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RIO!' 8 rc.. D.) - Os f�pre$elmtantes da pelos dls trabalhos da elaboração da lei JI U .. Do N.. sustentará

..Iluui!ente campa·U.. D. I .. ora sa comissão constitucional, Magna. Sabesse que ii Ua D. tia não aeena- nh� parlam�ntar e_ airaves . oe todos os
estiveram reueidl! soh a presideflcia do sr. rã o mandato presidencial por 6 ases, p�r nl'f!U1S de dnndgaçao para manter o prasoOtavio Mangabeira, examinando diversos as- considera ..lo nocivo aí democracia brasileira. tradicional de ti anos... ., ��, . _ '.lliI-·.�� 4I3�Iiíé��-\lli X !!-='-�i.�--2-ilf_:.!2-���·"·:lf. il' ......�-&.-�_,�-ílf-�-�....,..it-O X .-I!li--�-.t<"'''''ft-�''''''�_'�-�'_'ll: �_._"'��-�-�-ft.-§..!E{.-'iE-� X X $:--�-�_'���.-�-�-!i.....,.4.i'-�
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Miih.lino I
o-a 1>0,00 i
o-e 35,00 �
Cr$ 0,30 iu

a IIO s
reii a �

RIO, 8 (C B) Sobre os rumores da cisao da. União Democratíea Nacional,
em vão os reportares da imprensa vespertina abordaram os proceros desse partido.Tanto o sr. Otavio ]\ilangabeira, como o 151'. Vü'giHo de Melo Franco mostraram-ae
discretos nas respostas as interpelações. O sr. Virgilio de Melo Franco, todavia. foi
mais positivo. Não desejava, afirmou, falar por enquanto. Fa-lo-ia, contudo, oportunamente.

A virtilda e i'l lsa!d&
da ss l"i}l!í'i2m qmmdo
o I:rws a il tnddo
siia premiados.

mario
anual
semestral

. avulso

Cardlal Sapieha
VARSOVIA, (PAP) - De

regresso de Roma. chegou a

Katovice o Cardíal Sapieha, que
foi recebido pelo bispo Silésia,
O Cardial Sapieha deu a

benção ao povo silesiano,

ISerão fotografadas ás "experieoe
etas com a bOiUl13 afomica
\;VASHINGTON (SIH) - o Exército e a Marinha Norte

Americanos fotografarão as próximas experiencias que se reali
zarão com a bomba atômica, de todos os ângulos passiveis com
o auxilio de maquinas fotográficas montadas em aviões e centro
Iadas pelo radio e camaras de radar recentemente aperfeiçoadas

I
�"""''ii-.�-ª-<i1-�!i>iia�-�""i�-:-''e outras colocadas em torres de aço a cinco ou dez milhas de ANUNCIEM NESTB DIÁRIO

distancia do alvo. ,- _ ffAs máquinas d1rigidas pelo radio

St.."'rão montadas no cimo!
.

R II �r'�de torres de aço 100 pés de altura, em varias ilha::,. adjacentes ao I U II 1'.1 IIobjetivo, DO Atoll de Bikiní, nas Ilhas Marshall. Essas maquinasserão protegidas por caixas de chumbo a prova dagua, tirando
as fotografias através de janelas ou orifici�s.-Os orifícios e as janelas fechar se-ão automaticamente, depois de haverem sido ba.
tidas as fotografias, afim de proteger os filmes da radio-atividade,

Desmente que ..

ClS
manter bases

E. U. AD visem
rasi Ino

NOVA IORQUE, 8 (C. B')-llhO de Segurança, sr, Pedro
O delegado brasileiro ao Conse- Leão Veloso, condenou as

PrefIr'am a fnrinlm
.

fabricada pelo
JOINVILI.E

CRUZEIR

..

:8. prl=
são de A1ihaUom

[tIO, 8 (CB)-Os parlamentaristas com assento na
Assembléia Nacional estão procurando articular-se a-fim
de obterem algumas concessões na futura lei funda.
mental na nação.

Jà obtiveram ° dispositivo qU6 permite chamar 08

S.R.r. - Segundo despacho de Haia, Ué) dia quinze n:.inistros de EB�ado ás Camaras par.a prestar i�f�rma.de março, os alemães residentes na
"

H-olanda' l,iv'eram I çoes ou esclarecimeutos sobre negocios da administra
tempo para apresentar seu C8S0 perante as autoridades ção. Será possivel tambam a nomeação de deputadosantes que se proceda á. sua expulsão. do pais. Esta ordem para o ministério, sem que isso implique na perda donã.o

.

se ra.fere ti?S alemães 9l!�, depoís d� adven.t� ao po- mandato.
.

. der de Httler, tiveram que HIg!f por. razoes pohtiCiiS ou. . .
.

,raciais. Tao pouco serão expulsos os alemães que vivem HOJe, aqueles. cons�ItUlntea reunn am-se
.

em
na Holanda antes de mato de ,1940 e que, durante a.' ocu- das salas do palacio TIradentes, para combinar
pação, se mostraram "amigo verdadeiros" do povo holandes. ação conjunta em defesa dos seus principios.

Nu dia quinze de
landa expulsou os

dentes alellães

I

8ft '

u- faris
Novo embaixador doS
f" O .. II.. 110 Brasil

um.ai"uma

foi proibido de sobrevoar

paíS68.jl
vê" não há. segredos militares entr€i l.lQSS03

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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"." t .' NAO EX!_GE PURGANTE,NEM mÉ.'A

a��A! l.!.",C.�;: ,,_��il;;lii:�".sr2'F���

f 'H

mil{omíUla D1Ha Piâcu!dalla NilCIGlla! da Mei!icÚla dê
.

Ulliv®rsidiuh:1 óo Brasil.

.' '!\'if,ruco por CúlHIIH:SO .to Serviço N:aciolll1! ia Doenças .?.ientaie,
'Ex-inter.p.o Lia SlUlta Casa· e do Hos.pitH.1 Peiq,uiatrico do RiQ

de Janeiro. Ex·médioo assistente do Sanatório Rio de
.

Janeiro da Capital Fe.ieral.

CL!mCli Mi'um::A - �SP§CIALnrrA B� IJOBr�CA3 NBRVOSAS,

..CDNSUL !ÓSiO • 8 ij À P ii L i fi B $ C ii f:4 I 11 T
.

�Eaifi8io Amelill Neto.)
Das 15 ás 18 i10ll'lli

PLIHilliNÓPOLIS
7"Wfl rz

.

',-:--.:

.. �.'_.-:-. .

�-IL
-.-.---- -���-� RUfa

I· y.,!id��§e uma casa de ma-l
deíra situada 8 Rua João
Pessos. Inl'orm/içQ6a nesta
redação.

... .

3vl

Jt,

... Fone. 1201 0<$

ELLiNGER &
A PEDIDO DOS SNRS, MEDICOS EX�m F�":'

EXCUrAM os SEGUINTES 8\'! é - tc",'_"�

Blumenou
'"

J\
Me

15 de Novernb .. 588

URIN.� (completo a par-cial com dosagtrn)-"f.EZES (Amebas. vzrmes sangue ccuHo-ES�
GARRO (pesquiz a de bacilo do Koch)-SECREÇAO (pesquiza de diplccocos, etc., esperrnatc
loides)-SANGUE (Sórodiagncstlco d;; Lues (Rea:tRo de Klíne}, - ptsCjl1iz:l Ó' r-k�n:;i0ZDado
(melaria). Contagem de globulos. tempo de CO?f_!ubção e de sangrla, dosagem da Hernr.glcbina,
glico e, acido u.ico, reação de Vidal (Ti!o).-UQUOR (Exame cltobsctcrioscopieo. reação de

Kahn, 0tC) ·-MUCO NASAl.. (oesquiza do Báetlo de Hansen) -- ULCERA (pesquiza de Trepone
ma palida)-·SUCCO GASTRICO (exame completo, dosagem da acidez sangue oculto. etc.)

FORNECEMOS LA.MINAS E RECIPIENTES GRATVITAr.:IENTt:
Instalacão modema: estufa, autoclave colorimetros, etc,

�-m-".-�-W-"'�-�'lf "-i!:-�,.'i;'-_.:tJ> i��-r-·}.''';;;'�·-',;'l;··--i!:,-5:'-'·-�·_· -'l' --''f- fl �-....-"'-"-4>'--'-ª"--�.- .t·,,,,-A;--·,ij--,·4'l

I· 1,' f1xfi;[;g;li;';=� If:' .Pc: í!101ivo de
'f r: ...,��"Iô:t,.,.'" �V

viagem, uma completa oficina
mecaniea. Vende.. 4I3e tambem umaEmpregado de Escritório

Procuremos um, que dtspouhn de alguos couhecímea
técnicos>- Com. e ludo Walter Schmidt S/A.

Rua 15 de Novembro, 1,495-·- Blumenau

--,-------- ---------1
f1mAüCJR (GaSchOIZ) I
tompetencia PIII�iS5iQlltfil' I

______R_m_,l__1_5_de NovemuHJi. )9n 1
N't3 hi�c �r.; no t;f�� , �

d-c�'l� 1alt��li

motocic'éla DKV - fl H P. em

pi"rreHo Estado, Tratar á Tra
vessa -4 de Fevereiro, 8.

[ou REGULADOR VIEIRA)
A Mulher Evitará Dôres
Alivia, As Cólicas Uterinas

n fflELHOR DOS rnElHORES�
�1.ic..:).I-!.:-:"f-:HU.����"i.�_

y;( �1. (). 11
, .",�"",.. - .. .,."""iI""._'<F-'-,,,,.-®: --,�---;i, .. _.� o ,,--_4·_,·,,\'·_ ,p •. - �_.- -J.�'� ....-<I>--sf.--<®i

E lto] e r\c)t 5�t
QUo Abry, p.:imf:Íro TebeEfi,ü da Cí:,maJ'ca de Biume

nau, Estado de S;]ufa Cutsrtua; ua forma da h'l, etc.. ,

Faz saber, que existe em seu c�ut'}r10, �djm de ser

protestada por falt� df� pagarnentc, ums N .'ti\. rf'í)mL,;�nría,
C()ID um saldo de Um mil e cezn er uze lros (el. $ Y.100,00).
emitida por Simão Krug, a vaüsada por E:lgi:\i.ÜO Sehuhmaa
cher e á ordem do asuco Sul do Brasil.

E cumn.o�. responsaveis �'�sidem Ióra di! r:éde, pelo
presente �jS mnnio do respecuvo DrntDg�ü.

Bl11m2DBu, 8 dê sbrí! ;lo 1946.
O Ta heWk-OHo Abry

\\>,�-:1}'-$�>!)--(i--�-�-_. $-�_ .. Il> D <:;--�-:,,,,, .....� ,�,,-,,� ..�.!.; ,%!i,� •. ,�.g_.1,P.

Prectsa-sc
de "um entregador de [ornuis

para 8 Velha.

TOSSE. -. ',::S

BRONQUITE; ;
E. COQUEWCHE11
).. ,-,

.,_.,

fLUXO SEDATiNA

Emprega-se tom vantagem
par'i combater as ir regula.
ri.iades das funi; ões perióúi-

eas das senhoras
E' Calmante e regulador

o.E15t<f\2 funções
fLUXO SEDf'iTiNA
pela sua comprovada eficácia
é muito receitada. Deve ser

usada com cõnfiaça

Encontra-se em toda parte
ue. D. N. S. P. n: 67 de 1915 Foi creada e posta em esecução fi "semana Iugleza",

Urna bô s medida e que muito vem coutnbuír pua tI, dis
puta do campeonato que se aproxime, nms vez que se

queirauproveítor a cpcrtuni.Isde, prlnclpalmente, pura OS

pequenos clubes da za. dívtsão, que Ulnt(. ne e asstsam da
(110 prr curadu "gtWa" e qUH no ü'10 passado [oram baatan-
te prejudicados pelas n�üdfH"

.

Entr0tanto, o campeonato dos pequenos br;m poderá
§�;�;:' àÍ[�p:Jt8do BOB SlibarJr; d2íxaurlo (j 11emlrg:', f;ómer.üe pa.
!'l aja. di&isãf:: pois, Bssim, ;niDguem pOi.hôrã fluelxar-stl

t· d'
�

pnrque iH.Hü um Ia como (' üuuo', nada íTlni3 vparece
,

. r f'
•

'

� ,-
-

Uq,l', como Ulvpr,lllier.itü, a n{'i,o :ser o wt!i"w! e o i1üf§O pu-
bl!tlo)o .se aC0smmou tanto ao "bi.1.Upt;d,," qUe qu,nH:lO :Ble
mw e !lnul.icltidü' n.lIo ha qlhHl:l nãq chu,e...

A '6 •

qm� pOIS, UOOSB I3'Ugft;t,W, Vt�mút3 agu�jrd�r o aue
ucclcHl'il a LBO.

.

�

fUHKf
1telHI� lodo(!j .os iitrviçoa d�

Radio! re\!�ptorei'l
�a"h:D5 Bi1P'ldos (j Gi11'tlID!g1ttll!

TELBPONB 1395
el!Úf '; 115 Setembro. la

1
I

!.
i
j

frigaf ê Sabor
Das Mantei02S a fina flôr

I E::.;peciuih:8da em fl'uta@, fdo&, C0rJ5Bnn:l13.

8 RUil 15 de NOl,'embw, 770 (E:a h'ente à Cl8a
�

f.m�l(1). Aberta diariameD.te até ás 22 hDr:Uf, h,elusi\o
dtlmingoE.

�" ... ",�.�oI ••••• ",,, •• ,,·,,��.,,
_,..,..�����

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



Do -nltcrlos
Salas de .Jcmtor

Dr. A.C. PACHECO g SILVA
Este incisivo cone- /'() do ilustrado prcíessor

palricio é o ��dfo d� aia7:TI! c intra as Iorrnas f_1-

roncas de enÍf�nrÍ'H' o pr{'uJ;;Iua :j� SifiHs.
j\ impurcz a do SJn��u� é uma doença reb: Ide,

tomando-se necessário U!� tf3l<'\rn�L1�O :�iré gi:::�i que
ri '\fEl á ser continu3é1 ) erebova hajam do:.sap<lt.:ódo ('S

nr incipais ..:int(}�T!�5: Cancro venéreo, i{:_;�rnan�mo,
fe;j,j:::Si 1"1;: Uí�QÕ12S !J;J pele, D t!e� de csbeç .. r, Pedra
dl� peso, Fraqueza Falta de! vigor ele. O Depurativo
Tünico.

é 3 mais valíoso auxiliar de medico no

preveutivo e curativo da s iliüs o StB5 gr sviasirnas
N' 3j EC

Ds pessúae têm UBcrclo com
bom rasuHcrdo o populcnt

depurdivo

o Figado. o Ba\�{}) o Corução.
o Estômago, os fll!mT,e;;, e :.:.
Pele Produz lJô; e,;; no", 055o",
f{CllUl1:iÜl>ffiO. Ccgtlí'il'a. QilG
da' do Gl,tt'IO Anemia, e Abcr
tso. Coüsuli e <) médíeo G torae
'o. ii c P o 1 a r depufe.tjl,."(j

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



Prado do Rio, La Meno!' II exportação de Bulbos da Ho!anda,
e Rapsodia S,H.L - Segundo despacho de Amsterdam, desde sue

encontraose a 'Ui�a nas libertação, a Holanda já e s portou bulbos num valor supe-

Farmacias e Drogarias. ríor a víute-e-nôve milhões de fíorilils. Os compradores

�""'Sl-�-""�-lI_�-§,-�--:.. o�-�-'&!�--�-!l!-�-�'=�-� principais toram os Estados Unidos, América do Sul, C8,-

M dlfl d I
a I

'd'
B

't'
a nadá, Grã·Bretanha e União Sukl\lricanD.

O I rei os por 81 vanos ISpOSllVOS $_�_'_§_�_��_�-fi-.� o �-�-�_·�--[ig·-.�._:t>��-���31

do rftf1ulam·ooio do�· TIBro� do �U� a
10 C�SiUDentos lor�m lUrn -r� 1 il� p. i 1}1ID

IitJ I Ih @ rJ ü uuun realIzados nom dia
-� .L!.u.�__JLv �--

RIO S (CB.) - Dando nova redação a dispositivos ·do Re, RIO, (C.E.) - Nada menosl g'l e'::"-! 'Í"'O
guiamento para os Tiros de Guerra, o presidente da Republica de setenta pares se consorciaram, � i' J;:) �JI.m
assinou o seguinte decr:to.lei: _.

nesta �apital. Desde cedo 9ue.o <!'IlEt;'il���,fjn(\� ii, "ii!"

"Art. I' _ Os artigos 10,1} paragrafo UnlCO, e 19, do Re- Pretorio mostrava extraordinario �!'í[!i.I!lf11ii!fíii!i�t:i� ��rasu���l�

gulamento para os Tiros de Guerra, aprovado pelo decreto n. movimento de numerosas pessôas LONDRES, 8 (B.N. S.l- Cou-

19.694. de 1. de outubro de 1945. passam a ter a seguinte que para ali se dirigiarm para forme foi anteriormente anun

redação: .

assistirem os casamentos de pau ciado. dirige-se neste momento

Art. 10 _ O inspetor regional' dos Tiros de Guerra é di. rentes e amigos, que não se in- para o Brasil uma "equipe" ex-

211 retarnente subordinado ao comandante da Região e faz parte do tirnidaram com os atuais preços porimental de cinematcgraflsras

UI seu Quartel-General, ficando sob o ponto de vista tecnico subor- do custo da vida. . • pertencentes fi jà famosa orga�

dinado á Diretoria de Recrutamento da qual é representante re- --I
nização Arthur Rank - respon-

gioual e, assim, responsavel imediato pelo funcionamento do ser-
savel pelo recente éxito de bi-

e d..� o· fl$n�j!uifi;7aça-o d�s viço na região. Para que possa atender melhor aos serviços que
-�� i[tilí tiall'e ;º'� i�� ! . lheteria "César e Cleopatra" com

_O m ��l'Hlln!L II lhe são afetos, ficará díspensado de quaisquer outros encargos: í'. "'ll>.� 'd:ew Íã!tlti1 i;
Vivien Leigh e Claude Rains-'

IR�çiie II IIlld
. Art. 13 J'. ,

'_!

-

com o objetivo de estudar local",

nU u S unI iiS Paragrafo unico - Cabe ao diretor uma gratificação men-

'o, [ r I: r;ra rzl !: ,. mente as possibilidades para a

�

Embora oferec�n.do todas as facilidades para que a Organi-
sal de Cr$ "150,00.

�-� f confecção
de um filme com ce-

za�ao das Naçõ�s. :UnIdas se. instale em seu território, a Suíça
Art. I9 - Os vencimentos, diarias e gratificações dos di-

ti IM
...

nário e costumes de região ama-

suomete, a. possibilidade de mgressar na ONU., à condição de que
retores, oficiais auxiliares das inspetorias, instrutores (oficiais e O IClaS ! zon!cas e cujo. argumento de"

o seu direito de. "n;utralidade permanente" seja reconhecido por
sargentos) e do pessoal dos contingentes das inspetorias. serão í vera ser extraido de um romano

todos �s .

outros países. Tal declaração foi feita no Parlamento
sacados pelo Quartel.General das R. M.. interessadas. Os con-

R EIId!
ce de sucesso "The End of The

pelo rmnístro do Extezior, sr, Max Petípierre, pouco antes da tingentes das Inspetorias de Tiros dependem, administrativa e es li I as I Ríver:'.
de autoria de Dernond

ho:a marcada para chegar. á Suíça a missão da O. N. U., que ali disciplinarmente, das respctivas regiões militares,
'

! Haldridge.

V�l :_studar <l: .tran3ferencla das propriedades da Sociedade das Ar�. 2'_� O presente de�reto.entrará em vigo: �� data do Anunciam de Londres que i "

A mis�ão chefiada !;.el? cooh:�

Nações e a utllt�aç�o dos S?US edificios em Genebra.
sua publicação, revogadas as disposições em contrario. grandes melhoramentos nas í C�?O lroQ�t�r D. � . .Lwíst, vi-

A sessão final da SOCiedade das Nações realizou-se ontem. *.-�--iIi--1i-5...-",�....;t:IIIIII'lii� O �--ilii-!lr.�lí);-�-<lE-si-�""�-� habitações operárlas serão
sitara antes ° Pará e 0. Ama-

O s:. Karl Harnbro, da .Xoruega, presidente da Assembléia· da "".. introduzidos, de acordo com
zonas, deve�do em se�U1da e.s�

S.ocl;dade. de�1arou: "VeJo uma conti�uidade entre a velha se- Dllnalldade dos os planos anunciados recen- t�d:a.r no �1O de !a��lro li pos�

C!:dade das Na�ões e ,a nova OrganJzação das Nações Unidas,
temente pela CümpanhiRl de slb"l�ade oe

.

aproven:amento de

nao
r
apenas na lde�logia e nas funções respectivas, mas til.mbem

centros de cultura fundados I Exploração de Carvão Dnu· ta�:t1LOS lo C:lS �ar� algu�s �a-

n,? �to de que mmtos dos antigos funcionarias da Sociedade das
. em Lornlre� Clister Am,9Jgamatet Oal- p,elO:O �e. relevo t.o LIme e,r:, p, o"

Naçoes ocupam, agora postos de responsabilidade na. secretaria LON DRES (S.N,S.) _ Para llieris, )Lto. �.ata-sf', por. en l\wnl.o, (I.e

Q"eral da Or.gal1lzação das Nac,"'es -Uni·Qtas". f ....tryl· t d 1 õ i
-r. .

*-.1.;' "
uma SImples pesqmsa de jJOSS1-

� _.

v
o ""''' eClmen o as re ar. es "i'

• '1'd d
"

,.

culturais e cientificas entre' os I Um dos l'e'BuU8dús de es- t!}I,; ades natl1ra!� e te,Cl1l��<l:5.
,�_��(jj!j.._�.-�í§.-5:ll--�� o����!ii��-!lià-...__!",,�-a

• uoo epetldet'do C'po n' r

...,-__�,.. '<;I povos que lutaram contra a t timulo oferecido pela O"uerra
_

'.! -_ u,! �!atono

, '!!li'

1
b a "cr Do.,tenOI·mant·-· e'lv,r,do ao

i iJ

B
'I lopressão nazista e pela liberda- I ao interel:se popular pela S

��

• :t1 �- 'D.: J� T�' d' _c.
d' �

I
�·�f,!n D(l,p�ilfjr e

.. E d �1'1 d I
'dO d d"

•

1 ri D"
r.fi••1UtL,-,.n" no lnla

',.
uH�b�. u lm.� ',[rfi.;� .

fi � � e t�J·:lS T. 'I e e segurança o mun o, mI· mutUes. e pe o "rama na f.., . ;
� •

. ,

A",\j< U U U � lu fi,
. B··

porem aue o f'('la'"lO do llo�te

"
_.i .....'"_..._,.."",�"=""""""""'* "f""'&�.,.,.___ ,�,

t ClOu-se r�centemente em Londres retanha fOI a orgamzação do Br�..d r,."

-

:. ��.; �', ;".

ji_. I
i um mOVlmento para a criação de um certo numero de pla-" . ,�-

, cv:.... =� �C.L.S. 8AtraV!"

� • jl de centros de estudo onde oS nos desHnados B. fornecer à r all1an(.�. con�r",.8.�u entre a
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