
:. "D. D. rü' oio' transigiu, não
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transig.e, nem 'trangirirâ!

ti feito Trumann com
\ .,!

mi tli as dos Ec. Unidos para
antir o segredo atômico

o espanhol ê a linuoa
estrangeira favorita

J R��v !S��:�� 14��i�OS
o "World Telegram" informa

fone: 147� A que um inquérito realizado nas
-

dtiNêlBM. �B OlARIa instituições de Nova York .mos-
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. tra que a -llngua �espanh?lâ. é a
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semestral ora 95,00
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. avn1so Cr. 0,40

�...•..•• ;:) Q.....to 01... aSPlrclçh$ do VAI.. dD .ltaJaI Bt;nJJ!��.��� �) - Fe;, �i;: :t;'a��:f.'1:1!�:�8LU.mrWAU • OtlMt..;-.-f.B.iraT.5� M.aio.......de 19�6 � _ Dr. A.chllles. Balsliil. Diretor Responsavel ... 4ft' un _ fi. 163 rene Basch, que fO! O' '!ueher nhol, vindo em segundo lugar
da Suavia Húngara, foi conde- O' francês com 50.000 estudan
nado. à morte por enforcamento,

t, '. T·1.. I' 1 es.
depoís de haver o rll:luna JU - =:_..---------�
gado provadas ,as acusa�ões �e Sr Iry �Idrl·kque, como presidente da Volks-·. fi
bund", negociou o �cordo pelo Afim fralar seus in!lm�sses,
qual as "S, S." nazIstas pode- d-

. w! fnonteriam recrutar voluutarios entre I pe Imns s�a 1IJU1�a U H

OS suabícs-hungaros. na nossa uereRc.a.

s
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Inslalações
Irtigl' Elélricos

Instaladora dI
Ilumenau

f�!L�of���Q���n.europeu� destjam, �mígrar
�.ontra-s.e ?esta caplta.1.0 lorna-' •. para a América .

lista MurIlo ",MarroquU1l, que

I
.

durante a guerr� foi o corres- .

. ... ! A situação é sombria, . origi
pendente dos tDiarias A.�s?cia- mentos e que p.ar.a se .ter ,ldeia I nando se daí a rede.sc?berta da
dos:!> em Londres. tendo vISltado desses sofrimentos basta afirmar! America do Sul. Milhares de
varias teatros deIutà na Europa. I que os calculas não pessimístas pessoas desejam emigrar 'e l��
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f�!iu·8e.ás �i;>_.Q,giçll�ªAl� ,yig:.,.c'�: .rer,�-dU!'ante o inverno. devido a
o Canadá, aro condições de re·

Europa. aftmando que a pcpnla- f�lta de alimentação na zona ceber milhares de emigrantes.
ção está passando horrosos .mo-' qcupada da Alemanha, . Sobre a situação do Brasil e:

.

'. ....•

o préstigio que desfruta na Eu-

Servia a Hiller, DO Exército dos ropa';'�S:�m �f��!�,O !��:rolf�!��
('slados UOI-dos julgar que o Brasil é conhecido

na Europa Temos apenas um
.

S. Francisc!J (O B) - 0 sargento Frank Hirt, do �:����d��ff,�Oduto de expor

Ex�rcito dos Estados Unidos, está sendo acusado de Quanto à queda de Vargas,·
ter recebido instruções para entrar em contacto com disse que ela não chegou ao co

«agentes inimigos:», .no Rio de Janeiro: em Am6terdam nhecimento publiGo, uma vez
.

.

S
..

que este ignora o Brasil comtá na. uiça.
H' t

. admiravel constancia de apostopCitado agora a Conselho de Gnerra, Ir sera lado
-

acueadu pelaPromotoria de ter pertencido ás fOl'ças de N� tocante á viela. na IugIa-
Hitler e de ter recebido instrução completa nas esoo- terra, disse Muríllo M:uroquim'
las alemães de eepionaO'eDlt para vir aos Estades UOi-'j ser ainda bastante difícil, pois o

" .
.

o

1 h
. país' vem se recobrando dosdos. e dan.t.II remet(�r para ao á eman a o que vIesse a

h d' a' luça-o fu'n"1 .' ·d'
.

'. -

.

.

d A I
c oques e um revo -

sabe� de segr�dos .

e

gue.rra, .

por Intel'medl0 a r· dar.lentaL Os ingleses apertam
O'entma. da Holanda e da Smça. .

os cintos vestem-se mal e sen-.

R"
..

'

d-'
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A leitura do volumoso procesm contra Hirt retar- �tem frio, afim de que a I!1g1a-

a'· :
'.' a· ··

..··a>'. ·.r' ddouK'noI CF"o.t;Is�l�ohdBeHhuerlt'a'tÓ inichlo ddo depoi��H)t� '���� Ss��pr��a grande nação

.

e
.

ar,'. fleWr�c. a 1', 6S emun a . a .asusaçao, E' de opinião o jornalista Mu
que est� cumprIndo pena de 30 anos de pnsao, por es· filio Marroquim que os traba-

f':\
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... •• '. ..• ••.

'
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'

,pionagem e conspiração.. .
lhistas n�o abmdonarão o poderLONDRi:!.S.14 (B. N. S.),:-- Amda 8 respeito da Cnn· O sargento Frank Hut VlVeU 17 anos na Ale- nos proXlmos 12 a 16 anOS,venção de Radio!oceHzoção realizada ll:'Cente,mente. em

uh '. Falando sobre os seus p1c:tl1os,.�dres, UijJ cios. englilnhosos nparel,hos descritos .enIZo, .foi ma a: .
•

B h f" t 1, o correspoidente dos «Diarios8�Õ['ia Radar "Robot" que dava 8 sItuação euata a DâV!QB. DIZ a promotona ,que a r requen ou a �sco a
AS$ociados»afirmou que publica-dura:i�e eper8ções contra o:io:imigo.. .'

. .... de Espionagem que lIlrt tambem cursou. O dIretor rá um livro enfeixando todas àsAo se B.th��Hlo no mar, :DUm Joealprévlamenté escolhí- dessa l.!}fÍcola Kal'} Bau(?r forneceu a Hirt codjgos se· cronicas e comentarios escritosdos, st>1,!av8. uma tHICRra e c· apoorava amomátleil:n,er:�e: eretos com 08 quais deveria ele entrar em contacto desde que iniciou suas ativídadedentro ue CIOCO se.guflQÜS uma ,antena aél'eB. tl'lescofhca com agentes no Rio de Janeiro em Amsterdam e na como corresponnente de guerrase levantava .8
.. hgava o ,aparelho rl\.da.� cenk,o da boia:

S
.

'. .

'.' t
dos «As�ociaà0s', em Londres.flutuando Bem chamar B atenção, li bOIS dava sinais. 808 Ulça.

. '. • E acrescentoll:
vapor.es equipados com o aparelho radar .necf;,ssáti9 para Um dos juizes do Conselho dG Guerra, o maJO'l'

. -«Espero dedi!:;_;r unla largaI estabelecer contacto com ti· boia; cujo alcance era de John .McQuiUen, aousa Hirt de ter usado tinta secre- parte desse ,'oIume ao exame
JJOUCO mHi-s de 32 quHomefro5.

..
ta para mandar a SElU país, por meios excu�o8. ir..for- P?litko c('niinental, tal, como

N·· ... . .'. .' ····1 . t ·e· M d "te' Inações obtida,s nos Estados Unidos sobre a aviação V10 cootmente nos dIas deOVo Cana. e f1 r o e I r-
militar, sobre novas invenções e Bobl'e material de guerra : de post-guerra,.

·taneo e o Mar Vermelho. gue�ra em geral.

L.()�DJ{ES, 1.r{O·13.)-"-c·Um novo ChnatUgando o Me- 700 mil sacas de arrlz· abandonadas emditer.j:t6iàOfiO 'MEtr Vétmelbtl, .destinadú a dupHu8.l'·o Canal Galaz Rio,' 14 (CB)-A Comissão Central de Preços a
de- Sú'ez' ou a sllbstitut-Io. n�

.

eventualidade do mesmo se v.
provou indicação no sentido de que o delegado

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

tornar �rop�iedB.de �.x{j�usrva do Egtto, satã dendo estuda:-- regIonal do Trabalho em Oolaz apure 8. denuncia de q..Ie S.ofrerão SenShfel lIaido pOI' tecmcos brnaD1CoS - acuncia O cúrrE'spoooente exi$tem naquele Estado setecentas mil sacas de arroz a.
do <tDcill;y Mp.H1> em Jerllsalem.

_ .'
.

.

.

. bandonáda8 por falta de transporre. xa de preçosEstie novo c�nal'dever·á partIr de Gaza, na costa do ." .' ." .•.. '.' .•,Medit6rr8ü'30;.e terminarís'.lia,sldeia,d.e Acabra, sobre o CR·UZ.EIRO Prefiram a fannhaMar Vermelho.. ....
." .... . ..... '. . .' .'

.

.1 Uo trOVO, �8.lt8.} seria cotltrolad
..
() pe�a Grã-B.,retanh8 e os. - '.' '. fabricada palo� fjffi>}üiD8

..

BntamCiJst que assegurariam (.1 fln8nC�[imento ""OINHO JO'INVIILE� trlibam�:s. •

�
.

. ....

. :

A propósito de uma entrsvists concedida a
um matutino -earioca, pelo .eeaador GeorginoA.ve
nDO, o sr, Otávio �rangabeiraJ presidente da U.
D. N, e Iíder da bancada dêste partido na Assem- ,

bléia 'Constituinte, distribuiu a seguinte., nota à
iro prensa: -'-- "De refei êneía a urna entrevista da
dat -pelo senador 'GeDH�ino. AveliilO ao Coneio
da Manhã, dev_p, maia' uma. vea, .esclarecer:
- a) '"T' Que, nem a UDN, como partido em con

juntp. neuí qualqúet das' suas secções eatuduaie,
.entraram em qualquer, acõrdo, de .nenhuma natu-.
reza, com. o Govêrno li\úleralj b) - Que a-atítu
de da' UDN, -em face .do '. 'Governo Fedel'ãI; 'e -â"

f �l:esma uniformemente, e sem q�alquer diferença,�. todos 08 Estados da 'Repubhca; c) -'-' Que a

'UDN se tem limitado .a sustentar que, àchando-se
como se acham os Estados, sob o regime da inter
venção •. fed{jral, e por conseguinte sob a respon
sabi lidade .do g0'Çefno da Republíóa, cumpre a este

pÔI; cm prá�iqa R(2s. mes�oB Estadps,
.. uIna política

de,:'.gBrantia e respeito aos direitos doa seus adver
sál:\Os e dos cidadãos, em; ge:r�l" para que tenl::.a o

paí�. a tnmquilídadeindispensável
.

1,las' atuais ch-
cunsüíueia�; d) ..� Que

.

o Governo Federal, é só
eh< é o. responsável pelo que pOf, ventura tenha
feito mi venha .a Jazer Iloa'Estados. reservando-se a

{.) l}'N }' OP1 qualquer caso, .inteira libel�dade de ação,
para honrar integralmeute os seus comprorrlissos
partidáriosn.

.

.....

Muito Breve
Abrirá sua Exposição de

PINTURAS
nesta cidade

ZUMBLIQK· --- Pintor' Oa
tarinense.:

I\'N01-
.

n-� dt'O·v... faltõ.l!J
,

.' � .

PORTO ALEGRE. LJ.. (C ii)
- Alguns produtos da Jav(�'ura,
devido à enorme prcldução de
cereal, sofrerão �,ensi fel baixa
de preço::;.

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



--C>Seu RADIO· está- falhando?
Leve.o imediatamente na GRCin8

�. RADIO • BLOUM
. . _ _
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Alameda Rio Srcn'u::oll '10
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IDESOTol
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Caminhõ_ee de 1/2,até 10 toneladas.
CAMINHONETES

Veja que lu xo ... e depois v!gT�����I1o DE SOTO "Dl- "!(.
dlomat".-Agente exclusivo

, RICARDO DEEKE
provIsQriament�-á rua Brnsque sIn Slumenau.cx. pÔ8tat 11 g ;�.

tt1:M:���() tJi.�4il.l�D1f{.���".

I Exportadora. d8 lada�a8 S.. A. IIi Stock permanente de: !

I Mad
..

e.•. iras de construção em ge- I
..

'

1 ral, Forros, Soalhos, Molduras I

t
.

e�. I
� ...' ...

Telef�ne1337 .

=
!.. 8 L U·H li N li U * Santa Catarina. �

�"'''���!ii'_8_�_O�'.llll!!ll"ti��-..�1
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Aparelhos de RadIo
.

da R C À Vitor
613 todos 0$ tipos e' laltlsnbos na

Casa do Americano S .. A�
Mercado de Automó,,�I.

:;;"1I!!Im_---alII-RlIIIl&uS-1_5I11ill1mD_·.4.8!i1i'1I1& .w_-.I ;.�
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c)ISTRIBUIDORl\. PARA. TODO .c{.�RASÍL DOS'.Al:i1ilV[.t\
DOS PRODUTOS CO�CENTRADÓS VEGETAL'

.

: ;ROSICLERu DE FABRICAÇÃO :Q'ACIA. EcROGRESSO
NACIONAL dNDUSTR�A BRAS�l:$I:RADW

BEBIDAS E. ÇONEXOS) ·S . .;f'AÚI,;O.···
<

.� �8=����AÕE?ilA�11;.�g SI é L E n- â hdS�(

<O
�S

artérias

aumentam e comprometem todo o organismo. si não
forem tratadas desde cedo com um· remédio que,
eliminando as Impuzezas do sangue, normalize 9

.eíreulacãos descongestione as artérias e restabeleça o
. ritmo cardlaco.

Mi·at.··.•

·

u

..

·

..
1'.·

.. C.
s

p.ar..
ct

..•sopa.!.'!
_·Ras

...........•.
I

..Gt.
-

..•·.Ea
q

..
�.·.···.•...b.a.··.•
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El -.de A.VE.Ui.. -.r.1mT
..

ILH.11EB.V'ILHA-soJa-FEIJAO �RANCO e PEITãO MULATINHO.

KETCHUP "ROSICtER'" em;' dois typos: PICAN.TE- E Po'CE.
i -

- -,
.:_:

-,
-,

- -'_'_,-' ,-'

l
C

Extrato da Malte "MALTBMA PURC7 .�. Extrato
"MALrEMA'ic-OIn :Espinafre e Tomllii'!.

" ",

FA!HNHA Dl: TRIGO MAL'l'ADO ·MAtT�A·,
valioso euxiJ.iar no tratamento da Sifiiis, ê o depu
rador de sangue por excelencía, pois sua fórmula
tri-iodada á base de plantas medicinais. depurativas
e tônicas. o torna o mais indicado para combater
esses. males. .

�

.

Usai-o hoje mesmo, sem vacHar.
N' 82 EC

..m= :�

jL VIC DMA.L'1'aMA·:-'Nutritivo'e.·dà1icioso...; com leiie
ou gelado:

E CHOMAL! MALTE·OOA:-podé" s�r 'Us�do �om() sOl;)renlGl;Ia- E·nlreg.a á Domicilio
.

no preparo de doces e sorveres; dissolvido no leita'quenie Mórél; 8i Irmão. ,

frio ou .ge.lado.
.

-

.

••.... '1' 8·s. esto-: alto -". Blume71ay,
R FOSFO Mjl�TEMA:-Esfcr farinh.a é.um aliznsnfo Perfêito e -.....,..--..._.-....... .......,.,.:.;.,.,..;.

completo para lactéates, bêbês, criancas•. pessoas dêhsls e

convcllécentes. RiCa' em fosfato e· saia de ealeio, esta -farinha
é ur.r. poderoso auxüiJIr da nuir;icão.
DISTlUBV1DOO. JUJ!l'ORIS.ADO PARA· AS·SEGUINTES PRA·
C/\,S - .13LUMENAU - IBmAMA'-'-'ltl0 DO SOL·� GASPAR -:

ITAJil! TfflJCli.S.� Brusque Snr� WALTER W. BERNER TE Lê·
FONE 1.193 .� Caixa Pu_sted 3.;i-:8tUMENAU :- EST. SAmA

CA'tARiNA.

V·E�DE�SE' um cBni,yo ..

ame
.

.

rlcano. Informações
nesta redação. .

Cecilia Roôri§u�5 005 Santos
proprtetarta da

,

Casa Real
participa a distinta freguezia que tem a dieposiç§.o, um

bem instalado

Atelier de Costura

I

�-w-;-��.�4-�Oi!.��·rIJl-",�.l!@;i��
���-����..:....���,'":......,.;...��
��

If � , ••• _ •• ., !tO.<i! � 011

�••
" ._�"'."''' .,. ..�

-

•• .,..... • ,

i' Dr..E.gon A. Krueg�r
r --. MeeHco Ocutlata _..

.

1 (Ex-aesIstent� do InstUut6 Penido Buruier),de
.

Campinas
e

• Consultorio; Rúa:,C;.t'ndicro IJ()pes. 5'0 (esq. Rua Dr. MuÍ'id)

1 - -'-. 1:0 andarv+ c_..

CURITYBA ......- PARANA

Consultas: dES 10 ás 12 e. das 14 âs 17 horas.
Atende exclusivamente dentro da e�pedalid8tie

Ac;eHando encomendas de Vestidos. Manfeaus. Tayers etc.
. .

.. Fetio sob medidas.-"-S-erviço ElegantE' e Perfeito.
Rua 15 de Nov., ao lado do Hctel S!1o José.

"Granja Florestan
leghorn Branca da mais alta postora

Ovos para tneubaeão
Frangos' de I a 4 mêses

I
.. Reprodutores de 4 mêses

Oferecem as seguintes garantias e vantagens: São

filhos de galos importados do Americano "Hanscn", com

psdlgré paterno de maís de 300 ovos
. ..... Proprietário do aviaria.
Oscar Pshl Rua Amazonas defronte ao 32 B.C.

BlumenRu-SsDts Catarina.

� •••••• "."",.".:•••••••••• " ••••9l!i1."''''••• 1II_ 1t.'1I

�_,.,_��-�"'-"�

-c·illCi1fi1
Sem'pra foi e cóntinúa a ser

I dfior

!?e,pessoCIS t�m usado e.,�
bot:Q. resultado o popular

- de:l,:'ura:livo i

Elixir "Medieuç(J,o au:r,ilía:r
no tratamento, d�� ..,i

$ifilis': •

914

P��CISI�SE.
de uDI impressor ..

, PDr:8 ma
quina de e , cilindro. Uornalt.,

A sfHis ataca todo o

organismo
O FlgadQ, o Baço, oOoraçãe,
o EstQmago, os Pulmões� .13 a
Pele Produz vêres nos Ossos,
Reumatísmo, Cê�ueira. .

Que
da do Oabelo Anemia, e Abor
tS0. Consulte o médico e tome'
o p o P 11 1 li r

_ tiepurativó

E J i x fi r 914
ltend�.·.· todos. 0& ..• frv1ço� dI)

i Ra�io,> réCepl(}re!t

I
I

�
.�
f
��
�
.;
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Quo 15

E :L_'-L

- -

de' Nbvemb ..

'

N

-
-

.

Vitrolas

I
.......

Bil'ºC!lIil; Ter. I·UI!':, 1O,9� - Gert>l1Oia,
10.:'.19. -:- A8�il1aturaii> 10.1),0
Flitblicidade, 10.H9

-

.

-' TellMaavu1sa =-Dlae u.oi>:, c-, $ O,iO
.

Ai'nzataos, Cr. Si O,?O; EdiçiW Espor
,tin, Cr. $ (\50. Atraz�d!li 01'. $ 1.flO
Asainaturas: Ano, Cr, $ 60,00 _

Seines-
I!f;fJ: Or$ euoc. '.'

I'

Afencão: -- A di!'eÇão não f'!'�'-\';�..
_'-. -,.'

p0�9'àbiliza. po,r opiniões eri:'!.;t.idas e�u I
'. artIjtos assinadoe, mcsmo. que sFla l
com iniciais. A'clverte, tambem, 'que

1-8_rj-ginaii_re:ebidos e. não. __�pro.ve�tP,-..1.05 não serao devolvidos. Outrosim
• serviço telegrafico nada -tem a 11a-

-. ver Mm a orientação do jornal e
-

80-

lIIlellte é raproâuzrdo a titulo_ DIEor·

:' manivo para nossos leitores.
.'

,

" "F'; ..-.-:-",!f---:_�-;--�-'�"'��-�_

neste .Diário

•

Foto flmAOOR: (G.SGhotz)

).-

,

-t./'

tourpe�eJlcta PretlSSiOJltll

Rua IS _ctt NQvembra; S96'

4'4 'alrllRoaial Lida."

-.\:y"_"
".<.. :;, .. -.,:.. :, •. '
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c) s. A.
, \' : :,:',li 'H·�ili tante Companhia de Capitalização da AmarIca do Sul
'�':�,.FJi'�inaç5es sorteadas em 30 de abrn de 1946

" Uo ,sorteio de amortização reaUzado dia 31 de Dezembro de 1945.
,

'

foràm amortízados as segninles combinações:
'i CZU - ROA\ - QI(N - K8S - VJU - ur

'rlJ��: os portadores dos títulos em vigor. sorteados CIilID estes co:mf}hmçães,
ipóderâo receber imediatamente o capital garantido i1 -'Iue têm direito

SMe Sadal: RIO DE JANEIRO - EscritóriD du Pa.raná: RUA BAPillO DO aiO BruiNCO, 39
• IUSpeiol"GE e Agentes em todo o Brasil aft'l""PtUJ'iu..

Resumidas
De acordo com informações

recebidas de Londres, os técni
cos britâaícos, estão utilizando
3 I aparelhos mecânicos para
extrair carvão dos veios carní
feros situados, na Indía. perto
da superfície da terra.

t ***
,

Representam uma grande con-

tribuição para a segurança de
vôo em todo o mundo, o pro
gresso da meteorologia na In
glaterra, durante os seis anos

da guerra.
,�': ***

Segundo notícias de Londres,
fabricas como Daimler Company,
Nuffield e outras fabricas de
automóveis ingleses. estão reser
vando granúe parte de sua pro
dução para a export-ação.

***
No sábado último, aviões Lan-

caster bateram duas

***
.. Um dos assuntos que está
.mouopolizando a atenção geral
em Londres, e :em escala variá
vel no mundo inteiro, é a tre

menda ameaça de fome que
'paira sobre toda a humanidade,

" após o pavoroso embate da
-

� guerra que durou nada menos

de cinco longos anos

Apesar das dificuldades pre
sentes, particulares e grupos de
pessoas de todas "as partes das
Ilhas Bi'itanicas, deram à U,N.R
RA., grandes quantidades de

roupas e'sapatos para sua tare
fa' de 'auxilio na Pclônía reve

lam de' Londrês.

·'.l;�1::rZ�í. '�NnlJSIRl-At-,IOINV11te {Marc�

dssinfelfta -a sua' roupa
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