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Aincor�or
ao � a t r í
o: GOVERNO pAGARA' A' S. P.I. 531 MILHÕES DE

PELAS IN DENIZAÇÕES

rou que ignora o assunto, Apenas
•stG ao par dos rumcres veicuiados

� , . .. _ . pela imprensa. O arrendamento, po que o govemo 11" :·T,'·<·�·i" ";no de
,',,,rerlndo-se S mdenlzaçoes afumou

rém, está desde logo fora de cogi- sembolsará seqlÍer En
que o governo pagaró a S. P. R.' citir6 titulas, aos quais '.lagará i 11-

.31 milhões de cruzeiros' tações, de vez: que, pelo contrato,
.

os ingleses teem preforencia . Na hi TOS de sete porcento, tarn;"�m coa

,otes. do governo' não pretender ex- trQ 05 atua•.

li

ional"'�
j,
U

i cercc de
corporal' pura e simplesmeote ... rafe Irido ferrovia ao pctrimosio "crdonal. I acrescido

RIO, 12 (Meridional) - O Mi
lIistro da Viação falou á' imprensa
l'Iovamente, so�i a incorporação da

São Paul�..R6ilwDy, dizendo que não

�:d$re 'e; clausula de reversão, pois,'
;l"(

CI- mesma nunca constou dos contra

sde alguns outros milhões

o Panlo
correspondentes ao mat"rial existea

te nos seus almoxarifados. Sobre c

venda da S. P. R. poulista, decla-

piorar diretamenté i' �'''''''';'';;'' pode
ró vende-Ia em COl,��;;,r""'<,, )é,b!�.

'

A venda, entre:, ":,.'''' ·."á da

ExpliC;OIl'aprovação do Cm:grésso •

çlo
Dffetor: HONORATO, TOMELlN _;_ "O'rgão do� Diários A '
Telefones: Direçã:J e Gerencio, 1092 - Redação: - 1391

A�O IV - CAIXA POSTAL, 38 -- NUMERO, 773
s'rA. CATARINA - BLUMENAU, 'Domingo, 13 de Outubro de 1946

Invasões de gatao

sação da av;aç�o como armo de com

tos celebrados pelo governo impe- A ARGENTINA OFERECEU PRESTI MOS AO BRASIL PJ:RA O COM- bote aos gafanhotos, essa cifra subiu
ria!. Disse que, caducando o privi-! BATE POR MEIO DE AViõES

.

o quatrocentos milhões.
tégio da zona, não seria econcmico.

Í

'I' São Paulo, 1-2 (Meridional) -

nem juStificar-se-ia, part�cur:irmente r .RI�, 12 (Meridional) - A c�- r para "" não. sofromos, futuramente ,; Estiveram ontem no Instituto 8iolo
no momento .c ccnstruçêc de nova mrssco de combcte preve novos In cclcmidcde pIO rque c atual. . gico elementos representativos da lo Hsaltões", filho; .de ac�ideos rr�g�1'1
estrada. Por conseguinte, no sua vasões de acrideos para o periodo ,

'

vourc, do' Força Policial e do. Corpo
opinião, a medida mais acon�elhavell de Janeiro a Março de 1947. Por RIO, 12 (Meridional! - 'O clmi- de Bombeiros, .afim de inteirarem-se
seria o que o gov8mo prúeriu: in· isso estão sendo tomado smedida5 rante Gregorio Postillo, que chefiou dos processos do combate aos gafa-

a deelgação argentino no Congres nhotos. O diretor do Instituto fez
50 anti-acrideo em Montevidéo, o-} lima exposicão detalhada aos risl
fereceu ó delegoç�o do Brasil os � tantes sobre a melhor maneiro de
presfimos necessario spara treinar f combater os gafanhotos. mas.

equipes de pilotos e técnicos no com
�
------------------�--.......-----'-�

bate ás nuvens por avião. Revelou O S.enade rque, antes de 'lisa rem aviões e 'pi- �

:o::ti�::P:::�::!OS�n:e st!�I�i;:: ;; agradece ao P r(5fo;t�
gafanhotos por nuvem. Com a utili-

Gilberto
do de

Freire taxa
n e o - f' a s c i s t a

nicipal, por ocasião da eleição á me valeram sempre para. suevíscr cs
vice-presidenda da Republica, reve- trobolhos e o ssccrlíicios q�(' �io
beu o sr. Germano Beduchi o seguin de fazer para o bem do .Brasil e do

te telegrama: :-n05so Estado,

"De Rio _ Germano' Beduschi -I Receba o caro prefeito e trCllt5"";

Prefeito Municipal de Blumenau .� ta aos seus municipes a segurança

Nunca faltaria com o seu aplau- do meu sincero apre':o.
sentante da juventude brasileira. E . (o) NE'REU RAMOS".50 e a seu estimulo para prestiqior

POR TER FEITO A DEFESA DOS CRIMINOSOS DE GUERRA NA-
ZISTAS

RIO, 11 (Meridional) - Falando noticias sobre o concíusão a que ceh direção intelectual e politica de vo

a sgerações novos, quando assumi

rem amanhã as responsabilidades da

a' um vespertino sobre o discurso aram os juizes de Nuremberg, sinto

PORTO ALEGRE, 12 (Meridiono,ll
Secretaria da Agricultura (-

niciou o combcte aos gafanhotos IP'
.•

vando a sua. luta especiclments O�

torios,. que consttuem o maior per'!jiG
da praga ...

O Rio Grande do Sul

em treze zonas, empregando-Se "no
combate 4.500 barreiras e 640 ehe-

Nereu Ramn�
Municipal

Em resposta á mensagem de con

gratulações que ô senador dr. Nereu rp;"J. nolíticc. EssE' .esti9:l�,��.��r'f: �e!�.�Cé'.;. 'JE�
RomOs recebeu do sr; Prefeito Mu-' aplàtiso,' 'que' �gi6de<:ô-:�

o Brasil ,G".ou a te.. uma

grande fa.Jmacla
que pronunciara na Camaro em fa me diante de olgulI'a coisa produn rios países, dificilmente perdoarão INTERESSANTE REVELACÃO DO SECRETARIO DA' SOCfEDADE DE
yor do scriminosos de guérro na- damente anti-cristã geral' e anti-: a de hoje por este erro, que repre- :�<i"" MEDICINA DO RIO
zista Se' em virtude do qual foi ta- brasileira particular. Decidi-me en- senta a ultima e lomentavvel ex-

xado de neo-fascista, o sr. Gilberto tão a manifestar-me sobre o assun pressão do feudalismo que, é o jul RIO, 11 (Meridional)- - O sr. dedade de Medicino do Ria de J�-

Freire declarou: "Desde as primeiras to com a responsabilidade de repre- gamento de Nuremberg". Aurelio Monteiro, secretario da So- neiro, declarou á reportagem que' a

..._,----

paga um imposto a!fondagari" su"e-

rior a wishey paro entrar R()
.

Bra

sil.

'EVIN NÃO QU'R-INTERVIR JA. bomba
FAVOR DO ARCEBISPO DE intlDlidar
ZAGRE'B

DINE BuseH
Domingo ás 4,30 e 8, 1�
Finalmente!. .. JOHNN-Y

JOHN SHEFFIELD em: -

''TARRZAN

_ hoje
WEIS- SMULLER - Amureen O' Sullivan e

CONTRA O MUNDO"

Estpendo! 1.000 ('moções diferen tcs e sensacionais! Um filme que

representa o melhor entretenimentoaté hoje filmado! Comédia! Aven

tllra! Romance! Intriga, num filmeinolyidavel!.
Acompanho Complemento- Nacio- na! e Noticias

Platéa 4,00 - Meia e mil.. 3,00 Balcão 3,00 e

fi' ncite: P/"téo numerada Cr$.. 5,00,
IN. B .; _ () filme já se enccmtra em nosso poder • A Empreza.

do Dia (Metro)

2,00

atemtca serve

os "nervos
para

fracos"

Brasil é um país. onde torno-se m"i,r

Rumem de remédios, ncrescentnndo

que "tomem-se xaropes ao sl�t'r,:<;

e vitaminas em quilos. Tu10 é

questão. de moda. Entremos no per,,,
do das vitaminas e penicilinn serem

receitadas pelos próprios pacientes
O Brasil, um vasto hospitol, pcsscu

a ser uma grande fOImacia".
'

cogumelo Se ergueu para as areas,

na primeira experiencia de 8ekini

Alexandrow disse ti este corespon

delite: "Parece que os resultado�

praticas foram pequenos. Não vimo�

grande coisa" e loge. depois quan

do o estrondo da explosão á dista0

cio cheou 005 nOS$O' ouvidos, 0-

cresccntou: "Ha mais ,barulho nos

jornais do qúe nQ realidade".

I STALIN DEIXOU SE LEVAR PELO PARECER DO CIENTISTA ALE-
LONDRES, 12 IUnited) - Nas , .

-

esféro. sbem informadas foi revelado; í
'. XAN DROW

que Bevin recusou intervir em favor
I SAN FRANCISCO, 12 IUnitedl assessor cientifico professor Alexan

do arcebispo Stepinac condenada a

I
- Ao declarar ha algumas semc- drow que acompanhou os tésts de

dezeseis anos de trabalhos forçados nas Que a bombe atomico é urna Bekini em Julho deste ano. Este

pelo Tribunal Militar Iugoslavo de arma paro "intimidar o snervos fra correspondente estava em Bekini a

Zogréb, sob a acusação de colobo- cos", parece que Stalin se deixou bordo do "Ponomint Nacional", que

ração nazi-fascista.. levar pelo parecer de seu principal levava numerosos observadores cien

I
tificos estrangeiros, inclusive o pro

fessor Alexandrow, que é hoie repre

sentante sovietico no comissão de

energia ctcmko, no O. N. U. Lo

90 que o grande nuvem em forma de

� -----------------

A PENICILINA E' ARTIGO, DE
LUXO., .

RIO, TI (Meridional! - O de

putado Aluisio Alves, da U. D" N.

revelou á imprenso. que a penicilina

TRANSfORMADORES
Novos, de 5 até 10.000 I{. V. H.

QUALQUER VOLTAGE:\'I

MOTOR fS fi EIRfCOS
de 1 até 20 H?" 220/380 volts.

MAX K
/

C�ixa Postal, 123 - Telefones, 1296 e n39�

__....p t:U:l\f E NA.. U·_·- .._Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



;11, N·AÇÃ�

OFERECEMOS

ADVOGADO
DO nl ESTOQUE EM SÃO pAliLO

NOVOS E APERFEiÇOADOS TIPOS DE

Prensas Hidraadit(\s Americanas

CAPACIDADE: 25, 50, 60 c 75 TONELADAS

montemos grande sortimento em:

ESSA ASMA QUE CHEGA
OUASI A SUroCA-LO E
QUE LHE ,DEIXA O P"ITO
A DOER, PODE SER COM
BATIDA COM O XMOPE
AI'.JTI-ASIv'IATICO, O ÓTI
MO PRODUTO ESPECIfiCO
00 LABOR,A,TÓRIO
CAMARGO MENDES.

I
ViBRADOfiES, CALítlRES, BiGORNAS, SE:{RAS, FREZAS, ALARGA-

DORES, MiCROMEnOS, ilnOCAS ATE' 3\2" AÇO E ARAME DE ACO
<;1 todos os fins, de i'ROCEDH-lCIA

•

AME;�ICANA, SUECA c INGLEZA

consulte nosso represcntante�

ADEMAR NEVES BLEYER

XAROPE
Ruo 15 de Novembo, 1.043 - Teleqrs , "fiUYER" - Fone: 1476

L UM E NAU S. Catarina
I

EtJSIA1i'JO DE .CAt·,4ARGO
Aà'/qgado

'�':::;::t:1·7/:�..�5;'i·:-·:;"}:
-

-

_ lurt�ko - Comerc!cl -

BRANCO-
ClISA ESPEC!AL!5ADA EM AÇOS E

GUiH;_ERME JACOB

FEiU:AJvlENTAS

RurGf - informal ivc- PAU;"O, AVEi'HDA

Y-:-�H·e.:�: .f:'.!ç?f':�� tt::-n a teg:ião. S�iT:ina c 'Con"ta Pró�;ri2.
Énd fiL ,Jr�L53·:iAN(.OSf'_ C. Po�tf)J; 54 - FC7ies: 5·1 e 16

·.LAGES

O ".,ab S O R TIM E N T. O .

O; mais i' I t·l O S
05 pr;>ços mais !l A R A TOS
fú mcis tini',,; B O N E C A S

LO borrccho _ Goitcs de boca - EdG;'es de arvore de NatalBoles
á:

lh!G rs de Nove.mbro, 1516
A j,XElHDR FOt"'�TE PARA R E \' E.J� c· �. :�i O tl E S

RCllQZe spera 'Serv,iços '<r!\ "more.
Indust-lo Mcco:.ka Deeke Ltdc ,

Rua dr. A",,,deü luz, n , 17 .

.. - -_ .._.-._�-------�

A MAIS PERFi<· ONFECCÃO NO RA1tlO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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"

Dr. Ge'bhardl "rornada.•

"': .

�"-'>.""
-". .

.

(das' Fáculdaáes "��;�Yi;na, A�shiQ é !tio de. Janeiro)
CinirgiiíO.c.líe� nltr r:Hospi tái Silnfo Catarinq

.
.

.

.

.

-:
Alta ciruf9ia, oper!içõo. do boclo, estomago,vias biliares; lI�éro,'etc� - Neurocirurgl:a � M<1!éstja�"d li! senh()l'QS,. Cirl!rgill-)flastic,o,'C05�

'.

\ ".
,

.

.

.' .,'
•

.'
.

éO�$jltas nó ftispital: dos 9 as n "'.�s ,; od1líoros •I. •

BUJMENAt): _ "Hospital Santlr Catadl!a" _'-.
.,' .. �y� Ai;nir�nfe il.� rese

."

.�.,Li�t�o de ".Santo, .' C Jaríno:'
; I ':[iit'Si[St';,_"

.

J(j) 'Ã O p O R T O
- •.

"<'::,:"t:\(:
.

,I lI[uil 15 de Nc.vembro, ·1371

FOGO -'-.., TRANSPOR, tiS -". ,4_CIDENTt:i .

lte6ponsahilidade Civil Omnibus
lTranseuntes e

. Trllnsl'ortados)

Au.xiliar de Es�l'jôrjtl
Precisa-se de um{al C()DI .noções de, '�nt��ili1Q�e .r.datilogr.afo(aL Ordenado Cr$ 7000800,00'. ,'O� êqndidât�Í;;iji!� óm

"presentQr�se a ruo São Paulo, 20 - Blumenau.

i

L
sif1Jâ��. em <stj\i1iO,IP'hhto num bair

,
ro de: BIl.\l.nêilcllit:� hom andcmen-

t?�,�i:�:��t��;!t;��· de.' .nov ,

T···A····:.·Q··.U·.·'··.·0... ·R····A··.·.·F· ··1··;1\··.·.·· ":.0' ·R·.·.:A·.··.·..r'...n S···.'··.: "J!..o.' 142..4' ...�':C
.. n . "; �;�"L:'> ::·c'·>, .... , .. ,

�";.,:;.,.).,-':

POR CÓRltE SI'OND�NCIA " Y7NP��SE
.:

Para difusõo dIlÚIJiQ), m6t�L.1o briasileiro, o ASSOCIAÇÁG TÂ--
,.

Um aJbum�coleçao
..

de sélos.QUI�RA/FIÇA 'pAULISTA' ensina gratuitamente, I hlforRloç6.s: -e

D,lÍbs' lÍ1of<ls-ó,,rnOrio. Os interésSD�
.

pfo(. PAULO GONÇALVES, !lIa 7 de Setembro, 107, I. do� pod�rão dirigir-se á" ViuvoRIO DE 'JANEIRO ScÍUiíz, em Ibh-ama.,

I
t···

A-NOiJU

Sl�la Tecnica: de Cor!,··
Ilemington .do Par:�*�:

(EX-FACULDADE DE COMÉRCIO DO !'ARA:'
FISCALIZADA PELO. GOVERNO HD:RAl

�ua romendodor Araújo no. 176-- Fone 1192 -_ ..

�.
-.

.

Diretor: Dr. LUIZ. ANíBAL CALDEPARl
INTERNATO SEMI-EXTERNATO e IN1TRl'IA\n

�URSOS: Admissão -- Guarde-Livros -- f,uxilior de A:l"",·,i·,rr"Coo�

� DotiloQrafia e Esten01rcfia _ '.
.

Aulas DIURNAs E NOTURNAS, para dmbos os' �ex{"

No 1
__-_ � �:_F"_A�U-=I05::0=V=u_l_sa_s_p-'�e_ço-:�,...O.;.tp_il�_os_:_f("-'i�_os_e__E_._s_:_e....,n:oo=;.�=O_f_,�('_

,
,_

.... :.. "."_"."c""',,,
..... l,, ... ,,

Só se
de credea�

BA

CO f R

.

Externamos 0'5 nO'SSOS sinceros agradecimentos à tdararn flores e condoleneias por ocasião do falecimento da
má,i, sogra, aVÓi":e'nls-avó. bem come aos que acompanharultima morada.:": ;'gradéc�P1�sain�a ao Revmo. Pastor Mefconforto eSjJi'fitti'ál"e ás Iraiãs do Hospital Santa Catarina,gada assistencía presta'efa;!"á e!Xlinta.

Bluménau, .9 de 0utubro de 1946.

Oswàld: ÓUe e familia
Vlfa� F-fe.�wig, Otte e familia
LeQp;Qld[ó·;M9·Sér e família

-"�;;{-�"l::'" ':
.

.

Henrique Otte é i�:��Hfl
Vva Wanda K c"" ,,,,

Familía Luiz H'ó

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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aos locais das competições fute

"�crito, propuzer maior aumento 50
bolisticos terá satisfeito o seu dese

'-'e o mesmo _ No caso de nenhum
[o, qual seja presenciar o sensa-

cional confronto dos seleções repre

sentativos de Santa Catarina ver-

DELEGACIA DO SERViÇO oo PÁ TRIMONIO DA UNIÃO EM SAN

TA CAT ARINA

COLETORiA FEDERAL

BLUMêNAU

DE I (Cnixc Economicol. O recibo da

'liÇÕO deverá ser relodo com. Cr$.

JD e Cr$ 0,80 de selo de Educação.

E:::tol de concorrendo publica- .s propostos apresentadas em in-

e
-

ro compro dos l-·"n� deixados por olucros fecahdos serõo abertas pelo

Ue::m;::nlu de Friedrich Grueowol
' 'omissão, lidas em voz alta e rubri

cedes todas as folhas e vias pelos

De ordem do Sr. Chefe do Ser- membros do comissão e interessados

viç'i do Pcrrimcnlo da União do E.- �resente$;

todo de Santo Catrina e consoante 51 No COSI) de empate no preço

outnrizcçõo do Diretor. do Potrimo

nio do União, contida no processo

n , 175 631/, faço publico e comu

nico oas interessados, que esta

. eJetaria Federal, rr ceberé no dia

29 de Outubro de 1946 05',15 horas

tnis elevado proposto, será ccnside

-odo vencedor, o concorrente empa

'"do que, no ato, na proposta e por

desta
.
Célctoric, sito Edi-

'os concorrentes empatado desejar

h·ter .��rr�nto, proceder-se-á 00

fi:i;) d� Prefeitura Municipal, ó rua

.. I,
,orteio. entre eles .

'" • ".1 .. _

6) A conccrr=ncie poJerá ,ser 0-

choque

-

çoes
OS CATARINENSES CONFIANTES

NA VITORIA

Finalmente hoje, uma dos moiore

ó$s,istencias Que tem comporedd

sus Paraná.

Ambos integradas pelo sreais vo-

"

DE SANTA CATARIN A ENCOMENDOU 30 MIL SAc6s

DE FA RINHA , 'J .. �.:ttl·�I "."",:iI
. /'

I

FLORIANOPOLlS, 12 (A Noção) dencicndo a vindo para Santo Cato-

- Informa-se que a Comissão Es-I rina de 30 mil sacas de farinha de

tadual' de Abastecimento está provi- trigo do Canadá.

Diretor: HONORATO TOMELlN - "O'rgõa dos Diários Associadosl

Telefones: Direção e Gerencio, 1092 - Redação: - 1391

.\NO IV CAIXA POSTAL, 38 NUMERO, 173

iTA. CATARINA - BlUMENAU, Domingo, 13 da Outubro de 1946

�ínco-
pelo telefone 11;1)

$Õ S e

.ótico no ramo,

ramo.

externos, deve escrever G

serviçl) de escritorio.

roprio punho á redação des-

-CHAMAS PARA O COMBA

AOS CAFANHOTOS

II (�idionol) - Está

aguardado nesta capital um

da F. A. B. que vem dos

Unidos carregado de lança
s destinado soo combate aos

oro estõo assarem!!o

,

- �

.CORRETOR
->resi-

Wo'

:-ídode

';posi"
'U ex

'e 10-
-,
ou-

v.

-------------------- )

Uimer Laffront
PREJUDICIAL AS CLASSES '=ON

SERVADORAS

Rua Maranhão N. 2

RIO, 11 (Meridionall

dente da Liça do Comerei"

ter Azevedo, na reunião :1"

examinou detidamente ",

ções do decréto que (J'L:W

traordinoriamellte o im"SJ'é

caçôo no D;strito 'fr::,.::.. �.

menta, em muitos ,-",';rc

sequndo afirmou o �r .. A.
revedo, dois mil !lor<:>"; '."1 .nons-

trou qúe o aumento f ".' .dídal
ás classes conservadora., ,-, !-;"'lnifes
tou o necessidade de- .,,,.>.r.'.�l'Qnde

reunião paro estud!lr o ossunt�,"
.
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