu turo.

Os candith1tos queir�lm apresentar-se á rUa Sã"
Pauio n. 20.
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Termtnados os fstudos_ sobre a situação da Alemanha
PARIS, 12 (United) - derada a mais difícít, da

'Terminaram "s chanceleres, Conferencia de Paris. Ama
dos quatro grandes os estu-
dos sobre a situação da Ale nhã os M�1ishos das Rela
manha. Dessa forma foi ven cões Exteriores do "Bíg
cida rnars uma etapa, consi Four" vo'tarão a reunir-se

p�ra díscufi- Q. problem� aus ilhes das discussões. Destaca Byrnes deu ordens para qle
tríaco , A sessao de hO.1e se se que ao comec;ar a secção o seu avião fOsse l�eua!�dDdesenvolveu num ambiente referindo-se ao sígíto, Moro- para sabado, (I que ÜJ$.Uc.a

tov declarou: "Desçamos a que até lá estará terminada
de grande reserva, nada cortina de aço. "Entretanto a c&l}ferencla' dos

.

quatrotranspirando sobre OS deta- revelou-se que O sr .. James chanceleres aliados.

AConvenção Estadual da U.I?.N�L
reun i r .. s e -á Q "17 do cor-r-ante]

Orgão dos . "DIA'RIOS ASSOCIADOS"

o SR. WALTER HAUFE REPRESENTARA' O
RETORIO MUNICIPAL DE BLUMENAU

DI· pera-se que Os resultados dos 1
trabalhos da Ccnvencãs Es
tadual da U. D. �. virão

No proxirn-, dia 17 do cor aos entendimentos qUe con . conciliar os interesses parti
sente terá lugar J?-il Capital tor��m essa. aproximação �)ar 1 dartos de aco.rela com o ambi
do Estado ª reumae da con tídária que VIsa a pacifica- ente que caraterisa o pa
vencãe Estadual da U. D.N' cão da familia brasileira. Es no-ama politico nacional.
COm a participação de dele' _. _gados de todos o. rnunicipíos
Para representar !l Diretorio
de Btumenau foi desisnado
o sr . Watts- Haufe, escolhi
do na reunião do Diretorio

h'
"

�unicipal.daU ..
D. N._,rea que gan arB,m a guerra Será desn.ecessa.. io rquais-.\ace.na....

a

.•

p
..

lua.di..
da

..
e �.an.lo... S�lIisada quinta-feira ultima. . quer comentados e ln peça elll ires ato. intitulada

No próximo conclave poiiti ] . ., � torno do valor e dos méritos "Dona e Senhora", qlle cens

cc-partidário, ao cue estamos RECIFE, 11 (Meridional) no dia .5 de Março. de 1940, . artísticos de Iracema de A·
informados, serão examinai- - O general Charles Gerhar�� na Italia, na "lzmha�9�� de 'lencar e sua companhia, que
dos os aspéctos politicas em acompanhado de sun comiti Mo�te Belvede�·e. �l.�lgmdo I atualmente percorrem �s.face do movimento de con-] va, compareceu ao Q. G. se diretament., do o.fICI<ll bra prmcrpats e cultas pla;l:eIas
graçamento das corrente, de; da 7a Hegiâo, afim de entre s:leIrO, o general disse: "Vo do sul do pais em triunfal
mocraticas nacionais e a ati gar o "Silve- Star" ao tenen cê é um exemplo das pessoa-s' tornée, onde tem colhido os
tude qUe a U. D. N. no te Celi., Hegucira, por atos que ganharam a guerra. Vo I

mais expre�sivos e· francos e
Estado tomará em 'relação de bravura, na ação ocorrida cê e os comandantes de gru I

xitos, bastando somente a-

no foram as pessoas que.�a;�
!
quilatar do pretigi., que o

<le perto cJ:legara�n. a.o lil2nll I seu nome conquistou no tea
go. As minhas felicitacôes . l tre nacional por ser uma ar
Sinto-me realamente honrado: lista perfeit� e que sabe im
ao entregar-lhe e5�a co!:dec� i pressionar pela personalidade

C b· H
- ! rªJ:!l0 n?rte arnerrcana . A I que caraterisn Q .seu tem

D 'Dl P a D I a . e r I D g I cerlmon·a. compareceram al- I peramento arti,tic�. Iracematas autoridades. I de Alencar_. devera extreíar

Avis!lmos a?S s�._acionistas desta's�c!e!lad,e, qU,:e --.--.---------.-". no,�eati'o Car!')s. Gome� na

acha.m-se a .sua dlspOSrç�o, no nOsso Escntor!.o a Rua Praia de Camboríu prOXllna terea-feIra, devendo
Floriano Peixoto, 1990, !Jl; documentos de que trata o ar I .

tigo 99 do decreto-lei n? 2627, de 26 de Setembro de
1940.

ANO IV -:- Caixa Postal? 38 - NUM E R O� 709

STA. CATARINA· Blnrne nau, 13 de Julho de 1946.

"Exemplo das pe ssoas
NOTA DE ARTE

IRACEMA DE ALENCAR ESTARA' NO
GOMES", TERÇA FEIRA

"CARLOS

FELIX HERING
Diretor Industrial

VISITA

Indústria Textil

I

Para os interessados ofereço do
rante O ano inteire minhas 4 casas

de aluguel completamente fmstala- Tivemos ontem a satísf'a-
das. eâo de receber a visita do

Inforrnaçô-e e prospectos por: I
distinto cavalheiro sr , Arlin tituírá soberbo espetaculn e

SCHWADERER & era. LTDA. _ (10 Aüearetti, SOC10 gerente da uma noítadn de arte 111:l�

Cajxa Postal. 79 _. Rllil 15 de! firma A. Aílegrettí & Cia , gnifica. Nàsua temporada
I Novembro 679. J' Ltda , de Ere.chim, Rio Gran em Blumenau, Iracema de

.

- de d,? Sul, que aqui �e �ncon Alencar proporcionará �1ü pu

II [�I*i1IIIIi11lI.:l!iIIlf!·P""'�""'·��i!::::::D:::f�; 'i[l.�t� ��h;C�enll::�t ;:r;;:'�;:id�<'��
;� � alI �::R�CC�::LU: IUma maqu��:r�e ;�crever nêva

I RUA 15 d... l-iovembro, 730.L����'lID;"--"Cc.· ... ,", ... - >"

lt··�W����

T.·RO CA."RL·)S GO.MEt5.·� I.--

I
CHEVOLET PAVÃO TYPO 1928

TERCA FEIRA 16 DE .TtIrnO DE 1946

.

.

'.'. Vende-se em Ótill1.o e,�ado de funCi
..onflme.l1to e em �

A'S 20,30 HORAS �j IJlacado para 1946.
'.

.

. ).. .

NOTAVEL RSTRE'A DE . � I
.

v:elO e tratar em Rio do Sul com JuiJo I aupItz La

ma Cia�i:: Comé iracem1 de A I e n c a r
i i'" pauhs'i"�---E- --i-iJSCM--Com HORTENCIA SANTOS- .KUlmlHU uu \' AL Ie 1. NORAT.

"Apresentando a magnifica peça em 3 atos

!
I Humano si1)lpatic� e alegre é � ro'mancc qUe €::te
: filme nos I1Hhtra cheIO de cenas de term.u·a p de UliW

.� I n legria s.::i.
.

.'

I'
No ll1CS111o r,ro�.rama:

- Complemento ;,aClOnal -

shorts e Jornal do RCO
.

DOll1in�o ás 2:. A continuação da formidavel ,erh:
: POLICIA l\fONT AD.A. CON1"'R)·._ .A. Sr\I�C)

TAGEM.
3° e 4° EPISO'DIO
ENTRADAS DO COST :':'

Blumenau, 8 de Julho de 1946.

INDUSTRIA TEXTIL COMPANHIA HERING

Cam�n.booete

AMANHA DOMiNGO AS 2 HORAS DA TARDE

n h
MABEL PAIGE e JOHN GRAVEN

. DOCE LEMBRANÇA

Grande t'ahalho de IRACEMA DE ALENCAR
... ":--�-�.�-���-

Acham-se aberta;,; as aSSInaturas para 5 !iécitas
cam o beeretárin da Lia. no Hotel Vitól'ia, ou com o

Snr. procópio- Tenes.
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