
"Sómente Com a urufio dos elem
ser combatido o inimigo comum"

FLORIANOPOLIS, 23 - exaltar a necessidade de' co

(Meridional) - Agradecendo .laboração de todos em pról
a saudação feita em nome I do futuro do Brasil, acres-

- .do governo, o Cardeal Dan centou : que determinou a vitoria,

Jaime Carnsa-a, depois de "Estamos vendo na Capi- infelizmente ue. certos ele-

salientar a gravidade do mo- [tal da: Republica a igreja
mento que atravessamog e participando nas rmcia

-- .---- tivas governamentais. E'
A CRISE NA PECUARIA que a união de vistas, para

FOI ,PROVOCADA PE- qUe nada nos separe, torna
LO BANCO DO BRA- se indíspensavel inclusive
SIL entre os partidos poiiticos,

pois, trata-se da salvação da

patria , Sem a união esta

doutrinação não pode ser efi RIO, 2:1 (ME'ridional) - A
ciente. Somente com a união nuncia-se qUe r- governo de
de elementos sãos poderá se terminou severas medidas,
combatido {] inimigo comum. incus'vo de dennrtação de
Pode existir toda liberda-! elementos envolvidos nos' a-

A SAUDAÇÃO DE DOM JAIME CAMARA AO POVO
DE SANTA CATARINA

RIO, 23 (Meridional) - O
deputado pessedista João

Henrique declaron á impren
sa que a crise 11:1 pecuaria,

� em grande narte foi provo
cada pelo B",ne.{) do Brasil.

de no 1110do de }iE:nsar e seri

tlr. Não se trata de escravi-

-s.ir a opinião. E' preciso,
porém, que saib::t-se ter sido
a falta de unidade de vistas

'"

..)everaS

RJentos da

coa
.-

saos poderá
mentes que jamais deviam
ter sai(:l.o nos jornais.
DE;", .. zer e afirme COIn

satisfação e orgufhe que nem

o sul doBrasfl nem Santa Ca
tc-ína passarão pcr esta ver

;c:onha, demonstrnnd., que a

nos-a gente é um pOVo livre
mas consciente. Os meus vo
los são para qua a gente da

minha terra, a sua COopera
ção com Os poderes publico,
e a colabo-açãs com a igre
ja faça de Santa Catarina,
cujo Estado tem ho�e o nome'

-

de santa, uma térra prospe
ra e feliz. E' o que desejo á

minha térra e ao meu po
vo".

medIdas Ct'lntra ete
"S 11 i 11 do Bemmei9'

o SECRETARIO DE SEGURANÇA PAULISTA
AO RIO HECEBER INSTRUÇõES

et'gão dos ''PIARIOS- AssomADOS

.
Blretcr: HONORATO TO MELIN __ Telefones. 1092 e 1391 __ Caixa P. Washington, 22 (United), Truman acreditar qus a -efe

-
---- --' - - -- - O presidente Truman de-, rida legislação represent., eANO IV -:- Sant_� Catarina _- Blumenau, 4a feira,)M de Julho �e 1946. - N°' 71T; clarou, ao grupo de lideres' fieíente programa anü-infla

administrativos do Congres- cionista e que, �e 'o mesmo

As rep 11' ""'0- d
.

"B ":.1'1' So estar agora o projeta-Iei for .vetado, haverá. poucas

.

' - ',":
'

•. 'f ç es, e guerra ao .•• '['.'Si
" em comprcmisso afim de de esperanças para que qntll-

E,a-O de' ·01·... ih'·0-....·s e D.a-o. d'e 'b'. *1' 'b'"0-.e '8'.
terminar se o mesmo evitaria'quer outro projétci-lei aind.

I:f ....... a H inflação, para então assiná venha a seraprovado pela a-

-h, lo. Por outro lado, esses tual reglslatnra .

e que os hens de eixo não mesmog Iideref.declaraeam a '

iam f: lém. de :WO bithões . I -

..'
Tuis CIfras 1mbLcadfls no -------------------..

se bilhões ao invez de mi- I exterior, especialmente nos

lhões, que referia-se ao pre Estados Unidos, causaram

juizo das índenísaçõe, do
surpre-a _ Mus, horas depois

Brasil,. Assim cnl eensequen tudo esclurccín-.c, püis, tra
ca, foi divulgado que havia
mos sofrido perdas de guér
ra na ímportanci., de cerca

de 900 bilhões dE' cruzeiros

UM EQUIVOCO DE DATILOGRAFIA NA ENTRE
VISTA DO CHANCELER JOÃO NEVES

RIO, 23 (Meridional) - O
vespertino "O Globo' publica
o: seguinte: "Nas decraraçôes
escritas que o rhanreter João
Neves entregou ontem aos

jornaiistas, que constituem
a primeira parte da SUa en

trevista, por equivoco certa

mente de datilografia, liam

tava-se de ml1hiJes e não de

bilhões, tal come acenlun

IUos acima".

ABANDONARAM A PA,..
TRIA DEVIDO A CA
RESTIA DE VIDA

Os tecnicos alemães I
serão crpr-ove itodcsRIO, 22 (Meridional)

Trazendo 721 passageiros, AS PROVIDENCIAS DO GOVERNO PARA A REPA
trezentos d<ts quais, portu- TRIAÇÃO DOS ESTRANG EIROS INDESE.JAVEIS'
gueses que abandonaram a

sua patría devido a carestia RIO, 22 (Meridional) - -s quais deverão embarcar

de vida, segundo as suas pro As autoridades policiais vem dentro de poucos dias, a

prias declarações, chegou pa-ovidenciande no sentido hórde do navio transporte
procedente de Lisboa. o "Aljde serem repatriados os ale- "Marine Mertiu", destinado
mirante Jaceguai". rnãer i n d e s e j a v ei s a e'sp fim pelo goverpo nor-

JOHN (1 CIA. LTDA.
INDUSTRFA F C.OMERCIO

avisam a sua distinguida elíentêía e favorecedores
qúe transferiram o seu escritório e depósito para O

C�ntro>
A RUA 15 DE NOVEMBRO N° 1422

(Prédio Luiz Rischhiet.er)

onde esperam ser favorecidos com as estimadas
et.deJl5 da sua presada freguezia.

,Blumenau, 20 de Ju lho de 1946.

te americano.

Entretanto, :) governo bra
sileiro, cen.lderand- a gran
de fa'h c1p t"f'rlieos no n05-

<" n'lis, j"(',,�lvelt auroveitar
uteis n<'s diversos" setore
Os elementos (Hle possam 'er
de atividades têc�icas.
Assim é qUe entre esses

elementos está incluído Paul
Cristiensen, acusado de lan

çar uma rede dG espionagem

FOI
: O BRASIL PEDIRA' UM

1 BILHÃO' DE
.

LIBRAS

"entados aos japoneses de S. . PELAS REPARA.
�aulo. Adíanta-s� que, afim ÇÕES
le receber as necessárias ins LONDRES, 22 (United)

A rádio de Roma anunciou-uções, está sendo esperado hoje que o Brasil pedirá um

.iquí o Secretário de Seguran bilhão de ,liras em repara-'
a Publica de São Paulo. ções da Itália.

o projeto anti-i!1flacionista
presidente Iruman

-�

do

o GRANDE
fORTIFICANTE

A Situação na liollv.a
A .JUNTA REVOLUCIONA 'RIA BOLIVIANA RECEBE
MENSAGENS DE ADESÃO DE TODO O P A I S

LA PAZ, 22 (United) - qucionária Boliviana deu a

O secretario da Junta Revo conhecer o seguinte cemuni
cado: "Os preses pclificos

no Brasil, lendo sido preso e

processado e hoje está cum

prindo pena na penitencia
ria, onde tornou-se um ele

mente utítísslme, Ali naque
Ie presidio Cristierrsen ($tá

no terr'itório nacional e os

deportados, sem exceção de

COr política, estão completa
mente livres para co'abornr

na. restauração das Iiberrln

des democráticas". Acres
centa a nota que até agora :3

Junta já recebeu mensagenf
de adesão de todas as par
tes do pais.

dirigindo uma oficina na

preparação de técnicos, ten
do mesnlo posto á disposição
do nosso governo vários in

ventos.
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-c-o··rxU:�111Um doe,mente que evidencia c surto clt! progresso
""''''...rJ �'-

r I ?_,Ql!E R::P�ES�NTA O QUADRAGE'SIMO PRI- segurose do Brasil, de UL}
c.IA. NACIONAL pr: S:EGUROS DE VIDA 1& ': ,,,.t.:lhO RELA ro RIO DA BRASILr"COMPANHIA DE " .

1" d bRAMOS ELEMENTARES

II
SEGUROS (;i�RAIS poo. ". e rou 0, afim de,

Séde Social: A" Atmrrante Barroso nO 81 - RIOI, emfaceda situação cada vez
Agente IV) Estado de Sta, Catarina: I., �a: Assembl.e.'i.•1. �,�ral ,dos transcendental iI.n..pol:tan�ia. '" m.a,is precárl.·.a, enfrentar .,

J I) Ã O P Ü � T O I actonstas da 111 a"'L- Com- "aumento das indenizações pengo em comum,
, I panhin de Seguros Gerais, cm virtude dos sinistros nos' .. Pelo acabamos de verifi-

I
Rua 15 de Novembro, 1371

1
realisada �m .12 de �ar�o de ramos elementares

.e. PD.·n.
ci

! .car, incontestave

..

tmente,

[$.;-FOGO - TRANSPORTBS - ACillENTES te a,?,o, _fOI subm,e�ldo a a- palmente no ramo Transpor ram bani aprecíaves, e pP:>: Responsabilidade CivU Omníbns precraçae o relató-í., referen
t s

.
_ veitósas �is atividades da(Transt'unt.E!I;I e TranBPortadOfll) te ao exercício findo em 31 e, o que meti vou a. ereaçao B il C h' d' S-------....""'-..,.-��--,,--..,.---------"" .

t d I tit s . d R I
rasu- ompan Ia e egu-------- de I?ézembro de 1945 daque por par e o ns 1 UI.O. e es.
.' ", __

C 1,
·

th lIa uuportan,te companhia .

.

ros Gerais, no ano de 194J_O eg1o a eno n nacional de seguros, com sé- V J!;NJJ� l:::).I!: UM cujo relatório evidencia
O F �. C f A L' 1 Z A O O I de em São Paulo. Numa li- B d surto bem elevado do pro-

Rua Com�ndad.or Araujo, !76 - �one'n 1192.
-- .Curitib� II geira an.alis.e. sobre o ínteres a n o n 90 n grésso e deseuvotviruento "

Diretor. - Dr. Luis Aníbal Oaldere-I sante documento que temos em perfeito estado de con que bem meréce e faz .júsInt, fi ato - �<mi-Exte nato e Externato em mãos e que nos foi for-
CURSOS - Primário, Prê-Gin. sial - Ginasial Citn-I necide pela finl1a Sehwa
tifico - Exame de í'dmjs�ão em d-zernbro e ícveirei-o derer, & elA. LTDA. a-

Aulas DIURNAS e NOTUNAS· t g e n t e s fi' e r a i sPara ambos os s' xos Peçam prosp! CIOS! da referida companhia, é líD'�,--' _

nos dado expressar a nos

sa admíeaçâ., e boa .impres-
CLINICA MEDICI são causada pe'o apreciável

(lORACAO - PULMÃO - FIGADO - INTESTI�O;I e volumoso movimento de
RINS - REUMATISMO - D1ATh--nMIA - RAIOS X I

segurados e as cifras ali pu
--.-'

. ELm:ROC�RDIOGRAFIA -- blíeadaj, demonstram cabalConsultóno e. Besideneiar
.

RUA BOM RETIRO 12 - Fone, 1258 mente. qUe a Brasil-Ccmpa-
f'.ol'olC;:_TTf 'T'.s· .w. a "'_ 11 • tI�. " 4. .. .......... ', nhia de Seguros Gerais vem,

se impondo ao conceito dos
i interessados pelo seu escru

I pulo, critério e segurança,

I nas suas atividades. �e:o
montante global das CIfras,
a .receita da Braait-Compa;
nhia 'de 'Seguios�:Gerhi5 atin.,
giu u·· ;C:{;l'$.·Mi364,l15;91};'
sendo Cr$ 52,,698.676.90 de

premies e o restante . de ju
I ros e outros rendimentos No

111leSnlO e.xerciciv. as reser

vas da companhia atingi-

! ram a soma de Cr$ .... ' ...

27.507.595,70. De 1° de Ja
nei-o de 1945 até 31 de De
zembro do mesmo ano, ateu
deu a companhia com a im
portancin de Cr$ ,.,., .'0 , ,

;!� 7!��!9�O�'ellSd;aIs;:;}:tr�: Um livro de anedotas galantes
atividade. O atiVá da com

panhia, no fim do exercício
era representado pela im
portanci., de Cr$ ... " ....

40.460.659,30. Em se tra
tando de saldo das operações
'satisfeitas Itodas as �brjga'
'ções, resultou o luc-e Iiqui
do de Cr$ 3.645.508,00 sen

do o lucro industrial de Cr$ ..
1. 980 .169,00. ;De acordo com 05 Estatu-

I
tos, a Companhia aplicou o

saldo do exercício em reser

va legal ,dividendos de 1% '

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

do capjtal, Diretr.ria, Reser .

_ .' ." •

• va de Previdencia, Funci-

E K
",

n'n',OnáriOs, Bonificação aos aá-
'

..a'",m..·a
.

onistas Reserva suplementar' .

.'. . •.
.

.

.'
. '. ..... .

. :
.

e outra contas, perfazendo
. "

'

.

'

.

assim o total de Cr$ ., .... i �IRURGIÃO�DENTlSTA
3,645.503,00. S"h o titulo i

de TransferenCÍa de Aç.ões,' 'R'A
�

O'
'.

S' Xno exercicio de 1945, fOram
.

..

. 1 ....•.... '. . ."lavrad?s 18 terI210s de trans'lferencla de açoes represen-: Espeeialída1.e em Radiografias dentáriu,s para q1J�I,
: tando 342 destas, Nas ativi i quer ,Unte médico

,

I daeles de 1945 ha ainda a'
ressaltar, j conl,Q l)Onto de f.;ua Brusque s{a

Dr. Rubens Wafbacb

.��
MHis oe aio século

� e uso constante '

pl'Ova a eficácia dêste Lombriguelr.

MUITAS são as razões do sucesso do Licor de
Cacau Xavier. Primeíro, a confiança que

hse notável lombrigueíro inspira às mães bra
sileiras, por ser inofensivo ao organi,sf!lo inían
til; ópois, porque é poderoso vermIcida c, por
l(tn, porque é gostoso. O Licor de Cacau Xavier
lião é oleoso. não é purgante e pode ser toma

�: em qualquer mê� ou lua. Combata, pois, eu
lombrigas Je �eu filhinho, dando
lhe Licor de Ca':'u Xavier.

24 1· ,I-�') 11'i
�--...li

zervação ,

I3ermano .Jahn, Lonnas
M. Rio do Sul

pela operosídadetcrlter-iósa e

competente dos seus dirigen
teso

Maquinas Blu
menau-nses Ltd,

Precisam.··",,· da mecanicos
a iustadOre&.

Pagamos' bons salariur.

a,u,ã·l��deN�vembro�1·117.

Ourivel"8aria Willcrdiog
A Ourivesaría Willerding á Rua 15 de Novembro

N0 134Q comunica a sua distinta freguezia, que acaba
GP receber um variado sortimento de cbjétos para pre
sentes em nrata bolíviana, metal cromado, vidros, Ieló
gios despert;jdores, canetas zíntetrce, taptserras, etc."

maeavilhosamente ilUstrado, chama-se:
"BISCIDT DE SEVRES" e iusta apenas c-s 38,()O

e só será vendido contra IteemlÍoIso Postal.

PEDIDOS A "EDITORA VALMEN," Petrópolis,
E. do Rio - Caixa Postal, 91.'

Casas Terrenos
....ompra-se _'Ofertas sem interinediario, 1)t-, carta

ao endereço .. ARNO ZENDRON - Caixa p'l!Íal IH Blu
menau, oU nessotamente com o referido senhoe ,

Telefone 120 i
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Paz ina
=---�

1. que as abelhas perce
bem cores, podem apre
ciar diferenças de for
ma e possuem um deli
cado sentido olfativo.

2. que 136.435.000 indÍ"-'
viduos, disseminados
POr um território igual;
a 15 milhões de quilo-I

nietros quadrados falam o es (
panhól no mundo hodi-'
e-no. !

I
3" rUe todas as obras pu-:

b·i.cadas anteriormente;
ao ano de 187() são do
dcmnie publico, isto é,!
podem ser Irnduzidas e:
lrmçadas indistintmnen:
te per qualquer casa

editora,

4. "I.H',· se bem que Os ja- i

poneses aleguem tê-la in 1
ventado há mais de 300 1
anos, a raneta-tinteiro l

foi., realme.nte ir:ventada '1"pe o . neete-amerícano L. " r

E. Waterrnan, na segunda
.

-r .;.metade.�o:;�0CU� XIX",·

5. qUe a unico jornal chi'
nes que existiu nos Es-
tados Unidos foi o

�

6,

A NAÇAO
'. . _'.....=......_----........

24 de Jul1tQ :tó
�.

Estola 'Tecnic:jt df" Comercio
..... ' -

I :R·, lDí.DetoD '(l�n P��;�a"·«Í..;·
! (EX-FACULDADE DR COMERho DÓ PARANA'r

,

. FISCALISADA PELO GOVERNO F''EPERA r.
!lua Comendador Araújo nC 176 -' Fone. 1192 . Cnritibll

.

Diretor: Dr. I·�iz Aníbal Calderart
iNTERNATO - SEMI-EXTERNATO e EXTERNATu.
·:URSOS: Admi88lio -'- Guarda·Livr08 - Auiiliat d.

f\T"'\ l'C� rd o D D eke Administração -' Datilografia e Estenografia
(.l \.:.

I
'\ulas DIURNAS e NOTU)RNAS� para

- ambos 08 l!uGt

ADiu avulsas de Datilografia e Estenot! rafi.
- ...._ .'MII�

-

-
", �

.

l19, __
. ....•... .

'

.

lo 'seu Ilaciió
-

está":.;'lhàddO?

I tial.b1!;1§ - Lã�" tlC:�r� �.. ��J,�ur'3tas
I

Casa Willy ;:��, le ve r-t

a varejo e atacado

O maior sortimento pelos menores preços na

ViTROLAS

SUISSAS, das melhores marcas por CrB 875,0(1

Grandes, novas remessas de .lJl::'UU:::S, IHií:iCl�Ul.�.; e

estrangeíres ,

- Conjun t.,. de

TOCA DISCOS

CHUNG SAI YAT PO,
de São Francisco da Ca- I

lifórnia, cujo primeiro,
numero apareceu a 16: ---------------------

, de fevereiro de 1900 e

j' .. .,..

que deixou de circu.lar AUrOMOVEI�
a 13 de março de .,.,

95 HP 117" entre

1931.. I _ �IXI'S
• I UESOlO.

que, em Nova York, a Oiplomat de Luxe
lei não permite a venda DE SOTOi
de verduras aos dornin Especial. de Luxe
ges, eque, recentemen- tl5 HR - ll" entre

te um vendedOr ali .a- eixos .

cusado de vender toma DE S01Ü De Luxe
DE SOTO Custom

tes nesse dia, foi ahsoI
vido pelo trbunal, pois

Suissos e
• ODEONOLAS DE LUX(Y' enl�
\,;alxas de mad.elr8.. - Artigo garantido esó de la

qualidade _

AOOBDBO:NS
de 41 até 120· bai

Atenção: - GAITAS »S BOCA: pars atacado r"
iOs pl'eÇOI dll Fábric� �m iÍ�� •

DE SOl'O

BLUMENAlJ
Rua Brmque - Caixa postal

Santa Catarira
Caminhonetes

... .d.MINBOES
conseguhl provar com DE SOTO
um Dicionário '\Vebster Modelos de Caminhõe!'

que o tomate não é u- De SOTO adaptáv.ei�
'. "

.
. para qualq-Ller Sé) VHN

�a
....
ve.rduru• luas, UJU,.:'l I" Tipos àesde %. altfruta, .'

. lU toneladas
I\?'

BANCO DO BRASil S. A.
81umenau Rua 15 de Novembro, 1236

Endereço telegratíco: cSatelite»

131ume-nõu

Faz todas as operações de descontos - Emprestimos � Cambio - Cus
lódia � Cobranças - Deposites - Ordens de Pagamento - Carteira de

Crédito Agrícola e Industrial - Carteira de Financiamento.
.

Agencias em todas as capitais de Estados e principais praças do país.
Correspondentes no Exterior.

ii<

W$e&MIilif4E�b{§f"ih9tt iii' _�iWWi#-?+Af��n�:b;:;�I
•

A MISSÃO AE'REA '3p,np,:" li4.NHISTAS E PESCAD,O
; NICA SEGUIU PARA GI- RES FORAM ARR;ASTA:"

I BRALTAR
.

DOS 'PELO .V J!;NJJAVAL

I .LI�BOA, 22 (United) A
.

ROMA, 2{(United) -:- CDn
i nll.ssa� da Real Força Aérea ta-se até o 'pre5ente momen

! Britanica, proceden_te d"s A- j to, 24 vítimas do cíc'cne que

I çorese que press�gtiIU no fim i varreu Ioda a c"sta da re

;d_a s�l1lana passada, as nego I gião de Emitia, acreditando
!

Cl�ÇO�S relativas á utilisaçiio. : sé, porém, qUe numerosos

U'te!'l'1or pela aviação prita-: banhistas e pescadores, apa
.rnca da ba�e aerea dos Aç� inht\dos desprevenidos, foram
. res, constrmda durante a' arrastadas . pelo vento ou

I gu�rra pelos ingleses� seguín morreram afogado. ..

I h?!e para Gibraltar de a- Os prejuízo, são avaliados
viao , em centenas' de' milhões de
-- _" liras".

r, TAMBO.RES.· DE GAS.OL.1-NA DERAM A' PRAIA

i DE GUARA'l'IBA
ANIVERSARIOS

MOZART MELLO ,
.

')
,

,. <
Na dat d J

..

'

'.
RIO, ...2 CMendlOn.UJ)c 1< a e 'Oje comemó I

..

:.
. -.- ".

.

..
10. nforma um vespertino que

[ rl:l a pussage_nl du cnu an iver : - Ó: .:

'si natalící 1"
.,� ., nunlerosos. tambores de .\Uno

,o <,IC.IOO(·sbnloclda'!" I'
' ..

(1,'10 sr 1\/[1 . 't' 'l\' ;'-: .; ma neram a. costa, nu..praia-, '. 1 ozu- ! ·ler,.., con-: 1 G ["b F�'·
.

.

-'

..

ceituado .' .....
' (e· narat: a,. 01.' cornun-ea__ •• �,L c. L-

. eC}InCreJante ". .. �. .
__

.. .:- _

Rio d 'S' 1 . I' e,m do o Jato a policia, 'sen.do en
o UI, onue e II1Wto' " d 1'1 I

.

bernquist . ,! .. '

"
! '\ la aos gO,( ue Os para pescar

. o e (c-dclon<tdo. los tambores, eincoenta dos
I CALOS MEl'l'NING

I quais já fÓl:am aP:-.lnh:"lf}S.
. .1 Embora se Ignore a origem

Transcorre hoje o aniver 'dos tambores, admite-se a

"ário naíaliçio do estimado ipotese de naufragto ou dou
cavalheiré: sr. Carlos Hen- tra do arcabouço de algum
níng, residente. em Timbé . navio afundado durante a

,.
.

-
-

,. .

�.

.'
.

'

'.

l guérr�,

rl CARLO§<SCH�IDE- '

.' MANTEL >" ..

'

Adeanta-sn lião ser a pi-i-
I A data em CUrso registra : nl.���; ••qj:!�r�enc;adessanaLu
a passagem do a.nive1!s�rio na teza�i,'pói�i �a tempos um

talício do conceituado cida- peseMor.' apa.nhou grande
dão sr, Carlos, Scheideman- quantidade' d� tainp?reS de
te], residente- riésta cida-

.

ülê() :�nt�égaIÍd; os mesmos
de, ac • Arsenal de Mari.nha,

*1 e .,rá prontamente �teiiúUJO.
, -�qoip8.mento modenu) .i!� êm' 8'0 Paulo

formado e diplo1J1adn 'r - -, ---_.- ,____" -

•
�

OHERACl\F.� -- pnEN-çAS DE RRNHORAH

DR. CAMARA
liIopeelall.t.

CUniea em geral - Tratamento pelU
mtra-Ourlas .

'

..
' .

Con.sultório: Travessa'4 de Fevereiro.� Prédio peiter
OPERA'OOES· NOS HOSPITAI8 ___..,-
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'6Na� pode haver felicidade no .InUO·d"o". enquanto a

1[..lla for desgw:-a§ada" Nacional (.;Ollstlturnte ítan bleia Nacional Constituinte

"", t ana, "Faa-se duma nunha italiana, porque não pode ha

i�O P' fALIANO NÃO E' RESPONSAVEL" ,DE !a.{!a pelas cestas da
-

Italsa, ver felicidade no mundo en

€LAROU f' SR. LA GUARDIA NA ASSEMBLE'IA 1'::'3 a verdade ii que fai em quanto a Itália for desgraça
CONSTITUINTE ITALIANA plen{) peíte e pOr Mussolini da ."

A., acreseentcu r HAchei as

. .:
.

qu:!) a Italia foi apunhalada . x x x condições de vida aqui me;

>ROMA, 23 (United) - "O declarou o sr , FloreHo La I
e acrescentou aduz-ndeain-' Idores do que esperava. 'Mas

p'ovo italiano não é respon- Guardla, no d'lScurso que da que o mundo mUitc"Espe' .. ROMA, 23 (Uníted) _ O tambem vi qUe os vossos'

fiavel, é o qus a Cor:fer,enda pronunciau. n.
a Assembleia ra dcs trabalhos da Assem I Diretor da U. N. R .. R.o A..

problemas são mais ·difice:f;

da Paz deverá considerar" -,
'_--

_. " ,

e ex-prefeito de Nova YOIJ"k, de s.olução. do que acredita

I Orgao dos DIA RIOS ASSOCIADOS" La Gua dia f'
,

bíd va" .r
, 01 rece 1 O pe,

,lo preeídente da Assembleia

I· s�rag.a.t, que deu.-ih.e... a.s boas.vIndas em seu nome e em

I
n=me da Assembléia da re- U . '.

publica italian.a E.m
'.

m casa slt.nada no Ban.-
d d

..

SegUI TO da Velha e um terreno 6� I

!.
a eu a palavra ao vísaan] por 250 'metras, situado na r

.
te: qu� inic�ou dizendo, que:Matt»

.

Grosso, Uma motod
nao vInha a Italia ha 28 cleta de 2% P. S. em per
anos e acrescentou: "Sempre feito estado.
desejei visitar novamente a Tratar com o Sr, Wtl l]:

CARLO BUTI, "A VO'Z D E OURO", CANTARA' EM Ita'ida. No anos que segui- Kautz na Cia. Salinge-, Itou

BLUMENAU' , ',.'",' i
-ram-se a praneíra grande pava Seca, ou pelo telefone -

to! .�1i j gu.erra não pude, Depois nãoo 1359.

E' motivo de regosijo pa- CARLO BUTI (a voz de
ra o publico b1umenauense: ouro) Canções I

!o fato do celebre cantor ita I
liano Carla Buli, considera, I Bob Carrol! Locutor !

E D I T A L do a expressão máxima da
I
e anunciador . I

PROTE'STO DE TITULO canção italiana, cantar em I Junuaríe de Olíve'ra Hu - i
Blumenau amanhã no paiol merísmo. !,

. I '

Oswaldo G. Nóbrega, ta-
o do Cine Busch, Segundo Forty et Lnfaye Bailados;

beítáo mrertnc do segundo o que divulga. a imprensa �crobaticos.
.

1

eficío, desta comarca de BIu carioca, Carto Buli, que foi Mister Jeff � Irni lador- o

!
•• O . B A N QUE T E D A M. O U T E

menau, Estado de Santa Ca- contratade pela Ernpreza A.. Umberto Simões - Ventri

tarinf� na fótma da 'lei,
P. Limpo de Abreu, conees- Ióquo , y E' b����Ate iliY�.t:ti<la a comédia policial que este fil

etc, -s-

sionaría de varias' cassinos Pampulha Rll1et _ Baila- me desenrola que apresenta urna argumento original
FAÇO saber que acham, na Rio, São Paulo e lWnas, das, sob a direçã» de Luiz' e .prcpercionn Ul11a seria de situações ccmicas de < unia

se em cartório para serem teve a sua viagem da .Italia Obvio. ,naturalidade apreciavet.

protestadas por falta de pa 'ara o Brasil bem' acidenta I" No mesmo programa ainda: UNIVERSAL JORNAL

gamento, as duplicatas de �la em consequencia da guér Maestro - Marcel�o Corto- e CompL NAICIONAL

nrs. 252/45, de Cr$ 4.833,00 va, período em que a sua n"�; I

e nO. 252A/45, tamhem de 'aida da EUropa foi devéras Diretor de cena - .Tosé de

Cr$ 4.833,00 - emitidas pe iificil, apesar da ínterven- Alencar I
lalfirnia Estabelecimento de ,:ão diplonraticn do emhai Contra-regra - Luiz Fur-,

Tecidos Renascente SA" da xado- brasileira em Portugal tini. I QUINTA FEIRA - DIA 25 - ás 8 HORAS

cidade de São Paulo, aceitas' [unte ao governo pcrtugues . I·
por G. BOSCO & ClA.'. �a chegada de CarIo Buti Apare'h-j, sOllnroS. r>lw"rh' O SENSACIONAL FILM DE CORRIDAS DE AU-

LTDA" desta praça, venci

r.
vo Bra.sit, a Empreza A. p, roUPa do CASINO nUARTL TOMO'VEIS

das em 20�8-45 e 201-9-45. T�impo de Abreu foi surpreen ,IA' de Santos f' ATLANTI-. � PIS TA D A M O R T E

apresentadas pela credora: lida com o fechamento dor CO do Rio de .Janeiro.· I
i'tão havendo encontrado a -assínos, faio que redundou PIANO _ f.EDIDO POR:. Entrelaçad- em um li:ndo romance, veremos neste

firma devedora G. Bosco & -m prejuízo em face do cen ESSENFELDER.
tTme as celebres corridas de automóveis que realizam-

Oa, Ltda., pelo presente 'rato firmado com o famoso se anualmente na América do Norte.

edital convido-a para com. -antor italiano. Entretanto, Eis norque. ,>1)I'""p;hndo n
� Um filme electrisante da Fóx � !

parecer em cartórío afim de vquela Empreza, no propósi passagpm de C�lI'!n RuÍ' !10r
E ainda: PARAMOUNT JORNAL e Compt , NA-

resgatar Os titules menciona 'o de proporcionar ao povo esta cidade, com destino á
CIONAL.

d05_OU dar as razões porque brasileiro I1Wluentos de ver Porto Alegre, a EmIlreza A. 1.
nao o faz, ficando, desde dadeira emoção e encanta-

ENTRADAS DO COS rU�ffi.

J·á,'. intimada. do· nrotesto que t
.

P. Limpo de Abreu levará
.

l' men o artIsticos, resolveu em
sera lavrado dentro do nI'aSO d

a efeito um uni.co epetaculo
lo' preen er uma tournée pelas

legal. .
umanhã, no pa!e!) do Cine

principais cidades do pais, OI'
Blumenau, erll '>_.3 de J'lllho

. Rusch, COIll a :!presentação
ganlzando urn "show" COlll

de 19460 do maior cilutnr italiano,
a participação rl� Carlo Buti

OSWALDO G. NO'BREGA como principal figura, cUJoo 'd t
T'

� nUln pr.ogrmna .e ex rrror-

abelião Interino. programa é o s/'guinie: (fnário SllClless0.

quiz vir". ExpHcand;" depoi'3
que ago-a falava como Dire-
tor Ge�al da U. N o R. R.

BEBA I�EITE, CDMA
CARNR OVOS E

VEHDLJWAS l'HESCAS VENDE-SE

Mas se isso e irnpossivel
tome COMPLEXAL diaria

mente ás refeições. COM
PLEXAL é um con�entrado

I\çi\o
de vitaminas e sais mine

rais em proporções ideais que

completam a alimentação
cotidiana.

ANO IV - Caixa 'Postal, 38 --. NUMERO, 717 ,

ST�. CATARINA ._ Blume nau; 24 de J'uího de 1946.

COMI'LEXAL

{'JOTA. L)E ARTE

TOME HOJE MESMO

Complemento alimentar

QUARTA FEÍRA - DIA 24 _ ás 8 HORAS

EVELYN KEYES em:

ENTRADAS DO COSTU�ffi.

Cü�HU CUFA,
QUEDA rms CA

fiELOS f GEMAIS

no Um U fi ico espetaculo
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