
ASSINADO O ,�gNVeNIO DE INTERCAMBIO COMERCIAL ARGEN
,

TiNO-BRASILEIRO
objetivo dos negoclaçoes, paro todos cios". O titular do Industria e Co- transporte da trigo". Concluindo dis
eles obteve-se uma solução satisfa- mercio da Argentina esquivou-se das se que a duração do ccnrenic !tirá

.-
taria. '0 convenia que passará a "i- perguntas á respeito do volume dos ap�(/ximcdamente de cisco anes,

.IUO,;:$ '1/.,.' ':�"-'al) - O chefe tria irmã". Respondendo á pergunta
I

çorar depois de 1. de Janeiro, refe produtos. Indagamos sobre se o ex cnuncicndo que irá hoie ÍI São POIt-

dl'l�s...,mJoi.SS""���.",:,�:..:,:',�.:,:.',.'.;;':,,.,;.•..r,��jQ��m'·.·�er�n,�.il�a,.r:��. sobre ° acordo, disse não desejar, ra-se principalmente ao intercam- I partação começaria a 1. de Janeiro Ia. O chefe da missão c seus .as�
� lO' "�,'" �_" �

r- v ece entrar em detalhes, acrescentando, bio dos seguintes produtos: berra e respondeu-nos: " A borracha que seres mais proximos somente deverê..
beu 05, rE,; .. ,,;.'":':·"',,' ;'"5 dê] imprenso, entretanto :"SÓ posso dizer que, cha, madeiras. tecidos, ferra, vidro iremos receber destiue-se, na sua seg!lir á pauliceia donde '/{lorão pilffi
1JOS quais, ";,' .... ':,;" ,,;?lato dos' rcsul- quanto ao produtos que serviram de plano, trigo ,e produtos alimenti- I.t,otalidade, ,à solucionar a crise do a Argentino,
ta.do&,ddt, ."Y:i"'�;;e; entabolcdas

'-"� "--.,.'_�"'---'=��-�-_"'�--

,no ccnver .o ,,,-i,'" .e-brcsileirc. Oe)Jlois rir. , - -movelmente ao

o I
f/IIItI

t·
.

SZ�;i:','::';;';l��l;��t povo a e m a o pro' 85tO
I"or enf�";!,'r.'p,,,!,., 'i " m,7is camoleta

..

��,;t:i"'·'>7':�·;::�t!;�;i� ab.·.'s··· ·o··.·I.·v·.. '18.ç'a�o 'do"S II· �,.',.er f1,� Sps,sq!le ri: n(), textos. e i
�l fJ � -..

a farnw, ;::," que sejc ]
.

elaboro,!:;', I) ministrol '
. .

frisou, "1':",. ,:;,_ "",1;'lfCar-mos pn VON PAPEN, SCHACHT E FRITZCHG DEIXARAM A ZONA AME- I MOSCOU, 2 (United - De Wal. tros absolvidos causa "5.lrpreça c

roo oBro:.: r->: '"".,.'no� qlle o cri RICANA PROTEGIDOS CONTRA OS TRIBUNAIS DE DESNAZI- . ter Cronkite] -- Dum modo geral pesar" não compreensível e ccres

SI> do Ir;,,,: s: (·:!i;",.'S5C miMrada flCÀÇÃO I as jornais renderam um tributo aos centou que, tenha-se rocascde ra-

p';la ;;W.;,é ;·.:.ii d" ,,�ódt!to '.Je ou ,..;
conhecer cama criminoses os argcmi

tres pé;;...;,' ,:;;",,<.10 ,:b�omos lago O JORNAL" IZVESTIA" TAXOU DE BRANDAS AS SENTENÇAS I Juizes de Nuremberg e fizeram re-' sações coma ° governo de �1itler e

fomos �'!" to! nõo da-
I

DOS NAZISTAS ABSOLVIDOS
.

,'servas 00 que o "Izvestio chamou, o alto comando alemão, i'SS(S cbscl

va�se e ',;;;.: :".; 'iro c,';"'�nl(lo a cri- ;
brandura. Disse esse orgão que o i vições "foram um erre indllr.itavel-

se enrre 'J ::.� ,�, rt'lt::b'ro. lme- (
. NUREMBE.RG,3 (A. �.) - O llder alemãG Anton Pfeiffer re- brandura para com Hess e dais ou mente grave.

a

diatam�:," , !'!). presiden I ,,:Iau que as .outonda��s amenc�nas_ concederam aos tres nazistasl absol
te do ;'1'" ."<,'1dl'''''''',, Que �m I v�dos pel� Tribunal M�htar autorrsaçao. p_ara deixar:rl a.zana .de ,ocupa- I

Vi.dencia ..

{".c.r =

. .

.. afim.,. de. que

.:

1 eco a�:rlca.?a, proteg Idos contra a pnsae pelos tribuncis germanlcos de

OOqu.el� _.'.�'," _,'J; ,r�,s�n >ni'lOrada �elo.1
desnazlflcaçaa, '

. Iexoortn .. "", "T'"O da Argentina. ", l( x x

Sabia cr .. ';<;qM!)A", tremenda' .

BERLIM, 3 .fUnrteól - :OdM os bo,ndes e, trens do Metro de .

da,'em que "fI> f) 1.'("T'mlO da mi- I' �e.rllm par�ram subItamente. em sInal de protesto contra a absolvição dos pe 'IU
•... �],a !)riH�:: C",'" :",.t>nrler o apelo ,lideres nazIstas von Pape", Scltacht e Fritzche. I
'. ,canhll:lo r-:,' ::L:

.

11m iefegrama' de 'I'
i SERA' ADIADO O JULGAMENTO DOS INDUSTRIAIS GERMANICOS
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promotor americano declarou que a advogado de Martin Borman, ex-
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f.inoncista
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.Hjolmarl.�ice Fueh.rer da. Alemo.,nha, que.
foi

-sarjas parti: eVltar
..
o cnse Jmfnenfe. Scnacht pelo Tribunal Internacional Julgado "in-abcsentia", dirigiu, 'um

Tombem -l'l ,asmda<;i!o que dirige a teve efeito tão adverso sobre o pio apela ao Conselho Aliado de Contra

'Venda. do�j)rodl!to venho de �eceber no dos aliados de julgar os indus-, le, pa.ra que a sua SEntença de mor
, 0

.. a.pala .tlS ·pOIOVf2S. do. "reslden.te. Diretor: HONORATO TOMEU" _. "O'rgo-.o das DI'a'r"os ..Assac',adasl t'" ...
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CAIXA POSTAL, 38
. NUMERO, 766 u u ra, sera a Ia a a ves para o _ .

por mim, oI-me .la a o grata noh STA. �ATARINA _ BlUMENAU, Sexta-feira, 4
..

de Outubro. de 19"" principio d
.• moa a envlar'o apelo 00 COIlSelho

cio �e Qué o "Brasil havia conseguidó I" a ano prOXlma, Aliado por intermédio do secretario
sdudoMr, por outr'ls. meios o gra geral do Tribunal Internacional.
Ve problema, e <l ,,(l,,�ibiIiclade duma
crise nos próximas ilios de Outubro
rá ,!"chova-�p._; t;fostoda.

.
T\'emos!,

contudo. ocos;êio �de mostrar aos nos

sos <lmigos' bra�ile;ros que todos os

esforcos', envidariamos sem.,re na sen

tjdo de prestar maior oux,ilio á pa-

advogado de Martin BOfnl�'nn
cGn'�utasãoa da pena

Depois de ievaDtar vôo caiu -ao s o I
entre passageiros e tripulante�, te
nham perecido. O grupo de salva RIO, 2 (Ag. Nac,) - O B"!lcc>
menta do sef)/iço Ilorte americano

I
do Brasil acaba de restabelecer .,

O SR. ciRJLO 'JUNIOR SERA' O' Nova: Iorque, 3 IA. ,P.l - O seos AirJines caiu e despedacou-se 'de guarda-castas esfú viajando po financiamento da lavoura da "'",,_

UDER DA MAIORIA NA CA- 'parta vaz:' amedcana da America" ao solo perto de Stevensville, ';0 Ter ra o Ice!ll ,ofim de prestar os pri- dióca, desde que os interessadas t;,
MARA' :Owerseos. Airlines anunciou que um ra Nova, Acredita-se que as 36 n'eiros socorros ás vitimas, se ainda nham contacta para a venda do �Wl

� dos seus aviões "O,GA", hoje, com I pessoas que viajavam no aparelho for poss'vel . produção,
RIO, 3 Meridional - O sr. Ci- OitO

.. triPulant.es e 28 passageiras á,
------------------....:...------------......:---::....-----

.

riltlJunior," queuindo encontra-se. em bordo, caiu. ás pr;meilas noras de no

�:�:e�°:Ciaa �:Ie;:;,ãcs!�as!�::�i�� �:.' p;��: �?O��e�:n�I:::an�:doT:�� O's pas·seda·st!l( ('r=ara'm' e!:��d!: :::r�:u:ac;���r:e�;\:� ra Nova.
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E�d:d��{;:p:O:���:�i�!';::����.qu�:r��m�:�u.;� ;e;i�:i�t:!:satlan� rê '05 a' pOII·t-ICi do a�1 Dutra.

,

.

co pertencente a Amerlcan ower-I � �UI II

AH· d RIO, 3 (Meridional) - Nova ca- 'I .

ao-ria condena, a to politico surgiu agora para ° sr.

8 Nereu Ramos com a decisão do P. PresO e M t .&d I.':

a pagar" 300 milhões �·n��:ed�ã�/a��b;��u�:�;e:;ocl�i� , m 00 ev. �O
. i Silva na lista que será apresen toda

Â COMISSÃO ECONOMICA DOS BÁLCANS APROVOU O PROJE'TO á convenção da partida paro a esco-

DO TRATA DO DE. PAZ " Ilha da candidato ao governo do E�,-, MONTEVIDE'O 3 (A P I _, fugitivo da' justica franceso que
todo O vice-presidente da RepubliJ C I Z' S' k

:
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...I.S. 3 (U 'teci ;_. Após. re.se.! I d.os dos
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Estado. Unidas. A."striO Co '. d ,.
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I
ar os ema ou

ar.a
equl OI pfeso eXIge o seu jU gamenta 50 a ocu

.. . ',. nl .'
.
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, co, coordenador a po .t,ca ° Ic'a , . 00 chegar a st "t ( b d
-

d I b
.,

C J
'fa� (I emenda,omericana, a comissão nado, Naya Zelandla e .União Sul ,I .

e ,a ,�apl o a ar a so�ao e coa oraCfomsmo. ar.Os

economica dos Boleans aprovou por Africano: A India absteve-se. Como tem permaneç:ido no s:u gabmete, ,da navl?, e;panh,al Cabo. �ucna Es' Zema dirigiu a "Josui Partout" du-

11 contro 5 votos e uma' abstenção sabe-se, a emenda' americana pediu no Man�ae, pela manha e a tarde" p�ranza ,
.

a pedIdo do mInistro fran rante a ocupação,

• artigo 21 do proiéto do trafado de a red.uçãa do:s· reparacões hugarQs c�nferenciando com. politicas d� "0- Ces, que Informou st;'r ° mesmo um
,

pa% da Hungria, fixando em 300 mi poro Cem milhões de dalares_ j rras .. Esto�os, DepOIS de. amainado,
...

'

,i o caso fo, perturbada, pOIS, segundo
1hões ó mo"t'ante das reparações de O NOVO MINISTRO DA MARINHA u?, matutino, recuso o P: S. O, �n
r-idtts "'''10 l-{m<griQ á U_,R.,S. S.I TOMA I'O�S� HOJE

...
d,car.a �oll1e do sr. Gallrlel Monte,:

CfleéosloVlliui,a, e : lugoslQyjo, como RIO,.2 (Merld,anal) - Ama- ro, candIdato do general Dutra, a Com nações de contabmdode, boa caligrafia, datilografo, encon-

,fiCou ;decidide,::,or t;:onsequencio pe�
.

nhã será em paSSado o nova titular convenção estadual, o que represen tra colocação bem remuner..do. Dá-se pr�ferencia a pessoa qUI? já te- '

_ ,los, íu�tr•.•dl�ce!enis,' óriginaria- I da Marinha, 'almirante da esquadra ta um golp.l! contra ii politico do Pre
I
nha "rútica do ramo de transporte, Os candidatos aueirom dirigir-se á

.

meltte. Yottil"tim córitra aS delega- Silvio Noronha,
. sidente da Repllblica. I Itu. Si, r.ulo numer€- 20.

�. �. �" .. "

----- 1

GRAVE ACIDENTE COM O AVIÃO TRANSATLANTICO DA AMERI-
.

CAN ctwn SEAS,AIRLlNES
.

I
------- ---'-

O ,I RESTABElECIDO O FINANCIAME"l
TO DA LAVOURA DA MAN
DIO'CA

a-

UM COLABORACIO NISTA FRANCÊS

Auxiliar de I'scrirório
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urtes
EMPOLGA OS MEIOS ESPORTIVOS VnK!:DORA A EQUIPE

A NOITADA CESTO!lOLlSTICA I QUE' DE CAXIAS

QUE OFERECfR}.0 0LJMP1CO
E r;:;QUE Dl' .�,', .»':'l,.:

DO DU-

Na quadra da Sociedade Espor
tiva Ipiranga .no ltcupcvo Seca, es

As atenções dos desportistas da to agremiação mediu forças com a

:idode estilo voltcdcs nesta sernc- esqucdro do Duque de Caxias, ter
na poro a grande e sensacional dis minando o ioga com o p!ocard con

�u:a cestcbolisficc que trovarão só siqncndo o contagem de 31 o 17,
boda á noite os aucdrcs do Gremio favorcvel a representação do bair
Esportlvo Olímpica e Duque de Cc- ro da Garcia.
xics, ambos possuidores sem fovor Esta partida que foi trovado em

los melhores conjuntos que concor- disputo do Campeenora de Basquete
cem ao atual certame do Liga Blu- Bnlí da L. B. D. teve fases que
rnencucnse de Despertos. mereceram farto; aplausos da regu
Não se pode esperar destes CO!1- lar cssistenclo que acorreu ao 10-

tenderes outra coisa senõo o renli cal, pala maneira como os defenso
-.:oção de uma parti:!" no qual os res das duas hostes se atiraram a lu
discutcntes terão quP. se empregar to .

'1 fundo para superar e igualdade de A partida prelimi�Qr que foi [o-
for�'ls. goda entre as ejuipes secundarias
Como todos os vexes que estas I d�s clubes acima mel1c.iom�dos, terGU", representações lutom antago- mmou tambem com a votono do Du

.,icomente, espera-se oue o cssis l que de Caxias por 15 Q 14.
ten�io ele sábado o noira no Estadia Foi esta o quarta rodada do cer

da Alameda Rio Brcnco sei" sune- tome loccl ,

rior a quantas tem presenciado jD�OS
como este.

O que reelco o e!1!usl:,srna e es

percnçcs elos' fcns destes duhes é 'I OLlMI'ICO E DUQUE DE CAXIAS
o f.�b� oue os mesmos piserêo a Coo DISPUTAR.;;') DOMINGO U-
�ha inteqf('chs oelos 5"'1J5 t;r!l!�rcs. MA PARTIDA OE WOLLEY
t:tljn co"ocidode tecnk·:1 promete
11m desenrolar cheio de lances emo- Domingo pelo manhã, na quadra
cioncntes. d" G. E. O!n!llico, ferir-se-é a pri

N.;;o hovero . favorito paro esta pe rneiro disputo de Wolley-BolI, na

leic . VenC"eró aquele que for pro rrimeiro rodada deste esporte, en

tegHo oelc chnnce ou aquele O'lC tre .cs fortes turmas do Olímpico
enc"�trar o adversa rio numa pelejo contra Duque de Caxias.
;�lff?!:"!. Treinadas como se encontrem, cm

Enfim. veremos cip. um lado 05 ra I DOS estão credenciodns a opresen
·r.oz", do G. E. Olimnico em luto "tor um espctnculo sensacional que
cheios de conviccões. disoostos c erl I esnectcdoros ,

riquecer os seus clubes' com ",oi, O empolgall�e esporte da rede
uma vitoria convincente. o mcs-i- que vem sendo prcticor!o com muito

I ccontecendo entre os defensores do entusiasmo entre os c'c5nortistas lo
.

DuqL'e de Coxias que IlIt".50 com cais e bruscuenses está desenvolvido
ardor e fibra é com nrobelidcdes de de tal mcneirc que exigiu de L. B.
superar os seus arhcrsnrios. D. o re"lisaçõo do campeonato t.ue

o -p
U U :I P l� N II I 1\ lii C 10 N A L DE S E-G UR O S fi E V I !Lt

LAN-EMCS um olhar sôbre· as casas que

.

formam um t airro resideIl:cial. A impressão
é que a vida alí transcorre serena e sem

pr -ocupações do futuro. As crianças brincam
nos jardins, e, .a03 domingos, ê como si em cada
rr sid ncia houvesse uma 'festa familiar. Assim
é hoje. ccrn efeito, E amanhã? Dentre tantas

criança fe.lizes hoj z, todas terão a possibilida
de de uma educação adequada, que lhes ga

: a ta um fu uro feliz? A resposta é simples.
O s:guro de vida é o guardião do lar, o sus-

ent cc.lo da coesão da família. Para a reali
za ;llC ·-'0 seu seguro de vida escolha um a Com

panhir, ue H:e· ofereça todas as garantias mo

rais e «anceiras. Nê.t;e caso .está a "SÃO
PAUL •

uma Companhia genuinamente bra
sile ra ndada em 1920, e que protege, com

tuas a ices, milhares de famílias espalhadas

"
.".

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

por todo o Brasil. Receba com cordialidade um

Agente desta Companhia e consinta em estudar
com êle a realização do seu seguro de vda,
certo de que temos a alt6lice que lhe convém

oro se inicio .

DR. CARLOS HENRIQUE MAYR I Vimos notando qUI? os desportis
I tas locais veem ocomnenhondo com

Esteve ontem em visita á nosso interesse as competições de Wol
redação a conceituado medico dr ·lleY-Ba!! e Basquete. I:ojll visto o cres

Carlos Henrique Moyr, residente no cente numero de a:le"los que presen
vizinha cidade de Timbé . Ao dls dom as partidos ruclizedos, quer
tinto facultativo, que tombem é nos! do sexo masculino CSI feminno, o

50 colega de imprensa, tendo já di que vale por um est irou!" 005 jo
ricido uma revisto no Rio de

Ja-I qcdcres
e urna demon,.tmçõo elagio

neiro. agradecemos Q gentileza da vel paro o conceito esportivo de
vlsítc . Blumencu.

Dr. José Maria Whitaker
DF·

Dr.

"
Dr. Rubens WaUlI2ch

CI I\'HCA MÉDICA
CORACÁO PULMÃO - FIGADO - INSTES"INOS -. RI'IS

REUMATISMO - DIATERMIA - RAIOS X - :LET'O
CARDIOGRAFIA

Consultôrie e Residencio:
RUA BOM RETIRO, 12 - FOI' lY8

C O �l SUL TAS: das 8 ás II e dás 3 ás 5 hurosR -& A 1 5 D E N O V E M B R O N.o 3 3 O - SÃO PAU 1 O
......._� '======

81 RIO

------------------------------�------------�----------------,.�------------.---------

de Comercio Dr. Ayras Gonurves !
ADVOGADO IRua 15 de Novembro nO 4�5,

2° andar - Sala 1

(Edi.fício "A Capital")

ES;i ila1 Tecni�a
rlemington do Para�la'

6-

COLUM
; EX-FACULDADE DE COMÉRCIO D.O I'ARANÁ)

FISCALIZADA pao GOVERNO FED�RAL
�endador Araújo no. 176 -- Fone 1192 -- Curitiba ..

Diretor: Dr. LUIZ ANIBAL CALDERARI
,TERNATO SEMI-EXTERNAT0 e ·ltHfRNATO
dmissõo -- Guarda-Livros -- Auxiliar de Administrucêc

-- DatilOÇ)rofio e Esten�rofi(J
'5 DiURNAS E NOTURNAS, poro Õif!bos· 05' sexo;;
!'UICiS evulsc;s de Dotilografit! e Es�ogrofõ('

Peçam prosper.tos

{('.la (

CURSOS

CIA. NACIONAL nl; SEGUROS DE VIDA E RAMOS ElEMf -ARES

Séde Social: Av. Almirante Barroso nr?

Agente no Estada de Santo Catarina:
-------._----------

Uimer Laffront J O Ã O P O R T O

_I
Ruo 15 de Novembro, 1371

FOGO - TRANSP.ORTES - ACIDENTES

RFspansabilidade Civil Omnibus

(Trcxnseuntes e Transportados)

C.ORRETOR

Com.pallhia HEMMER IND. E COME'ReIO
Ruo .560 Paulg m

---

Rua Maranhõo N. 2

O" JRI'VESARIA
'\"XT1"LLER ·I)\.-yr;�V�

.
D, t.. "! ', ..

'

Rua 15 de Novembro, 1.340

VENDE-SE
Uma Caminhonete "PlymouthU ",.

(! 500 quilos' de carga, e uma Vi
:'�o'a "Brunswick" cum 14 dilCN.
"- Tratar no Hotel .Boo Viste. Rapaz ou m«')Uqt

Cour�. Ac
cavalheiro'

" á preços reduzidissintos a seu est.oque· de cw

de r,,"eher novo sortimentG de relogiDs poro
Tem ·5(. 'pra novidades em obiéctc!s pmo prese'"

protn•. et,

ALIAi"l('AS DE TODOS OS TIP.OS

MONOFACICO 1/3 H. ,.
Qu jó tenha alguma prótico da e�critórlo encontra �,

Ver e trator na. Ofi-
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jistas honéstos que querem estabe
lecer. um comércio de livre cancur

�'.' Pa·.!I.:.i."". S�i os scfrimentos do pnv
::.tuis {<)m tio a bolsa popular, condenando os reneia, são ameaçados de represélícs

,�,,,,,:;ã!l em procéssos deshonesfos e inescrupolo pelos agentes do famigeraôo "mer

'lIl:W Ó !;tlnho sos dos que não trepidam em levar cada negro", a maior calamidade de

: ·.ciQr,!,s exploro a miséria aos lares das classes me vida economica do país, e que cons J
!'�mi'l!l<Íú á si nos Ifavoreqidas.· Nínguem aesco-· titue seria ameaça a estabilidade I

:C�; é ;::cautelan nhece as recentes' medidos do 9,0- I elo redime inaugurado pela nove

verno d a Repuglica visando occute Constituição brasileira, pois, cssrm

S .'c.UDE DE lar os interesses economicos do po o acreditamos porque sem a extir

vo, -porem, a pratica dessas medidas' cfio ccmplétc do cambio negro nr

sempre constituiu 'um problema de Brasil todo organismo economico e:

." h'NO _ O sr. veras ccmpléxo .
.
tará fadado a mais fragorosa der- I

""1s,cmdo melhor
'

Prevalecendo e s s e e s t 0- rocada. ,. ,

'" de:;;:, ;ro como d o d e c o i s a 5" !'> s I E' necesscrio que se estabeleçam
ê-r,ú' encontre- chamados "tubarões" agem sem a medidas preventivas e saneadoras

,!".iii' ,,:'[drame" chamados "tugarões" agem sem a contra a incontida ambição dos ex

,.,.,;� f'<I alter menor sem-cerimonia, implantando o plorodores do povo c para isso é

","j "15. oniver regime propicio ás suas falcatruas e preciso que os comerciantes vorejis
(""" cvolnncha negociatas vergonhosas, A burocrc tas honestos conjuguem todos ,os

""".:t";t.!f;::>:;;es dos cio está de mãos dadas com ° "com esforços no sentido de se encontrar

'", kd� I) mundo. bio negro" e os comercicntes vore- uma formula compativel com os ne

.. --._______
----- .------ cessidades e os interesses do povo.

':.':'MODELA O GAl. VON DER BECK VAI AS,
.

"',"'\p,L I SUMIR O "P��TO . j-,,-------------
RIO" ,'.': ...""y !nform!l RIO, Z (MeridIonal) - Rumo a I

um me. ,<'C ''-'" r"''',�5 !,oliticos W.'aShi.ng.tO". pas.s.o.u.
por e.sto caPitall.contÕt",·, . ".:""':"C";;' éi. EmbOTO "general do eX<lrdto argentina Car

f?sse ',("i"C:' -;�' C:i<' primeiros f los von der Beck, que vai cssumir
dlcs cI_-:.:_. ";'" ,. :'C�:;o.4:la��0 t

a chefia da delagação. argentina
ou re. .':- "�'-::: ':ir minlstério no Conselho Inter-Amencano ée De
segun': ! . r_o .:._, • '-ordar-se-á fesa, com séde na capital dos Es-
por e�. todos Unidos. \

PRECISAf,;':;' E HONE'STO.r>

Aimi'"'
refleti&
que SI':

criniint!'·_'
dores
a defc..

CRITIC:

Wa,'r,,' " ....
'

Cor.deli "

emborc
critico.

jl1for:�'r. .

'te CO!""

ção. P,
scrio, r-:II:;

de mero:".
. "

seus a(

SERA' i� ' .... "

çx." '.",

Por-thenon
OF1CIA.LIZADO

Comen{bbr Araújo 176 - Fone 1192 - Curitiba
Diretor' -- Dr. LUIZ ANIBAL CALDEF'.ARi

CURse

",'2["UiO - Semi-Externato e Externnto
F,?-Ginosíai - Ginosiol Cientifico

. fim dezembro e levt?fPiro

/'l.hs DIURNAS e NOTURNAS

_ Exame de,! Z.

.Póro r,(t�)::' �.s
.

--'"---'"-----"-".---�------------

Peçorn prospectos

OPE�AÇÕES -.
- DOENÇAS DE. SENHORA�

Dr. CAM 5tRA
ESPECIALISTA

Clinico em geral - Tratamento pelos Ondas Ultm··Curtat
CONSULTóRIO: Trevéssa 4 de Fevereiro - Prédio Peitillf

____

o

OPERAÇÕES NOS ,HOSPITAIS

Dr. F&!Dsto Brasil
Clinica e Pediatra do. Hospital Santa Terezínho de Erecnim,

Grande do Sul, avisa o distinta população blumencuense que· brevemente
abrirá seu consultoria ilésta cidade.
.

.

CLlNICA GERAL DE' CRI.MIÇAS É ADULTOS

Auxiliar de Estritorio
Precisa de um rapaz (14 a 16 anos) para serviços de escrito-

rio.
Tratar na Soe. Geral de M .odeiras Ltdo. � Ruo

Caixa Postal, 108

1 Guarda-Livros diplomado,
1 Auxiliar p. Escritório.
1 Auxiliar p. Expedição

p.odendo" ser moço ou· moço.

Exige-se cO!1�edmer.tos e pr át,;:o de" serviço.

;'.jO'fe,,:Drc, S5í

---' -- '':'':''3

. ,'.,:?:�Dú
·._,_t_,�.L\' ;-\N lZAODt: zs

CIM dTC, B:::LGA

05 MAIORES ACRIDIOS JAMAIS Vi;:!OS NA AMERICA DO SUL

T. que a produção mundial do ou

ro, extraído das minas e dos
minérios, ocila cruelmente en

tre 1.000 e 1. 100 toneladas

por ano.
/

R:O, Z (Meridicnall - Despachos f idO, 2 (Meridional) - �e"ela-

procedentes do s:!! do país, confir se que milhões de gigGntescos gafa
macas pelos técnicos do Instituto já fornm e01'.:on\rndo� 110 10-

Biologico, afirmam que os gofol1ho, co lidude de Jacarápaguá neste Es

tas que devastam os campos de San' i'c",k. O Dmpr�d"rio do siC. csscln

ta Catarino e Paraná, são os maio I do, mobiliscndo os seus emr>"egodos,
res jamais vistos no Anierico do Sul. iniciou a caca aos insétos matando

Em Porto
-

Novo � bcrulho feito pelos quase todos 'a pau e fogo. Os insé

terriveis acridios era muitas vezes "tos como poucos instantes destruiram

maior do que o causado por uma es quase totalmente a plcntcçêo de

quadrilha aérea. Afirma-se que já 'milho do sítio. Presume-se jue esses

estão definitivcmente liquidadas as g'ofanhotos sejam da. eSllede na ""n

lavouras de: varias municípios do Pa guarda do grosso "exercito", que

rnné, bem como gronde parte' dos vem dizimando atualmente as 10-

trigais de Santa Catarina. vourcs do sul do país e encnminhcn
do-se no direcão de São Paulo e

Rio.
-que gs cidades dos cssmos e

d05 babilônios, há mais de mil
anos antes de Cristo, já pos
suiam um perfeito sistema de
esgotos sub-terra lieos .

3. que a ilha mais densamente po
voada do mundo é a de M.,lta,
uma pessessâo ingleso no Me

diterraneo, que DOSSl!e 680 hcbitnn
tes por quilomctro quadrado.

GREGO AO I{EI JORGE

ATENAS, 2 (United l - O sr ,

Tsoldaris apresentou O novo gover
no ao rei Jorge e escusou-se a f.t;'1e

lar os nomes dos !lOVOS m,?",h.,>
até que prestarem i!!r(lmente. S::he
se que houve apenes peqnenf.'!S IrPl

donçasr sendo o Cl()t'crno o�r:-dQ :ro

pulisto. O sr. Tsa!'!"rís informou oe

rei o fr(1cc�SIJ de inJn.,,:�jr Q OP'3Sl.;!:lO
o participar do gobi:lI;ff·.

I
Ria!

5.

com Cr$. "no,OO a quem il1dic,,,

boa casa paro alugar. N;;(l r.lê��
ser � do CEntro. W"f...'MG.

__ .����l,
llJ.
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viiGO orçcmeataric da Republico pa 1 .....
'

�'TI'.1
� :l ;...l.i...a' '.

'

ru j<}f7, enviaâ<l blie em me!1SO,De espírIto pr!rtuDuamente; '�� al.iaCe acusaeo ue Pl'OV4,�
�cm pelo Poder Executivo ao

_

Por- i
8

<

l t
'. � -

-

-
,.

k;",,,,,to, ,estim.a .? receito ,:m doz�! obielivo
"

cae a con-Q.!�O
b,!;õc�, IlIl milhões, 61-8 mil cruzei i
,'«5 e o cCGPes? em tnze .biliões,,! O SR. AGAME�:!)N MAGALHÃES lN5PIRA CONF1ANÇA AO SENA- DEiXANDO DE CORRIGIR .05
,�·'ti �7Jiih6C5 e b39 111; cruzerrosr Q- : DOR CARLOS PRESTES�':-:�<;�i�';1:1do CSSln1 um superavit de Nove lorcue, 3 íA. P. )." - O
,;7' miíh0es, e 8 mil e 781 cruzei

RIO, 2 (Meridional) _ Segundo' crere rio geral do P. C. B, ao seu 'sr, Bernard M" Baruch em entrevis
res . f fei informada a. nossa reportagem .:cmvidado qué o "sr , Agolnenon�:J to -ó imprense, -acusou o SL, Henry

o sr , Luiz Carlos Prestes convidou g�Jhães era um homem de espirito Wcllace 'd.e estar .criondo "coniusão !'
�;,J, 2 (�hdionGIl - O depu :J sr , Geraldo Pccs Andrade pum I e divisõo entre o nesse povo", del- i VERVIERS, 3 (A p.i � O bur"
,.:,) tC,!;Qmnr Baleeiro, que integra um olmoço, durante o qucl fez-lhe' {:rOfl!ildom�llte' objetive e. qúe, por xcndo de corrigir os seus 'erros no go-mestre de Vor'Úer; proibiu a ren

,,� " <C0:'1i3São de fi"oo:;C5, como re
um veem�nte apelo no sentido de i5S0, era em Pernambuco o 'unico 'pbno de contréle da energia ot9i1li lisocêo duma conjerencie: do ex

:"<,,,,\-,,�te da U. D, N" terii,
que se unisse ao sr, Agomenoll Mo "amem p\lolico que in�;:iro'io�l!.e con '.co, no corra enviado 00 presiden- cho�celer Kurt Schuscluiig .no .rec-

r,o <:'10 se sobe, iHlflNt'lnte at!!::lção, ga!hães ,Argumentando disse o se- fiança". te Truman sobre a politico externa tro desta 'cidade. O burgo, mestre
".-, ,,,�,,\,,,,t0" que se trQnrão em tor' .

Scruch é delegado dos Estados U- afirmou que o aparecimento de
p'"l d.:'! ck;hor�c:]o éG referido lei i e��lifI nídos no comissão d� energio· atem! Sch!!sch�!g poderia dor ,Jug,ar.ri tu-')0 "·,,o'r;,. "'te�Delado sobre o os-!

� � � ONU I
.

, ::;:;;:�;�;:ec��o��;::e::���:nd:s p�:, IJ�. :�\.� �,r I
co da , . , mu tos .

.:_.���; � ,ii·
- '.

Cd';' it 1 ,t'� �,'= . �J�:�j ,,'� i

U
"

-.-: -,,'" ".,.:J'. ,Izem {jl!'-'. o,.e I�I �o i ff!:i """ �"'�."J,_
.

I
.. :n � ueA. t} ��O p'.'f)VOr�1 (I COi''!"-Dra\� eXêrCJ��O e �5�im�l]!) t 1 '"+

f':1 era, milhi'p.s de cruv,úros, Por Diretor: HONORATO TOMELlN _ "O,rgão dos Diórios Associados) 1

roGi�r"5 (we se;"':1 os cortes nes des Telefones: Direção e Gerencio, wn _ Redacão: _ 1391 " PARA VOTAR NO NOVO PRO TE'TO CONSTITUCIONAL
rests s"riíQ eles insuficientes para ANO IV CAIXA POSTAL, 38

•

NUMERO, 766
""�. c,-. ,-!,te"J"l c el1!!i!i;,r;o orçarnen ! STA. CATARINA BLUMENAU, Sexta-feira, 4 de Outubro de 1925 PARIS, 3 (A. 'p ) - O comité vetar � favor do novo projMo tonsti
!....',,, M"tns desses desneses S;;Q

I 'ex'êcutivo d':l Partido Socicliste Fran .tucional, aprovada pela Assembleia-
!wFO�e""Q';eis e não estcvais; de

•

ces dirigiu um apelo ao povo . para, Consrituinte . , Tombem a Federação�'�.�Il �"e "e o FY��('<;1!'1 ,!lnn'1i-h,: ��y,f'>!i'.l!e i e 'à,jl ;'>I;ftTOV cenreeen- .'

---------- I Ger'-ll dos .Trcbclhcdcres cOI16itou .

:l;nnte cI" nec:essida,h, ter;; que re
� � jf;. a� iJ'IJJ .'. uiC... SE:1A' ABOLIDO O "NAVICERT" I seus seis mihões de membros a ve

"NC�' a obertura de créditos o<ii- R"i >:!! r�Dl ! RIO, 2 (Meridional) - O Con- Ltarem �o. projéto da Constituiçõo
r '"�'�'<, Lado o remedia m'1is efi- .... AI a selho de Representar. tes d<l Federa-, no plebIscIto de 13 de Outubro.
c;e"t� para a etuol situoção é en ' cõo do Comércio Atocndista do Rio i --'--.-.'-'�;_--�-

..

_

c,'r,�-h na ''''1 rec!idade e (melar DESCONHECE-SE O OBJETIVO' .DA ENTREVISTA : de Joneiro 'recebeu um te.legroma I
f""" '" ,,",c7;f(,,;')s r.\le se tornam im '

do sr. João Neve, d" Font('ura, o-'AUTO!lISADO O I!)lOMA FRANCES
"�";,,<�s, M�jN(Jr 'certos imoostos,! PAR!S,3 (A. P,) - Fontes 0- general Bedeil Smith, ,emb"ixodor tu,lmente na ',F,urnDo, informando-l NO TRIBUNAl. DE .TOQUlO"r\·.;;brnenre cnde o renda é o de mericanas revelam que o sr. Byrnes 'amer;cóno em Moscou, deixará ,Po- sobre o proxima abolição do :'na-I

.

. ':;
c.

r',�r�" �Y",,<;iV05, c;n�(l me parece cOl1ferenciou, durante quasi uma ho ris sexta-feiro, com 'destino ó Mos- vicert." ". :., TOQUIO, 2 fUnlter.l "c:'- O Tr;"
",,,ci sducão mais eficaz". O sr" la, com Molotov no quartel general cou, "em viagem particular e por ---

'-_.'
.... bunal. Ir1terl'lGcional ó"s ':.'cI!llitos

-

de
'j1".kciro afirmou ser contraria á fri da delegação' soviétic.a. A reunião motivos pessoa'is", MiI,HAI;>ES OE' PESSOAS FIZERAM! guerra autcriso!! o uso oo.·Úlioma,fran
fmtf'<:':;" do p"'5solll civil e militar do!' '.0; ren!i�.arlo á, pedido do 5r6yr- '--------

'I' UMA DEMONSTRACJ.O EM Ff:EN
'

ces no curso. dos julgmnéites .apósU�:,:;o ,dos Estados e dos �! ......'-:i_ nes. Ignora�se, no entqnto, quais:
'" I..

� TE AO MIN1STERIO a disputa (jue q!�:Ise eCQ�i"nnu a re
pks, :;!le não suportcriam' tal dis I f",ram os assunto; discutidos. As DESMOBIUSADA A FORCA'AEREA DO I'.XTF.�IOR G�EGO : tirado" da franco do referido' Tri--r';'Ikii" mesmos fontes acrescentam que o,', IUGOSLAVA

-

" ATENAS, 3 (Unitedl - Mah'lres' f,llnOI. C sr, !l'�br-rt O""tto, pramo:'
'de p()s:;oas diri'lidas por membros tor frànc,?s Ijtij;r�!J a li""w! do' seu ..

BELGRADO, 3 Wnitedl _ Foi a- de mnn omQnizacõo da extrema di- país poro "y.�r;!'"'r a ';"'"�':N. Fi�
nunciado que' Tito Gssinou o decré re;;'<1 fizeram um� dcmQnstrnc:õo, na' nclmente'o T6!',,;;,,1 n;5()!,.'·�",qué o

to paro a desmobilizacão da forca <'uel exi;:iram no norte de Epiro, no pramotar em Q;J,.,-tfi" pp'!ii:> utilíz<lr
aérea do exercito e a; marinha,

-

o 'Chhe, l1",n ,"ZOI'Q de segurônça na' o :frances. rmr:'l '(!!lre��"'!ir docu
'QUi'! eféta quasi todos os membros fronteira huhml". Ao po,sarem em! mentos e C!itro5 onlS (! fri�ou que
dos grupos "poetisan;" e. grande nu" 'frer)'! O!) Minbtério do f.xterior os I 11.5 'doc�m,,"ro� rl�vh'1l 'ler H<ios ,em.

'

mero de outros unidades. mal\:�e�tnntes e'ntregarom lima notá I in9Ie�"
'

O 's;.· ri��tto 'pr,��seguin:í
.----,---______ ao dtullJr. M.OS Inf;;;r��-.::'"E ..

I
DESMANTEl_ADAS AS POSIÇÕES

DOS TERRORISTAS GREGOS

ATENAS, 3 tA, P.) - O Mi:
nisfro da Impren:;a anunciou que
220 posições fortificadas que se a

chavam em poder de bandos "tt�r
roristas", foram recapturados' ou des'
'truídos nas operações que estão sen
do levadas a efeito pelas tropas
britaniclJ� •

(.\Fo1TAl: :HP.l'õ·; ',co (.li, l-oo..QC:J.oo

em

flelocõo das comb,nacões
::;-. de S"bnbro de 1946,

sorteio realizado5 or!'eada5 pelo

M

VAI SUS$TITUIR O SR. BATISTA
LUZARDO

D X H
x W B

I" B P C G C

I' L
G N H

V N I

rac�,
._.�;,.,

Afonso Lerche e Henrioue P�('l!J5t. cOffiun1c'll1O "
'

i!m ,geral
que acah'lm de adquirir por c�mprQ a Empre:<w ,1" ,-o, "'k!."g en-

tre [touPQva Seca e Blumenao á fir ma Otto J�r., J� .. :�" :: .,: - ;'�,,,lo des
5a forma merecer cor,sideração e cc !'lfim:ça d,,� '::':":>e,,, eDil)
sua prefeõencia,

B!umenau, 3 de Outubro de 1946

CI E
De 1ll'r.'lO senhora de clll1fiança de meio idade e filho maior, para

trobal"<Ü"lm '10 Rio de Janeiro emcasa de médico. A primeira ponJ.
t.>mar ,:'�fl�e de t:a.a de tre's pessoas e a segundo poro auxiliar de
ederr,,,,im ,le consultorio. Pago-se Cr$ 700,00 e Cr$ 300,00 respectí-
um o',,�: cl,; !Mlrmanencia no' empre- vomente. A viagem será paga após

'SABADO ás 8,15RIO, 2 (Meridional) - Um matuti A queridissima duplo.,. JEANETTE MacD"Il'l!d ,:,
no divulga que o sr. Hildebrand!C' ,n'ura !tn!cciollal rerrj�e' ile retuml;cnte S�Cl.'!S{);Gois será nomeado emJxjixador 'bra' "R O SEM A R I IS"si!eiro na Argentino em substituição ". DESLUMBRANTE.,. eis o adjeHViJ que vestE; '.�stQ
ao sr. Satista Lu%arda. -, • ..

! mu�íca.! - Lindos e inesqueciveis y alsas Vie!i�n5C" f

ra. ,. Romance inolvidavel !..,
Acomp. Complell'l'2nto Nadcnol e FO}i ;JllfM',

Preços de costume.

9(),
------�-�,---'---

GENE'SIO MiRANDA LINS 'I1�'-lIt<lt· com o Dr, Carlos Henrique Mayr em Tímbó. eSSO<Ilmente I '

ou, por ::arta.
E___ ' __._.______

•

m companhia de sua esposo, es

P ii ,',:, 51 '.' � �" � .. 11 ... til d ·t·
teve nesta cidade o nosso ilustre a-

�:� '!I ,.; ,,4t it" l1:!���.eve eei�rl oriol' migo sr. Genésio Miranda Lins, o

peroso Diretor do Banco Indústria
;'mcur,;:-se rapaz até 16 anos. e Comercio e figura de marcanteEwpre!:tl Gl0fica Catarin$nse S. A. l projecão nos meios ec:onomicos e fi'l'!l<" j);("uí 'h 17 nonc;iros do Vale do Itajaf.

LI
..:t,
<'ii

;:-' ..

I

.....--.....L'·I·�-,,---

lUIS f DfMAIS

UfCÇOfS !tO
,,� l!lft rl�: l,UOO.

-�
, ,;�

I"lmanee

DOMINGO AS 2 horas da tarde: - :I'\AT,h}'
.i

Richard Arfen no empolgante "mmn de aVeflrl!<f1:'
"C O Íl I ç A E C A S T I G Ô"

.

. .....
Sabotagens! Lutas ! Aventun1i! Romance!. Mist,�;;,.'; c'; fi

FINAL DA ULTRA MOVIMENTADA SERIE:
"A DEUSA DE JOB;;"'u

'

Acomp: .Çomplemente Naómd e, 1feseri!i.:i nnh,·"';.
Pre�os de, costume •

DOMINGO ás 4;:lO e 8,15
IRENE DUNE no seu mais retun12 Gnte siíce!;$O.'. Nl"t1 MARSHAl

FRANK MORGAN - VAN JOHNSON _:_ IrO!))' MC!)OWAlL e C.
AUBREY SMITH, no super máximo film da· Metro:

-E V O C A C'Ã oa
,;. O filme que ncisceu' de um po�.I\'1a! UII"e!l lir.&bsima \'!vacoçãif

romantica e sentimental, cuia beleza sera 'difícil· jJ5quccer I -:-, Ela tev-&
a gloria d" muito amor e., m.(.to ser .amada.! -

.' .

'

....
.

....
'

A película que fato ao eonrç&o _iIIino... � q� ":4
haver na mortneparaçQo, ,eú feliZ' m. sentia. am @ .mOlttl mo�.Acomo, COII '. Nacional e Natidns do Cio da·. Metro. "

..
'

Preços' de' c.ostuin. :- Platéó .'.mnnel'ado, Ó .noite;
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




