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Eurico· ·Gaspar ..Du'tra 1

SãQPa�Io. 5, (1'4eridS � S.� ticos da União, sendo certo. do PSD ::�grupaf�sé�ão efetiva mos, Agamenpn Magalhães, gue a vaticipar aqui o seu, de-l
gundo

.

fc�cls informadôs.: o que em sua. chegada, o sr-, mente �m tOrno do. sr: Getu-I Cesar Ver·gueiro, Benedito: sapaeecimenro, prevendo que

sr. Nereu Ramos, vice-presi- OtaVio Mangab.eira .
deverá lio Vargas e �e provável, aban 'Valadares, Etelvino Lins e; os elementos anti-getulistaa '

dente da k�publica e presideIi condicionar a recomposição danem. ac:l.<>,l,a ,agremiação, in ,
Felinto Strubing Muellerv e 1 do PSD venham a integrar a

'
,

, te d� Partido Social 'Demo-
.

radical C') quadro de auxilia- gressarido no f'T��. Sobre 05'\ outros, se.n.do
certo 'por outro 'li

UDN� Apuramos que um pro-;
crátic�, e""�á solidarío ��m' o res direitos do Presidente da elementos '!lUe estariam incli- : lado que o PSD está amea- cer udenista paulista roí cha -

:

.sr� Ces)ar, VeJ'gue�ipO, ,diver- Republica. Tudo faz crer que I nados a �s5�miirf:ssa afitud= , Içado C.e uma crise intestina 50 mado com urgencia para ir'
gindo p'o�taríto, do telegrama os elementos I<queremistas", I figuram. o:. sr-s, Nereu Ra - . bremodo grave. Ha queml che , ao Rio avistar-se com o sr,'
que o' Presidente Du!r� diri- ----

--------.. - ... ----
._-- -- - -_

-. Otavio Mangabeira.
giu ati' presiÔo..nte da eomis-' --- --,. -'-_---'- -'-- _

. são ·e�ecutivado PSD.·�ecção óRGÃO .DOS DIARIOS','A5S0CIADOS

.

de São Paulo. Acrescenta';se" tI!IIJI
'que por esses dias deverá
ocorrei- uma importante mo-

I dificação. n:;iJs qua.dros poli-

s r.

_'
-Ó),»

....,J
::

. ....

lidario com o sr,

{Ramos· di
do.·.· Gene.ral

er, e

IA situação atual e a

palavra da UD mineira

r�gressand� amallhã à· esta.

éapit.a1. Depois o ex-ditador

seguirá para Soríocnha prova
lfcImente ,em (:.l)mpanhia de

Rh;}, 5 (Medrio) � Os di�, com o gGvl','(;C, mnmi!ün di-
ANO IV rigentes da UDN mineira, a :7.ei' i!Dr Íiü,:,,'Ü' '''fíi.: tft' um
NUMER09 1022 prüpositil dO$ entendimen!ol'i jornalista ijUe dtevi' Hi1. Belo

,

�

.' I ��'t _

Hori2Q'i� teo: .� E(�t1;-:n{{_� ijjl{Ol"'"

b
.

..

d'd G I
mação á hTil)rtn:>u:

'r" t" "A VDN só tkv(' e só pôde
.

'.,.. a"05 a os
.

e· u I'o partic'iplH' .1::;. iT<:'m�tpüsiçã� ou

� coligação, em torno de um

programa. nesea participação,
. a qual por sua vez Far-se-Ia

Var.fias e Luiz Carl.os Prestes �:�;��;':�i;o�i1:j.ci;
� .

.

. oartid.aria. Sómente desse

! módn haveria interesse para
tudo. o governo, para o pais e pa

r'l. 1'\ pr-orn-ia UDN numa poo
sivel Ou provavel coligação.'
!=,óra disso seria a�enas o tão

fahnIo movime:::,to, ui::l pt:etex
to de conciliação de inteí'ê6-
ses peswais". A UDN mineiG
•." ....anta com. (> apoi""t da VDN
c;:.!"jn'::a "" con1 varias outras

seccões do partido.

=-o-�=Diretor Gerente ADELIND CUNHA

o sr; 05wii�doA�<>:nhE:;i ae- L,!ue entã� ei:':;_ 6T1Ve-s:�.U�.o!" de
BLUMENAU >-

irando mforma um telegrama \ POí'to Rieo, Entre desdobrai' Fone" ]092
de Lake Sucess,. foi I) presí- o' g�ardanapo .� pô-lo de par- ,_

dente do COI)�elho de Segu· te, foram proauneiádos r!'in� ENTRARAM EM GREVE OS

ID}rança da ONU: que menos fa- ta HspeeehesH. MOTORISTAS DA

eou, Uípa atitude pi'ópositada
'

"IMPERIAL" I

para provar que não é .jus- A regra de que nunca se

ta a fama de'que Os latino- devei-ia quebrar o silencio Rio, 5 (Merid.)· - No ano

americanos são falastrões. sem' f,er alguma coisa para di- passado' os motoristas e tro-,
De fato, os povos deste Ia- z,er, se observada, tOrnJaria o éad�res da "Viação Imepial"

do do mundo são tidos como·· mundo insuportavel. Et mais entraram em greve por falta

paIradol"es hlcorrigiveisf mas pl'c'prio do hO�EflD falar do

I
de pagamento de salar-ios,

na verdade os' america:nos do que rir. � �r.aças á intervenção da po-

nortê 1tost�m 'de falar muito Muita.:: das coisas mais in-
I
Iicia, a gt:eve foi suspensa por

In,ais de.... qu= nós. t=ressantes que se dizem, se- I
fres dias, prazo dado aos pro

......� .. _

.

,

I r�a� desnecessarias. ,se o::cr�- 'prietários da -errrpr-ez.a para

'
. .Ja eshv.el:am presentes num: têrto da p'ala,vra csttv.eSl'e 1"1- . saldar seus compromissos

.-lruoco. .nos Estados Unidos?; J;orosam\€nte liga:d� ao.daJ:ati- ;
.;om

-

O,S seus· auxiliares •. Co

Ps '(:JJscursos : começam� logo I Udade; .

_ ,. �.,
' '::. .

I mo ate agora não tenham ré-,

rl�pois de. se sentarem os con 1 . Não veio nenhum:niâl em i cebido os ordenados atraza-

wv.âs.' e... duram....
·. ô te.�po tOdolra.I?r.'I, �oi�;que

.. <tual!�;se.·,'#tP.re.litJos, os motorist�s e. tr'Oc.ado-·d� f�st�. ,

;
.... I o sIlencIo e maJS veneno�o do rP5 entrara� hOJe novamjCnte

'.

Ce.rt�.... �.:ez., ..,e.m.. �.ova. Y.Qr'k, I' .{l.ue· 'a. palavra. i ?m. p-y'êve
•. na.

o estando b"afe-

c<?lllparecI .

�'. um 'Rntar .em .. '. .

.' I vando nenhum carro da ('M-

�onra;. de, Tltccldy �Roos.ev;:elt, . Austr:gesif.o de �At1iqyde . I preza.
: .' �'-.

-'
;:'-

.

'"
.

São Paulo, 5 (Merid.) -
O sr', Geulio V.àrgas seguirá
para Bauru, onecl promoverá
Um comido de propaganda á
candidatura Cirilo Junior ft.,

. '.rjc�.governélnça do estado, --0'-,---

",

..

:-f,
....... o'

-, _ •• -.

I·· bancada udenista da P a r a í b a continõa acefola
.

".
.

S. Paulo, 5 (Metid.) � Fa-
....

.' lando-nos, o sr. Getulio Var-
furação de.'Um��ulee��,.nfr;;tluo,. gas declarou:' f'inforine aos

deno, inspIra cuidado� seu es,,:· leitCl-CS que quand�' iniciei a
tado de e:s.ude. campanha politica não tinha

certeZa .na 'vitoria. mas os re

cursos usa'dos pel�s meus opa
"

Neto sitores são gestos de homens

Luiz Carlos Prestes, para par i desesperados
ticipar de um comicío, Dia 7 ,

!
o sr; Gerulio deverá regres'

i

BatI ao Rio.
.'

que, dão

o SR'. GETULIO
,

�
VARGAS

SEGUIU PARA n RIO O ��.
OTAVIO MANGABE[:'
RA

ESTA.CERTA· QUE AL-

CANÇARAt O .'. TRIUN�

FO

>, .'

I Salvador, 5 (Mel,id.) - O
sr. Otavio Mangabeira seguiu.
em avião da FAR para 6 Rio, .

• acompanhado apenas de suá'

bi;Josa, Como sabe-se; o gover
nadar haiano vai participar
no Rio de impcrtantes enten�

di:rr(�ntcs politicas.
por perdido. e eu agóra te-'

nho certeza n� triunfo ti •

j

,----
------_._-------'--�--------------

a

com 'os comuni 'fi'"_.

�,
��-'"�j

general Paim
'"

do p_ s. D.
p!:'l:' Sl!�S relações" .. Terminou
kl.n��rdo 6. atitud<: do F"re5i�
dente Dulra, que rumpe'i.l com

a Russia as relações diploma
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Cost« Rego
_ .1 na Carnar-a de Comercio Ame

----- o ----� J ricana de Londres, o Minis-
J;-í. ternos pXo ;; mesa, e nem da índole da terra que tem

I
tro do Cornércio, Harold wn

pai" isso deixa 4e existh- en- de lavrar. O ensino agr-ícola son, observou que os Induství
tre nós .o probl{'ma do trigo· é, pois, o conhecimento ex- � ais _hritanic,os. quase se� ex

do tJ:'igú n.aoioua l, quero di- tenso dos fartos, capaz de

I
ceça., consideravam reahsta,\:

:Z:CÍ·. Ao Ministério da Ag:ri� orientar, por via de conse- os objetivos de exportação E�.
{',UItUi"" t:<1�k SI'illP"·�,· e cuda quem-ia, o esforço do agrirul· xados p-elo governo. IVi'a; mais, ensinar a maneira. tor, no sentido ora do rendi-

�
Certos industriais gosta-

de êllÍlividü menta, ora _da qual�dade d� I riam mesmg de ver! elevados
Em tüdas .iS lavouras do SUa produçao. J\phca-se a os objetivos de exportação.

Brasíl, .�, ensino é, 0- essencial. qt:_cstão do triao da mesma

I E" d t-� . - . xrstem corrtu (I a ques ao
O necessal'lo, o indispensável. f�:Il;ma com? � quais'Q.uer ques ri;. .. exoor-tacões acresce'1.tou
Quando se faia de ensinar. toes agronomlcas.' W·I'C· t d•

I son cnouan o concor a
o que oelírre é logo a idéia do Houve muito, sobretudo ,em b' -'d d d

.

d
'

so r'e a capacr a e a in U5-

pzofessor ern sua cátedra, ex São Paulo, qhe.:-t opusesse re- tria britanica de aum',ent,a':
plicando noções várias, com o servas á culoura do trigo no

SU;t produção, os industriais
oiho h"lquiéto .'0 'i'dógÍo, pan Brasil, inadequada, alegava- britanicos receiam as diicful
í'a que ,') te!Up� úão exce�a e sr. por alguma� razões, mas

dades de colucar l'eus artigos
o,; OUViIHr;J-,§ não hoceJem. sobyetudo porque o plantio é

"

Umà 1,,1 f�ft,Wa dt.· professor. .aindã. emoir;co entre nós'
é inadmls;;;ivel n;-.ti fuzenda5. O c'ü'lpirisrno, entretanto,
R ditIü' j1n:,<:,eitm' 'i0 homerr. não subsiste contra ('I< ensino.
do campo, pode·se a este respeitn inter

O ensil10 do 'ag'r'icultu:ra iH: pretar os resultados do een

fprc de:;:;",s métt'-ios, porque so agricola realizado hã dcz
é.ilnange i;rucessus Ouh"()s, pí"O anOs pr",cisalnpnte ílq tei'rlto-
(',esses d(' t'X\}edeíllentaçãot rio paulista. ' I'"

ilc a:ul.lis.- e tlbservacão prá·l Revelnl' aquele censo qUê
fica dos t'enOfil,enOS da natu- nas grandes fazendas de ca·

reza. O exl<n'le desses feno· Çé () indice da produção por
!"'H'n"s c('n�títui o objetivo da '1lU-_1')és fora �ui�o superio: SI-tua'�a7o plena,,DI�Dte sa-

'

..
1'; """ci,,, r'-' - -.� submetI:' ,à pes �c da produçao de ppquenas

I � '" '

.,

;�:��s ft:�����i�e: :: l:;��á" ��ej���a:l:)t�OS!��;'; :::�:��:� Itistatol�ja 'na agriculturalnom:" "' rel .. çao cOm as pecu= I '::-ente rW,s gllí.wdeg fa",,<"ndas
Londres (BNS) • Os agri. bab<tlhos que se seguem aI> I

lia,"id.Hles do h'abalho. "e çncontl'3.varrt as plantas
I 'd G

-

B t h coll.lel·L ..s t'I'-v'C"a- um ' .. dl'a· 'I-. --

_ _ I -! - cu torCs - ara· re 'an a . Lu. • ... Q

A e:,pnda rn'epal'a ,ii5í!im all müls velhãs, 'o que ('xc Ula a .

l' - d ,- mE'.�to d'; duas a', t-�4P �e"""'';'�'', •

d- L 'd d-- d"� mostram-sr U1C lna os a acre 'L c, L"-D � nu..

hagCf. Jo enS�iiO B.i'i'onomico, -'''loICs.. � f)�"e" � 1 a e....... -
'

_j".,.

d t tu eza oe en 'U" nas, comparauo cOm os anos
l�sí� (; ," comnlexo de fados pl.-.ntes conlrilJ'.\ido para a

1 ar que a 1_1::1 r seI
"

1
' �

) d eu .. de"'l not-i:nais.'o'
-

-

1 -I _1
d' l-d- d t- (], d")J'� 1"\ reg< u e CClIUp sa, -:L a

ver1('ICI1r1 ....S. (lu,.... e p avrauor eSlgua a e en rê JS 'J L

N d f
d'

. .

no"a'" fos· gum mado, os rigores do in- 'a maior parte as azen�
poda colher indicàcões para;l Ices, pOIS, maIS Y"

d - d
'

sa- das_ o trabalho de aragem J'á-

_í f' -1 � �d- "s fa-e� verno passa o quan o� e
•cultura oe ;;�Ul. pre erenClâ ou sem e as nas ",ra .. " ... u-. .

1 f' ta-o
-

b
-

d' d
.

d
. . desencon !:Jldo, g_ agrlcu fura, IcoU esta em" a lanta o. ,aSSIm

as, dmal?rd�erla o' -, seriamente prejudicada em com') a plantação do trigo -de
tro os ln Ices. ,. •

A t '-b i esse desen- c<lnSf'quenc1a das :;esslmas InvernO.
qUe a rI u r

d'
- >. A b' t t l'hdas recen

_ t ,- '1 A n a fl'cou has- I con lçoes, '''0 Ll1UPO. s a a as co I -

r.cn 1 d, • caUS .,

J" -

• _ 't' b- Co e
-

-

t- t d,� -

to"" 1-) obs
- r:,ste cutano, tem s,� caraC· tcmen e, SP em qUe m�nOr s

�antf' pa en ell: a:.a
.

.

d d' o' -, 'd-
,

t-· -- d ....eq--"�o f:a�en ter,sadc ,le fato, pOr' um,3. su- que '(' or- J'1l1rl0, uevl () a sC
Pr()prie,d�de <la cUr'an Isrno o ,- U�...Lo

- •

'1
- _í' - I'

_j , �cssao de dIas secos, l' c ar'os,
I
ca, estao em cfJnalçOes mu·

S. A, HA NAÇÃO" ueu"o, ..

1
D• G

-

'

O >
- f· endeiro é () ) qU( perml�te aos a�rlCU to-

treto1'- erentê: pequeno. a:z. )
1

.

t b Ih to melhóres r�n que Se espe-
-

ELINO' CUNHA f I b i mprega
"f>" lr'ltanlCOS ra a "I.r com

AD ('1) ono, o o re ro, o e -

<"ficlpncia uma vez qu.e dis- t'ava.'
'

! -------,-------------

Redação e Administração do, o camarada qUe se tornou
. -

b Ih
- A baterraba está sendo ('n

-

A
'

.'

'tRua 15 -de- Novembro - Edif. I proprietario pelo retalhamen- --IOSIçaO púi:"a () tra a ('. naO
I

-

�UnGIQm n es f)
I f Td :hps faIta, que seja bom qm'l" treg\lt' as fabr�cas de tl.çucar

"

I 1 C"A Capital" � 2". andar -, to d;js t<:'l."ra� ;' _

pela
.....

aCI 't a·
l';� "'�:-J ... tempo. I er., Quantidades cnnllidara� I

"

'u
Sal'" n", :t ele de adqull"l.las. ,{ ransmu-�

• -' - Craças ti CSSt' esforço os vei:). ' FOLHA
Telefone; 1092 dando"se em prcprletarH> naO,

Oficinas tem entretanto a, mentalIdade

São Paulo n''_209 tio fazendeiro adi::nt:ado,
Seus conhecimentos sao, ('s�

, "

eteassns, sua rOtina e. Impel! .

ra

Ivel sua lav\)ura e emp1r1ca,,-

F I SHI . Cor�[Usicnm de Bata as concIuisões do Embaixador:
�pu produ.to ínferi?l'",. a

ta., I- --ia, que" jornal chines local holandes. Edco van KJeefensih., .. enSIno agl'onomlCo.
Vr.ja-�e o que sucede ao ai-I "SinrJlI",

nt·'n editorial, Cx- n(l sentido d� qde a Rtpubli·
godão, O precitado censo agri p..-imia SUa decepção pelo dis ca da Indon'esia deveria ser I
--

1 d 'curso prinunciado delo dele" 1 condenao,,_ pOr numerosas I
ceI ... mc:;:trava, por um a l), I I?, disp!:widade doo; índices de ,

gado chises Chasg Chung Fo atrocidades cométidas contra

f'l�dução do café nas granQ
no Ccnselho de Seguras�a ?U

'

a populacão chinesà da In· I
d - qupn'\s fazpndas ra'ltc' ii debat � da questao 10- donesia." D-.:-:;:ta vez", decla- Ies í' nas pe -

'

d' Ch t d' i 10U
•

I h' "CI
p (lÔ", ',utro ladn, atestava

I'-��:��_'
�rjg c<i.n '('a _�=��',. o J0:fJ1â � llle�._ _:�ug

não hav"" diferença nenhu·
I1l.â de ;mlícC' entre {} rendi·

C ta 1mento das grand'-!s e das _pe- Emp�reza omerela I(JUcl1as culturas de algodao. I
'

'!ondf' a c�ndus�o necessári.a R ..Grossenbacher S., A.de que, send" de pouCÍ' nl,a1s 1
de �uin_zl' ;-:n05. o ,surto á���"1do.,wo de Sao Paulo, os lavr.�
dures já trabalharam sob ii I
influencia di, ('nsino mini$o

I��O��_ --�._�-,,-- - -"��=�=��

trado ppIo Instituto Àgronô-
DR. mico de Call1pinas, (lue selé' I

Ayre-s Gonçalves ciQtlOU ,as espécies (' estudou i
II 'as 7f!nns de plantio, "

O ensino agronômico pode,
oortanto, r-ealizar milagr.':!s.
Deveremo' esperar que ele �

só ele . diga a ultima pala
Vra "ôbre a cuÍtura do h'igo
no Brasil.

::;rf�1:ªt:�C�;ç:.rC��'!��]NS��!!r!i�,�ent�r}.t�!Lç��.· t���do� d�!"O�.����!···Aej-ea Can:adens� ammciou
ma britanica acaba de con- : ne.l. A firma' produtos tem i central é de tres cabos e foi

q.ue a escuna pereugueza '_'Ma cluir amontagem de uma

cel1.)
suas ofrcinaa e_fi Bedford e ii projet'ada:,pa1"a funcionar com

rra C:arlOf-�",_ de 230 _�onela. tra l elétrica Diessel et;comen central elétrica é de u� ti-p;0 um- d�namo de 'co:npessação.das, lnfólmou pelo radio q,;,-e dada paH't uma fabrica' ar- riovu, tendo (1 motor- sers cr- Esse sts+e rrra perrnite que uma:
estava afundançlo a 640 rru- !

' ,

re-de agueste quatro vezes
lhas a leste d� Terea ;'l0ya. I

- r ma.is á carga que pode ser
Puatro rravros rr-crusrve 'O conduzida: por um sistema. de

HKueen Elisabeth" c. tambem OS DiPLOMATAS RUSSOS O AVIÃO ESPATIFOU�SE
d 'I b:o::l i" 1 . �

._ .

d NO SOLO v s ca s Qe <gua capacana-Um aVIa0 do servico e guar- ele d t . -

A r' t Ida-costas dos Est;dos !Jnidos TRANSITARAM POR qUe " temr,atnSn"lhl�s�O. -...,en, .�ta• .1 f' R' 4 (R
.

_J) I f � ,e .ram em UTIl comu a-
segurram, para o loca] a- rm- 10, erlu.· n ormarn d ',' I

.

d fue recolh,-�r seus ap;�ageiroJ;. i BELEM de Belo Horizonte que um a· ?rd eSpeCla; po ;. .o�lsecdel". .'

Ih A Cl b d arn a. uma carga IlIDJtaua
-

e,
e tripulante, CUJo rmmero e pare o do

_

�::ro o e e
lt

'

d',

d d cor-i entE a erna IS.-ignorado.
.

Hel,emi, 4 (Mcrid.) Tre.nsi �Jherlandia qoando eman 18.'- •

tal"am aqui varios membros va a Ara�{á" iaÍu nas rnrat.a.s

I
'

da embaixada rUSSa de nosso de Suiupira, espatifando-sp"
pais, os quais destínam�se IS. I tendo o plloto- -Dalmo Ruga- Pil,ulas uasrNova Iorque. � ,

.�- mo!'te insiantanea.· I
'-- _;__=__�_==-__-_�.....__ --'--- ,! O REMEDIO CONTr.A

DOS RIHS
____

-

I

,A imprensa. ,da. Republica. \ ASSASSINOU O MEDlCO,I . da Indonesia- hostiliza
I

os Estados Uniclos

no e:l!:terÍorT a ml�nos que Sl',
jam abertos os mprcadog fe
chados pelas restrições de im

porl:açãl)" Nesse seútido, o go I
verno vCm se esfm'çando para Icnncluir acordes bi·lalerais.
que beneficiarão tanto os de�

I
mais países como apropria !
Grã-Bretanha.

EXPEDJENTE

"A ação"

Rua
Assinütw'üs e Anunóas

OTTO WILLE questão
-,--

---,----.--� i

da Indone-sia'

fato, a saber, que a comuni·
dade chiucs�. nd Indanesia,ea
mÍnha par2:_ o extermini<)", >

e r vior de tudo é qu� a Re
publica est5 send.o dcfendid:>.
pelo rêpresentante dc' Uill pais
cujos. naturais sãO: os que
mais sofrert'! af; atrocidades,
cometidas pelo acusado". IÀpcs observar que ris chineses, '

1"esidentl's no estrangeiro sem I
OI'e cO�'resP()nderam aos .�pe. ilos feItos por compah"lOtas
C,F" dificulrJa..1es, �_ jornal ('x:,'priirl(' a opinião de que a 8'01:"

,

te dos chineses indont's:.Js não! Londres,- (BNS) - O Chefe
é levada a seria por Nanldng, I

do Estado Maior Imperial da
e 'que 'evidentt'meUlIe existe Grã-Bretanb;.. marachaI de' I
llM abismo t'utrc eles, O ,cam�o Mentgomery, acaba
l<Sirmo" cOf'.duia: "Podemos' de anunciar que visitar\i a

duvida... da sabedoria - d&: di- AfrÍca, inclusive' a Abissínia i
I plumacia chinesa parlem até € a Rodésia, assim como o'

I ap'"ora não tivemos motivo de Egito e o S-udão.
'

Iduvitfar das súns boas

iritrn-,
Essa rev�lação 'foi feit&

�ÕtSH. quando Montgomery falou
.

,

nunr jantar realizado para -aI:.
----��..�-"�-�'--.---,'-.�-. I' sínala:r- o jubileu da Federa�I �1�"""'�if�

bastallt�s
-

navios
que sobr�car1'iagam 'hoje as

marinhas mercantes, são prin
cipalmente, cOmo já o, disile-
mos o carvão e o trigo. \
Quant,o aO carvão; 'a. Euro- I

-

pa. deverá produzi·lo em'qmm I
tidade sufici,ente para <> seu \,consumo e ,ainda para' expor�
tar. ou não haverá reconstru

I1 'ção. Nesse, combustível se

'co'nccntl."arlÍ em grande ('sfor- I

ço� : t�lv�,2:.? �rinclp3J, pelo!menos, mtclalm,efite., No que
,diz re,s!,eHn' ao .trigú, li. Em'<;- I

, p.� • o;ldental f�� __

s�:m.p ..e-
_

de�l� 1_
USINAS

cltal"la em c:;on IUIHO. e tra'Zu� CAIXA

f!:randp pal\'(' de ai m mal', t
mas não ,em grandes 'éJuanti·1dades, í"elativamente ao eOil�,
snmf'. A Franca, _ pOI:' exem� I
pIo, hoje' ?rande impOrtado· I
ra de cereais tinha, �ntes da,!rruerra, excesso de tr'go. .

Uma vez normalizada a Iproclúcão aO. c6mbustivel sóli
do e dos ,cerelitÍs, na Europa,
its marinhas merc,antes fica
rã:ó' aUviàdàs da �ua tarefa
atual mais angusiállte 'e c"·lmeçará a 3:bunciai- a, tone�a- I

SErá aprpsentaelo umi hem' organizado
'gero, -mercanté no mundo m- s?b �'- crientacão de Pereira J 01', (' Nicácio Scheeffer haven
-ttiii-,).• ,li I di! a3nd:. varias surpre;zas, pa ra (JS presentes.

'

.

I
'

, NOTA -'� M('sas, com 4 �adeiras, Cr$ 40,00, a serem

'----1
rese:;:vaOas cOm () Zelador dt) Clu!Je.

A �omissi'i() or'gani�ad r�a avis<I ao� Srll. Sócios do�
,

. ClUbes ,. ":.a-k,s GOmes e Nau til;(,; Amér_ica. qUe ainda �ã�
,

J
h'nham recebido_:. os re;;epd:iv c� convite!;

-.. d.evel"ãn prOmil"lit";jornal ,-Jp maio:t< ,'irculação {} Si.... Arnoldo Pueltêl". '
'

no Vale do Hajaí _ i ' ,A

Anual, Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

90,00
50,00
30,00
O,So

Semestre '

Trimestre,
N°, Avul",,,

Representantes:
'No Rio: Se:·viços de Imprensa
Ltda, ._- P.-aça G€::lulio V<ir·

gas, E'.lificiü Odeon, S/802
Em 5, Paul,,: Sei'viço" de imo

jJl'en,;.a Ltda, � Rua 1 de
ALi·a.241

Ulrner 'LaffroRt
r.XPORTAÇÃO IMI"ORTAÇÃOCORRETOI!

Ruo M_';<!"'ião fi_ 2

C.íH·ne�� e Fí"uia� em conserva

Distribuidore:. dos Fosfm'o5 "PINHEIRO"

ADVOGA[\{)

SANTA CATARINA

Rádios e Lampadas fiPHILIPS"

Rua 15 de Novembro, 857 - Telefone, 1.070

2° andar - iSula 1 BLUMENAU

-�-�--,.>- -.�---- ,_.---- ---------------�------------------- -_- -��--._--- ---- -, -----,---. - - ,,- -- - - - -----------��,����

QU:'1ndo Europa'
ses produtos e no ano que .15 milh5eg de' toneladas e a�

vem a Europa deverá utilizaI' 16 nações disporão, no ano

os porÕes americanos para de 1951, dt, '.:.m total de 53
trans"m<i:ar não menOs de 1 O milhões � 600 mil toneladas.
milhões e 300 mH toneladas. A respeIto da capacidade de
Pnr -quI' se cnegou a esta consh'uçã.::; dessas nações de·

s:V"lçãa? vemOs rCCÚi dar ela represén·
Em prÍmerrô lugay por- cau, tava, em 1939. 75% da capa�

:1a das perdas dl' tOI1l'lagem cidade mund�alt pois figuran'.,
f·

- �
,A- d

'

dpor c �-lti) dt"_ guerl'a • .Mi.S es- no grupo paises COin gran �s

i"rHi<;óps foran-� colOssais (22 ('st,3.lei,·" .;:0:'1' � Reino, Uni
míihões de t(meladas t'm· to· do. Ft"U1Çé� (, 'tália.
do o i'fiuJ'idu" isto • 22% da Ag,,' --

n ,: Se compii:rii:i"
ümt'lagpfill de todas 'aS fYo�as) mos- €���� l. .�a cifra cOm a

Os pai,;es l'u:t'opeus que ade- tonelage-m ,-�as 16 nações .. em
rÍ,-am ao chamado Plano 1938. vCi."ificaremolii que no

b!eni,l P_ /:I:s conclusões ';:;. que I ano de 1951. dispO_rão; de mais
Marshall estudaram este pro naviOs e n"'1alor capacIdade de
('ht"�aram fornpcem alguns transporte do que antes da
dados muito interessantes, �ue;rra, embora se deva levar
As 16 nacõ('S quP fi�ur:am �m conta o desaparecimento·

"O sistema Marshall disp�. da marinh� mercante alem,i.
ham dA 46 milhões � 200 mil Estará, pok "''''solvido o

·('t>�ladas no ano de 1938 p pr" .... lem.'\ pm 1951?
I hc ir' pnSSllcm'- ;> ITIflnos, 7 mi-I' Em teS(', �im. Ao invés 'de
I lhões e 600 "niI. E' um défi- necessitar a Europa: de 10
I c:i1-, c,n(l'"me. Não obstante es- I milhões de toneladas - da'Iar,
I
Sf!S paises já r.orn!praram no! isto :.. pagavceis em moeda

I além mal' navi(ls mercantps :olmprir."lna. necessital"'á somen
-,� I",li' dl' SOO milhões de t,. de 2 milhões i"J 200 mil nO

dolares_ an!) de 1951. A diminuição
Ou .. 1 � O plano melhorar" do - jI-..léficie'

-

não será deter·-
situaçãr, ":

-

.-,

---r-"-'; mÍltad'a unicamente pelo nu-

A Corniss;:Jo :ncarr'e1!ad� I mont(\ do numero de navios
vo assunto p\"eve a COmpra ""urQpeu,; ''''',''-5 tambem por-- ,

,.lr- m1'l;s :� milhões de toneJa- <'11>'" ,.'" lmpcrtac;:ões do além (
rJ:>;s ('Ille custarão 3no milhões .;....,_.- �,.,'":.,. naquela data., bem I

r

,I" ,:I"l.<trt.... ,AI�m disso. o� "'lI. meno!:"f's.
,"

O
r.filt7jrO!; euyu[j(�Ug ('Dns�j'uh'a'l " CQm efeito, 3.ã importações;

,

a
li

leraconl0e
PalO Adrien LEMAITRE •

Copyright do S, F , I _

Para onCtt; vão <JS dolares
que a Em"opa consome rapi
damente desde o fim das hos· �
tilidades? N;to se gastam 50' I
lnente ila eOnllPrà de alimen- I
tos ê de carvão, combustivel

qUe o Velho Continente dt've'
hoje importar, quando antes
da guerra o exportava, em

grandes quant,idades, para as

outras partes do mundo. Acon
tece, além dissot que a Eu-
I upa não dis'põe de navins su

ficientes pai"a tyanSportll8 P3- I
t

C/�·_n_e_-_B_u_'"�s_c�f)
Hoje Quintá feira ás 8 horas

Joan Crawford . Jack Caí' sou a Zach�i'Y SeoU Tia i'ep-ri
se que o publico pxigiu. , ,

"ALMA EM SUPLICIOu
{Impróprio al:é 18 anos:

A sentida historia de amOI" sem limites de uma dt'svela
da mãe! Um fillThe que vai di reito a(' coracãlJ das mulhe
resl "Alma pm Suplicio" a p elicula qUl' n�s leva ao augi"'
da emoção! ,

Acomp. CornpL Nacional (" amerícaf'<<) • Paramounl Jor
n'al. ' .

-

,'l::"

Platéa 4.no ." :l.OO • Balcã ' 3,00 e 2,00
Sabadl) ás 4 horas

Ultinm " d�finitiva exibiç ão da super maxima produ·
çào:

I

n, II
I

I

"REI DOS REIS"

A übrt1 })ttlfia de CC' eH n. de Mill!'!
20.000 figuranh's!

t.emp ....s!
ACOlUP. CompL Naciana I ,- �l",,·t p''''H,,.icano,

'PI"l(pl'\ <.l.00 f' 3,00 - Bale ;" � OI) -, .. ?no
AGUARDEM: PE'S 1f:!Q UIETOS f ANOS DP,

Tf.RNUR.\_

o ma iol'" filnw sàCl:'o de

- -

-�

Unido�, O jornal "Rajat",

I'
- (S, H, 1_) . InfOrmam de

(,bservau em editoriail que Batavia, que a imprensa da:
"não causaria surpresa se Republica da hldonesia está Ium dia desses os ame�icanos I
de:c�a�assem que a Hola�d;a 1 tomando uma. -atit.udl'�menos

Ihavia adotado uma ahtude amistusa I-HU"a com os Lsfados

�1Uito progres�ista, c dem?e�� IfIca na questao lndoneslil'.
Outro ot'nal, "Mérdeka" di·
zia reconhece!" ã, efidenda
americana em: tudo, menos na

voíitica e -na dipÍomadaH.
Uma terceira publicação, tvBe
l"it�t lndonesia" ,exprimi a- ye�

�e:c;s .f" que, b·.!ando fosse, I
concedida perrdssãô ao Co- I
'Mité de BOns Oficios dê Tres

INações paí'a P'<6sseguit' seus, •

;:�::lh�:id�)�nfl::nc:rid�:�s7: iMon to 0-lery{:.,sse _:Iaramer.te, patentea?a; ,

: .

sltuacao eSsa qUí" o aludido
jr}! 'nal não ü"lC�HOa Com oH-
m15mo�

não pode alegar- ignorancia;
uma vez que os prot.estos elTI

massa' ,hem cera o reIatori;,
consular dosLram um mesml}

HÁ NAÇÃO"

Rio, 4, '(Merid.) . Arnaldo:
Mlllchado, matador' do medic'
c� Arnaldo Machado Guirna�
rã�s, qn morava sózinho COIU

o clini:ci" disse á imprensa que'
sua briga com (1 facultativo

'

foi originada por qUe o meiO

mo féz-Ihe pí"Ôpostas indeco�'
rosas. ,ii

�--\-�a..i

dv e s ee n
1 armario de 3 portas

penteade;ir'a c/espe
2 (;nmas, 2 bidet�, 1

RUí! Fim·iano Pei
(Bom

I lho de 1,5 mi...
Mocho.
xoto 74
Retiro)

Clubs JuvenÍs de Loll.

Disse' ele qUe acreditava
no movimento democratico sá'
dia para seu desenvolvimento.
Ornando·se membro dessas Or

ganÍzações de jovens instrui.
Se sobre a O:;scÍplina própr."ia
aprendiam a ter confiança em
si mesmp, assim como adqui
riam um espir.ito altruista.

,
,

,

Essa- a vl�rdadeira repara�'
ção para a vid'a numa cdnlU� ,

I' nidadl' democratica cOmo 'ti,
, Grã Bretanha onde há plena.

I liberdade :?al'a cada um :acr,=,
ditar nó <:lu,e julgar ser justo
li aceitação das restrições so�
bre a ação Íqdividual par-a
o bem da comunidàde; o reg;'
peito pelos di"!:'eitos das mi�
hOt-1as e' acordo com ti. deci,

, ::ão da maioria.
-O rei ,George' VI tambem

('nvieu úma mensagem na

Qual-' se Í'eft. ..\u ao nobre trrt
balho da Federação. em! SCSm
�éntit à:iuJSj a servÍço dos jo
vens' de Londl'es o qual tem:
conti'ihuH:Io tanto pal'::t forta
lecei" ri�· caiÍm,.I:'adagern. entre.
tÓd�i !is 'C[aâã('§.

l

!i,A. !

Baíle dos Casados�,

Na noite de 8 do cOrr ente Inês. rcalizar-se-á na sé.
de do Cluhe Nautico _Améric ';-. g-entilmcnt(, cedida por sua
di�n;>. Dh'etoria, o tradicional BAILE: DOS CASADOS." O
inicio será ás 21 horas cOm '!-tma b�m orientada Poloriai�"
se.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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�

.

o OljlDpica as
.i•.•atlêticas

',,;:--'-
,

.,_

Após longo p�riodo de ina
tiv'idade� . ""ui face das cons"ltan�es e\��vas. que cab-am .so�
bre a 'Cossa cldade, Ô Olrm
picu 'yt:t1iciil SUM atividades I

",:dJéticas!"'. J

o encarv�gado da secção.
senhA!." Werner Garni, pede
aos'

.<aÜétasH em geral, tan
to ntc!,as como ju'Venis, per-

. terr;::ent'd aO Clube, bem co
mo ti� qUe queira sé inscrever
pelo. Olímpic:o. ccmparecerem

, e fl:equenta:t'cm QS tr�inos pre
paritórios que serão realisa
dolt nós dias e hora abalxo,
afimrf;l� 'se prer:;;;rayem pai-a

outcrimdo o receber ilh1iu,lro en
.

� ,gr.ande competição Hinter� I

ou Sede:
SÃO PAULO, RUA S. BENTO; 329 .: '80. ANuAR

,
.

fleVPCf'It{CS e qUàrcnt1l e 1Ie·

w_ Eu. �; li) Luh Sdu"ümm, \,
€sere-vi j' subiscr!�vt' . .

.

Ass) Ose!t·... b�itãó, Juiz
Elr;tor:.l da 3'. Zona.

Cpt::tifico estar confOrme o

I'l';g-inl" I, que foi a .fixado n.!),

l��','t do costume,' dO' que dou
fé.

BhuTIenau,,, 3 de Novembí'o
clp 1947'.

.

O "Esérivn.o! Luh Schrum�n.

UMA FARMACiA PROF/SSl ONAL A' SUA DISPOSIÇÃO
.

Malf�p�laçã'o. de receitas,:í vista da clieÍltél�. 1
\
'1 '

i
HIGIENE' - ESMERO. - .

PROBIDADE
Laboratório de Analises Anexo

Peãquizag flsico .•..- ouimÍco _' bJoIogicas pata elud
o' dação -de ·dhui�ôstico.

� SORO· REAÇÃO' DE 'VVASSERMANN
- Pesf!uh;à m.inudôsà d� hema�ozôaí'ios (mala�

i'ia)' com documentação mic!'ofptografiéa.
- Todos os examfúl de Iàbóratól';o, quaHtativo& e'

'quantitativos.'
Responsável tec;:nico: C. H�, Meb:eir<lS _',' fa'Ymac�utico

\ _2__:_.
.

G.RANDES LOTES DE iMPQRTAÇAO
A' PREÇOS F.SPECIA;S

...

:. . CONSULTE.M':NOS -

'

'. '.'
.

CoMPANHIA IMPORTÂ.DOR4 I<JOBRASIL"

Atacadistas Imporlaclore:s'
. Caixa Postal, �OS - Telegr. "JOBRASIL"

Fone, €40,.- RuaAIé". Sehlemm, 132

_.....;;........ j O I N V I L tE ---

coin 400 Jláglnas, 1;0 yravuras, 28;'
lutoS: 6. capilUlos sobre lIovinos, EQuinus.
·Suinos,. Uvinos, Coelhos. l:i!es, ,�I'eS.

Srochufll de Luxo • ." Cr S 5U,OU
Encadernaçüo de Luxo, . Cf $ 00,00

"A v e n d a nas' Li\'rarias 011 dlre\lIn1enle pelo
,

Reemb,l., PostaL ã,

WN1S fHIMfcu B�!SILEmlS S, À.

1\OS Domi'l'1g"," .;is 9 h(\�as
Prepayadclr W<:Hlér Gflí't:Í
nos 3abados ás 15 hor-as
Jilr..;.·..rz EiÚill'll f' '\V;ddemh"o

Gi'ÍzZon:'i.

Ministerio da
··Gu"rra

Regiáo Militor .f' 5" •. D;vi·
>

lião de ;lnfantaria
32". Hat(tlhit(� do Caçadores

ALMOXARIPADO
.AVISO

{tifO, FJ1ITAL DE CONCUI�
RENel1\. A0MINISTRA ..

TIVAI
De 'crrlf'il'I, t{ � Sr. �ft'n{'ílte

ró)""' ....pl IRAPUAN ELYSF.U I
XAVIF.R· LEAL, Af!ente Di
Ydor. do 32"_ Bãtalhão de Cu'
.•�.,.'..lor;';�. fa(:o s,abl'r a quem in
tpr('l;sal� possa, '(lU(> n"i. EdJ
,.::;,... d,,<:te .Í"rnaI, do dia I:) do'
,N('Vt'ri1�.i·(;'rt<;l corrC'nte ano, a
,-t., .. _�� liuhH-:atln ,..." 1ntplrl".:> o

POrTAL Dr:: _r.()NCURREN�
elA ADMINISTRATIVA, p:'{�
i',\ f',·tol'fiFC>rp"!nL) dlls arti
�'l'� (lns �í-UPOg 'n.êle�. digeriR
n,:·��·i,:," •.,,,,, ,._ ,.. ,....,« cip 194ft

A I MOXARfFADO do 32".
fi:��t-t!i:iél x�..; f�a-O"�'"" ":i_)t'(:5··_ f'�"

níF""Itnii.U, :5' ..h· Novenlbhl de
19" �'..

Fundo-s > Ola OHdna ela S.A. "A Nação".

Itoupa va - SeCA

...
'

I.

l/iíJ

ti d·
�

srmp« ice> �'OS cruutores
neo-r.elandeses

Lcrrdr-es, (BNS) Os cria- r Zelnrrdfa, realizada em Wel-
der-es de gado leiteiro da! Ilngton, no d�!'J. 15 do' ou:ubro.
Nova Zeland.ia, se comprome- ; Naquela junta r-sfâo reprl>'
t-erarn a ajl'd.ar a Grã Breta- I acrrtados amplamente os pru-
nha e farãCl todos o� esforços I dufores do dominiD'_
qUi'! €stiverem a seu aleance :

paia compensai" as :reduções!
sofridas rra.s importações de

I'manteiga. dã Grã Bretanha
p;'ccedfntes de outros

t
mcrca-

dos
.

í
ESSll resl::_l;ão foi tomada I

numa reuzaao da Junta de
Dh:tl"iQuição d = Leih' da Nova I

A slm;patica :resolução Lo

mada pelos pecuavistas n.eo

s:« !andest's foi comunicado ern

telegrama ao lVIinistrn da Ali·
mentaçâ-, da G.rã Brl.'b:mha i
t.p-1o presid('r.ié da Junta, Ml'�
H!i Ies,
O ministro respondeu nos

seguíntes termos e
.

'li

.. V0!5!50 generosus gesto e

os intuitos que o motivaram
fOl"�m muito apreciados.

E" puss.ivel lnani:festal"-vo$
pk��nmetl!o::: nossos agradeci
rn e nfos pela nutave.l ajuda
'lU" [t ·Nova Z.:landia nos tem
p:r€lltadc' dtn :ante estes anos
(Hfiet'is.

1:;cal�1Cs f'rãi1deh'\.e nte se-n

:;ibiliza«os D<I'r mais essa ifil�·
nif;:s{D.çSio de baú vontade".

�-------- --" ---�-

t DIABETE
E I : t/)I � Vi.tali_lmclol" E.íétrieo Worma resh,moando a energia elêtj'i�

I l:', ca hurnana põe todos os ó�'g-ão;; cHI perf'e ito Func ionnrrrerrto,

as Doite i Encum: .
..:..... No Rio: INSTITUTO VlTAUSADOR WORMS. -

BiIJu.ca com seus ar
t Ilral e o cantor d'
mú.icas argentinas

NINO RIOS
S,nras. e s rtll ente 1

�as francas

�ARQUE

NA ALAMEDA RIO BRAN

CC

o TRABALHO DE REf'LO�

REs>rAM�NTO' DA

LU11í:H'es, (BNS) � o Trã'
baHit1 que vem sendo levado
a eft'Íto pf'Ia Comissão FIo·
y€slal da Crã�Bí:'etanha ail1�
da 51'i·á (·r.:':.ltecido por uma

GU cluas gt'l'<lÇÕ('S futuyas. Es
sa é a opinião abalisada do
presldHll;� da Associacão fIo
rf'staI' Cé',];'".�densC', Robs(lj'l
Black1 que l'stá passando al
gum tempo na Grã.Bretanha
l'�tudando v trabalho de re·

f!('r{'stame.,..to qtH' vem sendo
d

-

I

€''XI·C_Uta. () no pais.
. IDIsse ch', qu>': nOs ultlmoB

vinte' ,anos, a Comissão Fio-'

"A HACÃO" '

nlnn ..... i"... do dia
�O Cé·nli.vo ..

clubes." pm" hlllnefillgem aos,

"pioneÍlüs do esporte.", desta!
.ndade.'.'

,

Esta competição sei"f. leva- I
da a efeito rio dia 25 de No'
vl'mo}'o vinó,,'ll"O, no Estadio
dó 32". fi:: C _ I.

Aos vencedores serão ôfere .

,----�------

cidas lindas e ricas medalhas.
'

Damos abaixa ii horario
dos treinos fi se realisar em

nossa praça de espoetes .

ra:s Quc;.1"tas.,fei�as ás '16 hú- 'T e a t r o .

Tidas

::...

-1:- .. 1

" ,:110 HIÍ PDRTOS. DIFICEIS
}:JARTOS dificeis são, muitas vezes, o resul

tado de uma saude precária. ,Prepare-se.
lJarà um" 'bôní sucesso". tomando Gravidin1l'
Grllvictina fortalece o organismo el,prepara-o
para os partos· r{lpídos e felizes. Gràvidina
fornece às mãesinhas os principais elementos {1

.

de que necessitam antes, t: depois da chegada
da cegonha. A maior prova do valór 'qe"

Grnvidína silo. (Js seUs 39 allos de existéncis..

"

,

�
tUM PROO'UTO DO LAHJRATÓ/:10 LICOR DE CACAU XAVIER S.A....

iii

11. RUA ALCINDO GUANAEARA -= SALA tinô = mo
Em Sdô PÜlllt.; Deíilt11uli·5.(Ü{·� '1 ddlúh-iliü

._-----_._-----_.-��--,.�--�.

I
t
,
,

Quinta-feira 6 dt' NO'·en.l-' - Tyansco"rt'u ell1.tenl o

bro 1947' 'I .. qVl'l·�S:l·;O natalício do sr.

A t::u"de é beneficiada pe- Hans F. Hennin�s, gerente da
la Lua � POy Urano. Os ele·

'

C;�. LUt'ellz, f:.lU Encano,
lnentos lunares l'eg"m, a11-

h\('ntacão cllisas dlllnestÍcas,
;T1:!fncia, conjup-,ps, l' casas

de húsp,edacrem!. Urano gat'an
te (!xtraol:'dinal"i&s curas POl"
ondas cudas, grandes inven�

ções (' descohl'rfas cientifi
cas, apl'vveitanll'nt() lnaximo
das forças da natur<'za, agra�
daveis surprC'zas, coisas orI

ginais .

Os Nascidos Hoje - São
hondosos. m,3.S ,carecem de
energia ..

Se. in l·icos.

E d I t
o Doutu- Oscar Leitão, gues da Cllsta, Octacilio Nas
Juiz Eleitoral da 3.a Zona c.mento t- Arno Bielow,

i
dl' Blumenau, Estado de I

Santa. Catarina, 11!l. fÓl'lna Ida leI, etc ...

FAZ saber que, de confor-
i

mirlade co", fi l:"Psolucio "., tórIO Joã.. Mueller, Daniel
2,182 di) Tribuhul Superior 1 Mudlt'l:", FOlllunato Gahriel
FI,'·itoral \' a Lei n". 85 de G i Melai,}, J(jsé Albérto Rudolf,
dt'S;��Pl'illwü dp 194:. fOram. I f��'�'cil!o r;'id,�s Zill'iilHorIUailH.
l"f'}7!sli"iHIQ$ Os ,,·""wnlcs nO·! F'ic!'u·do Camha (' Pedro San
,-..11'5, CCB>.:, cuudidalo'S. l·(-tP"·! �<,.'

j;'if"lHl-t .�t4-l ao� t:ar"gus (li'! CH�f1_! l�� ';r,,"'a t'-3 ec-itusf le�fii5,
f"ito l' V(>re.... tl,w."s í'rilil'dcipui,; I ,,···u,J.l, I<ivr:n' o I)n'�eIH(> Edi"
I'l'�"à i'l' '>lunicipiós de Blulllé.j f ._1. ,'" ',' �h·.:;. :lfÍxa.dó no íü�
nau e Ga:\íJ:'U", (lu", cl)lCIêorrt'�! g'�:' dr. c,,!'tur''i(� e publicado

- - ,.

}'- I f d l'rao as pi'O}{lmaS l' t>lçoes 111.U- 11<) Of'ma a elo
. .

d- 23 d N· ,I D'" d t j'dnU;llJato; e €c ovenl.l>YO ' a",J e passa o nes a C li'

d .. 1 QA'i � , dt, dt' Blunlenau, aos quatro
PARTrnO 'TRABALHISTA! r:-'� ,l- me� d-� NoVC'mbro de

qRASILEIRO ('ln BJumt'Il"\u: i 1947. Eu, ass) Luiz Seht'ãl1't:rn.,
PARA PREFEITO: D_omin- I escrivão, ú sub5cr('vi. Ass} Os�

.... ,,<: Manrr I �P Borha. I"ARA; Cal' Leitão, Juiz Eleitoa.rL
VEREADORES: Benjatn�m I Cer-tific,j estar confOrt'llíe o

M ••_,..O';.1Y ;,.I"\_ eilio Barth. Cons Oi .:gil'!.al (lt!:! ('.li afixado ,'iO

ialltil1n SNrl'l�iiij Behniro de IfJ<,;,ü' <I" í',-.s!üülB da que dou
" n'" ",- E 1-· .. ·· Jh'ilt'l< Ai' 'f,:i"""lal ll'iH progt'edidl'l no :lelt
'I or':�, (.!.��U' _�

l • '�I
"d" ... í .. - . . -' "lln· ... �,'.Il'�·, (.\i\'t H'HH'}', H.,,!-
II " t � unja eCOilUfiUa eqUil,' .- ,_,

H
. n

I
-_' . -

j'\l 1

b . d' J"., 't d .. .

L I J'�uth W"'$tph'lL t"rlr',l)Ue I'(a .i.;iiitnf'Ü,�H, 4 de >�,Tveíliôi'G
1"11 a. Jt n ,!-, l' SífiquPlica .." ii.1f'

- "<

"nOs C. -

B t'- h d' .. , ,l'H'n�. Pr A'I"n",id� iV'ar!lilS ci' '.1''''';',-
• .

.. ,a ,ra" 'l"ê an a lspora v .

J
_ Alf .. I f') d

.

f, [:_""""1' 'v"; '-J: Luiz �dii'lüiYm.1\if{,-,..,i' rO'""('a or:, Uni aI.. t,,· t d ' /'.".., •. '1.... "ao reuo r�o r!� - .. �. .<_ ..

,...: . �'. -.. uas ,Clmen ('I e lna" :
_

.

o

2." �e.n, 1. Ex, AlmoxitYjfe e 1 deira cultivada eml seu pro- l]f 11 �
-·''')V!S !,ma�Ior. pr:("I território que t'conomi .. J a ç 0.'--'" o. �ará p"'l() menOs 11m terç·) cll" -

.. •
-----

consun1.a anual'J dos abast(lt;i ... I

Qfidna 1 P:·Will.erding 7.:,���:��::",:::�:;�:.��r;��:�1 Na Sociedade
w .

ª"",.;;;:--" h'r:'Í '. 22.000.000 de Hil1'al;
Esrieci d.Ilstã) C-st('y!hl:iiJ POi' :mü.

EM eONCERT9S D!: FOC. ôES ECONOMICOS
INSTALAÇÃO DE AGUA SANITARIA.

ASTRAL DO DIA.
Por ,HAGA SWAMI

FOI NEGADO AUMENTO
Rio, 4 (Merid.) . 800 fUíl·

cionario§ das' 'empl:"lezas inco!'
paradas ao patrÍlnonio nacio·

nal, da qúàl' fazem. parte os,

jornais ":J.. Noite" a "ML�
InhâH, impetraram um lnlan·

.fadl1 de S{�gu' ança com.ra \)

.. Lo do Cm'onel l":mí Macha
�Ioj atual súp�&i."trndt'!It(, de!
mc.llll'1L1., qu� negou-lhes uu·

MAIS DE 3_uOO ONIBU::} PA ..

RA LONDRES

Lnndre!l, (UNS; � A Junt;í
• .:1,..,. 'I\<nuspoi"i:e (Íésta capih-.ÍI .. _ _ .,

I fiCàOa ::I,e rêcrbep as IH"liTli'l'
ras umdades de UU1ã nova,

frota de 3.üúü ônihus fi;; (lUai!!.
. IOinarão i.I� viai.�PI1S dos I,"ii-
(l�:nos lJ."l:ais fácds ;:o mais l'Ú�

p··'.,s.
Trata -se' d � um gl'Ul)O de

oito onibus e Outros 80 esta

Ião prontcs antes do' Natal.
Depois d(·sse5. mais dt> 100

serã{) cOnstruidos t:nensalmen
!·t". Ao anunciar essl' aconteci
l11.:onto, o engenheiro-chefe da
.Tlmfa, Sr. Durrantr ·fOl'neCet!
f.nmbem alguns d2talht:i> sO�

hl"C f1 nOvo set'viço de 350 cal;"
J

I'uagens motorizadas freta _

das (lUt' serão usadas provi
HH.. iain�nte tl1'H'a n1.clhúyur ()

s-ervicl1 de transt)Orte C01TIUln,
nas hora:> di' -lia (h� grande
'l1üvÍmenlüi dtiUin�e a ÍnVêi'-
.10.

a I

PARTIDO DE REPRE-
SENr.:'AçAO POPULAR em.

Gaspar:
PAl'!:A VEREADORES: vt,

ANiVER.SARIOS

- lrans..:orl'e hcje a d.i
b.. llatalicia cll) sr. Ralf B"uec
kheinv', fU:W';CllUio de fUe
tria l' Comel-ci" Arlindo Sou�

. tinho.

� Ft>stcoja C'n1,dala 4c hoje'
'hla efr:nlPridê natalícia, () JOa
vem V�.:;�(Jl· Gal·be.

- Faz atlOS hoje o sr. Wei'
n('i;' Pabst, residente em In
daiaI.

VIAJANTES

- Acha·se ,nesta cidade ()

�.� ,\ristídes Mrllo, ;wlJjetor
da P:nluenciu Capíiali!l!ição
neste estado,

PELOS SALõES

01,.. 'rH'OXhr1(; sabãdot
com inici:. ás 21 horas. i'eaH�

1
""'''-�('-(. no: �mn�os salõe� do
C . N, All1er1ca, <l grand.1o!i",)
baile dos "casados", pat ...od�
nado por uma ('&:orçada COe

mi;;si'io daql!�le simpatico clu

he, Inum('�as SW'Ul"Ssli3 �eí·ãu
rl"SErVudas aO convidado5-, cml
vindo d('stac:;nwos um :wIeciü
11at.JtJ ushow"'-, o qual vi":H�e§ejl

t,ü'á vuí'iús llUl'l.'lcyOS de Vei"

dadeira alra..;bo. Tudo faz
cri<'_� o�'"e lHn :";:cessn Sf'Tfi i"la!�

c""I<ú.rá (',1 eSfOi:çOll dhqu�Ift
ph'l:ul .. , de abnegttdÍls ii!!!! ....

ciadú" ..-lo Améric",-.

FALECIMENTOS
_ Com a avançada idade

(to> 7P. 1l .... '1!'. faleceu 3.nte�on·
r",�l ás 23 hO�t1':; ",'sta cida
(I",� " .c ..... C "'los Badcbysr;d.
p"o�\�nit0l.' do 51', :Jru>'\o Hil
,lphl";m2, nper(".;';o Prefeito
Mu:r>!cipal d� Blum.enau. O
I"l)yl',., rl" venf"'"ando cav�\

Jl'''':r� fru tr�LJad;Hlo parli fi

�;rl",�(' ,.1", Sen ..� ..AJl:', amide
foi .."rmlta{f .... r.n!:e........ " 16 ho

. raso Ar. sr �rll'ilcc Hildebrulld
Il ,-·)::!t",'l. iam ilia. apreSf'))"ta�
mOI} or: sent1:tl'Jento:cl de TI05m

---_\
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'Ao. operariado blumenauense' IARTH:!SE
Fala lLeopoldo Ferrari

.

. '.
_ . .'

A��oví.mam-se as eleições Se:m_?re .achei prejudicial � I rr� e opei-ár'io . de Blumenau, I BI�r::'€�os hoje a", Povo od� 1
A, a,ua. �apa�ldade }e traba-

,

mumcrpats. opostça.o sraterna.trca e sem fi-
I nao PO.l'·"'o fel"ecer·te nada. a i

m", a a �aIavra �e . .: Iho e dlnalnls�o ��� .por de-

Blumenau nossa terra que- nalidades que prejudíc�, prin , não... .5e� .Ipe!-1s·· ideiais' c:J.e- de�' .dA�m do Rrebspe�tav�l 'd cI�adado I mais' .�abidos e r�oithe�do.s:
id t f .

I I '. .

.

. " 'l'érhur a e . carrdj ato O t do' Est d .. de Santa
r: .

a apron a suas orças po- crpa mente, ao operário, por-' I m,?crata, me:us. se�bment�s. i "

'

"
'

I i I
em o. .

o
.

a 0..
'.

libcas para·a luta das Urnas. c�l$-tãos ..

e m1"lltl;l. .v?�tad� .. folr- Cam do Socla� ���ocrÊI�c1a: Cat,arl?a� ...
"

.

'

.:.' '::.'.
.

,. '

Trava-se o duélo dos parti- t" me de pugnar por nossa elas- C mara MUnI(;lpa. AssIm, procuramos' ou�r a
dos.

.

i Se rra Carrear-a Municipal. . parte da velha guar�a,.blu- palavra. de Leopoldo ColIn,.

E' a dcmocr-acin qu,� WnH' Nao fa�� proméssas.. menauense, aemprie vl�l�ante 'candidato a V(l1"'eador pelo
rua fórma ......ais viva em n'05- N- t

• o' t pele . prog'resa« e febcIdade Partido' Social Democrático.
••• ao oe peço vo o

d d
. - ,

.

. . .

sa terra. na consulta, que fa- m,·m.· o ,l?ovo e.s,te· mumcrpro. Co ma fidalguia que tanto a'

rá, a 23 de novembro. sobre 'Péço, sim:� que votes nos
São dele as seguintes pala-, distingue,' prontificou-se 5.5.

'quais de seus filhos deverão candidates do, Partido Social vr-as r !' à nos atender,. mui emboea a .

Nunca fui' nem sou polai- '

'd' d d
•.

cornpôe acamara repr-eserrta- Democrati ...0, que, -como eu, é enorÍJll a e" os serIas e com

tíva blumenauense. composto de homens de bem co,' Entretant� como . Blume- plexos '-pro,blemas: que exigem'
Muito COmum. 'né:;ta época que tudo quérem' dar a BIu- nauense, �entir-me-ia sabis-

a constante atc'.;lção da SUa es- "c.

. feito 1',; com' e·sta. ojJOl"tuni,da- "

'I"' A •

(!e elelções, � o elogio próprio meriau a seu povo e seu ope- 'clarecida Inte rgencia e com.

p ..... ataque á pessoa dos cano l'ariado.
' de, pudeSSe contribuir

'

petência.·,
didatos. Rogo-te, meu companheiro, I Dis;e-nos .o prestigiosOe can:

São armas que condena." "Ue não f� <feixes envolver pe- . l;rl�t;... tio Partido Sociál De-,

mos. Ias promêssas vãs dos QUe na- mO.-' 'liti'c.l: .

E nm;sivpl, porém, carL> ria te podem dar e pela "lá- "Foi. efetiviUll\e1;"lte, p�l"a
Hp.2i."&,-iG, 'li'e TISO me couhe- bia" despreslvei dos politi- mim uma surpreza o conv"l�e
f3.5. qUE"n">s j)r:1)fiS5ioilaiS"� oue recebi do Diretório do

E;:; ,i. i::iii"iiii..LüG fi. v€i'ea.:hd que, todcs sabemos, que as Tudo p"ia nossa elasse l "�SD para fazer. parte da

i'E1., V;i,i liâ" Sôi:ial"Dc;mo�r.i- lei,. de amparo a03 trabalha-: temi po.<1m, nada poderâo
. chsJa. oficial de candh.l�t? á

1'>;0 dono:., ,,50 feitas uniearnente dai'. v€ream;;a na proximo pleito
.(k�i {,t!VF:>:. o meis Irumil- pelo gOVei'TiO federa l.. e, tan- Nau peímidrei que se e-;<;- muníeinal, su!"pr�3Sa decorreu

tIl' dos candidates.

I
to o goveniO federal, {'omo iJ plote. neste instante, a COfiS" tf'. de julgar aver pessoas

, r--�,,;;e; I' lfi,: cr�ei.i em_ Blu- do_ nosso �SUi�� ac.ha:<J-se ém ciêncis.. dos Quer vivendo d� mais dignas _e mais cl'edencia
.!ia máxiMa' de um eleitorado,

lnl"'nau hfl se.lo ?eSli� dall})e

l
maos, �o Partido �oClal De· 313m. suores fias oficinas e fã.a rIas -pa.ra ta!<_ .

_ que, unido t' coeso; rejJr.ssen-

ÍHnnll';, ,. laboriosa Que e ã .aocrabco. bricas, representam, assim N.ii,.. sou blume-uammse �e i taria Um bIóeo respeitavel,
classc· operário de nOssa ter- Sei que e mnOssa terra tem mesmo,�. grandez'a e Oe pro� ""ns("imcn�o� entretanto,' reSI- que. por, ce·rto mereceria" to-
l-a. se procurado abusar da elas- grpsso d� nosSo municipio. -lindo 'aqui ,ha qua,tiL duas de- 'da a atenção do Governo Es-

S0;t ,f�lho .

de pa�s pobre:;,. I se op�7ária. no sentido de fa- Tenho visceral aversão a zenas de anos, onde ve·nho tadual?
' .

lmC!el minha Vida de ape- ; zer, d.a me"sma, escada politi- Meologia,s extranhas .AO senti-, pxercendo lU minhas- a�ivida- Infelizmente, dirig'entes de

x .irio na Companhia Hering, I ca para �essoas eqtranhas á do c:l� nossa nacionalidade, des co�erciais:. sin�o-me per- cbrrentes oposionistas," c niio

aos . '. anos onde. desde ce- II nossa classe que tudo proID:e- :Ela, pois, caro companhei-t
'

. '. feita�ente a�b!e�tad.? ,e me meditaraml esta pàrt,icularida
�:,' m�dl,'Ugadas ás caladas

I
progresso _de Blumenaü. consúJero �Je cldadao blu- de suficiente'Il)ente bUlS, sim,

(la nGlt.�t me devóto ao tra- '. Tendo emvista , os proble- menauense, igual a:os que aqui . procuraram a tod� o transe

baH;.·.), th·o () pão para minha. mas (lp utilidade p1.lblica des- hnpedit" um.a conciliação, in-

familia -ebboatablhot, IShempre qbue No 18T'1ter'esse do. povo e '.
t� comunba�sejaf-��s licditoGa�- ,tentada por c}�ad�os .1,>I.u�=�.

posso, a a a a a em e- "'" .L 1l. pIrar os ill,lS o leIas' o 0-_
'

nauen,ses,. que, naO. �l�anup
,.

niifcio de nOssa classe, b d
.

ve-rno Estadual e Federal,' �e2"undas intenções" deseja-'
N;:o trago bagagem de ti- para o em, o po� O' trabalhando em h!ll"ID.Onia pe' pirações a qt.iálqu�r cargo nO vam sinIplesmente. o . bem.es�

tulos e o unico ,bem qUe pos- lo Bem de Muniêipio;, , cenário'
,

.

tal' da terra que lhes: serviu
suo é a h':)nradez.. .

. .' .'
.
". .

" de", berço e ba.·
..

seados '·em.· .,suas
. O Partido Social Dem ,cráíieo (P. S. D .) ap�sen;'Meu pr9grama, é óprogra'

'

'longas experi.encias,. :pr.eviam
d ta ao concÍente e livre Ele tarado de Blt4me·naü 0)\ can-

'!:,a e meu partido. .

'd N'
.

'b
. . b,eneficios· que resu.ltáriam

didatos escolhidos para o lleito de 23 e óvent rO AMA INOU·· . A SITUAÇÃOA democracia soberana fór .. ,.'
.

N M'
dessa união.

d do corrente ano, cUJOS no mes constItuem) garal1Jêla DO PSD EM PER A -
.

m.a. o governo do pOvo pelo , 'OUCO
E francamente lamentavel

de felicidade e progresso p .ra nOsso Municipiq. n
po·yo.... para o povo, me co

16ca junto a meu chefe, Vi:
tor He:riup.", ';1al'�l disputar-

,

mos (} direit" de trabalhar, na
administração publica de nos�

:s� am�,lc;pio, par nosso povo
e nOSSa classe
T"nhr, bt'm' nítida compre

,,;nsão dos prohle�as de nOssa
classe em Blumenau, país sou

u,m operário, aqui vivo e aqui
Sinto as mesmas n:l'cessidades'
comunus a tndos ,nós.

Sei que o brogresso nacio
nal só pode alcançar cabal efi
cit-nda .. .., perfeita harmonÍ
::ad'io '::n1:rt' o capital e o tra
halho ..

Cnndf'no o Ínten'ss" pessoal
sobrepondo-sp ao interesse
coI�tivo,

Jam'l i� i't!i uolitiaueiro e

est('�) -:- l'.1t;, (.T ... itoral pOr im :
I 'P()$�t""� ..... ,1 . .amigos t_l co�pa� �

nht'iros."

Pretejto.·Municipal
.

' ,
.

Victor Bering ..

o

Ve'readores
Artur Rabe
Cassic Meõeiros
Erich Haertel
ErL:)ln Zastrow
Erwin Manzke
Guilh rme Jensen

.Toão. Durval Mueller
Leopoldo Celin
J.eopoldo Ferrari
Oscar Ruediger Filho
Rica)::lo Witte
TeofiZo B. Zadrosny
WilSOn de Freitas Melro

Os mandatos outorga' dos aos candidatos. acima

indicados serão exercidos Íelmente nO interesse dn

P"v(' e para () bem do Po o.

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

ser sublDetldo ao Congresso
o plano Mrrshall

\V?.-.í';"'·�:"'li 3 (UPi � Fün t;1�lú ,. VL·tm"pelo menos "eis empi'êãiÍmos'em dinheiro, e

h:.:; iid.--.. itii"I",> dê,:.Iii,·;--::m i.ji,ie - I ajuda
em mer,;::adcdu$ e "i.ve�

- - - " "Eh: hiihG<;'Fl de doluit2\"õ pu
� p!2t-'-ln IV! ;tr-3j, ;:i-ii f�=!i� �i:ai:i... " _.-...-

b
J..-�. cpl�J.mE!i""v 3.iiO:: ii'icti.i.ii;.a1> i:'"ê.c •

C3:�':tr�ri� �i-G�J •.-_; p>\��. �2�-- ::�. -

----�---�--�---r---

___ �·,:_i� ._� (....... _._ .. �__.. _
I

lU1-:.llt..1f.' ';:_�I' _l..l",�1.c.�-!:n .a.tt p",C· ,.�,;iu1.a. �{:-ili5.ua. () g·�\"-f�'�: ... � 'i:!l>'> j
!.ii,,;:;:, A (- i'ii C .'i'c-" iiL' 1 (, 01- I

IIí(�<':i oi' (ll,!nhchLf's milhú,:'t<' G I
<'U:'>io, (�(., Pi'O�"'<ijll;i _ pan\ saí� IVÚ!' a Eun;pú' de, .uaOl[

eCOilO"jmico e cOll1um nô& proximps
anos. O Cngrl'SSO será solid-

P,-estes a

MtDtores �Ionolasicos
Wag:nt'l:\ Leirmd € San Lui�
1/4 � '1/3 _J i n. - 3/4 e 1 BP.-

220 Volts ��- 1.450 rpm.
PARA PRONTA ENTREGA-

M A X K O N R'A D T

Fonr.=s: 1405 e 1296 R. Maranhão 21.
II

, ..

,

!

I Lavagem e Lubrificação Especializada - Posto de Serviço
11

-Fabricação de Est<1,famento -- O,4!icina Autorizada

Retihação e Ajustagem de Motores - RetiFicação de"

Váll(ulas - Solda Elétricü e a OxiJ?ênio

CASk DO AMERICANO
MERCADO DE AUTOMOVElS

JOHN L. FRESHEL ,Fundador �

RUe! 15 de Novembro N, 487 -- B L U M E NAU

NOSSA D I V I S A
-

E' SER VIR

Recife, 5 (Merid). - Este-, GQRANÇA ,.' SOCIAL
,

ve e;n'ncnte umá grave. si� .• •. "
."

. .1'
tuação no 'PSD pernamb:uca- 'Rio, 5 (�erid.) - No .pro-
nO. em virtude do' acordoJ.'-R- xim� di� 10 instalar-se-á no'
'vido com 6S comun:ista�, pa� Rio .a:'" =?a. Conferencia Inter-'
ra () pleito municipal. O' li- A.merieaí:J.a, d.e . Segurança SÇ)-.
der da corrente cOIltraria ao! dai. Ao certame' deverão com

acordo, deputado Arruda Ma

t
parecer os representantes de

rinho. coigtou lançar um ma- todos o.. países I;nnerÍcanos.
nifesto juntamente cOm ou-

'! blCS proceres, rompendo com
- -------

I o part;do. Segttudo' afirmja'se, I N.AUFRAG.OU UM,.

a rebeJião amainOU. .

f , �.__._�
. 'CHILENO

PLANOS, DE�: AJUDA AO

Este é O seU JORNAL

. Santiago, 5 (UP) - O

nisteri� do lntel;'ior á.nunciou
que a h'ipulaç,ão d.o �apor chi:
leno "AlejandroJ�� que nau" ..

fragou ontem em! .Punta Po-;

rtos, �o norte', ,de Coquimbo,.
foi salva pelo navio, que ;>�s
aava: pelas i�diações, ÇOID

eqceçãOe de quatro . tiomens,
que estão desaparecidos.

EXTRANGEIRO
...._ .

Washington,
. 5 (uP

...epresentante, do Presidente,
1\"uman sr ..Herter, apresenta
rá um projeto para qUe seja
criada uma "�orporação"· ofi
daI, incumbida de egecutar

Os planos de' ajud;';' ao extran

geiro. sob rigorOsa fiscaliza

.�cão do .cong�f!sso.
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.. lt+1oveiS, tapet�s etc !

SEM· QUE TENhA. Al';TES, VI!lITADO A .[
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deMóveis Rossmark Ltda.l
, .

Rua dr. Amadeu LU�,11' ,IMantem�.sempre um grande "stock" para o se,u lar,
por PREÇOS BAIXC?S E AO SEU GôSTO

I

Preço, posto' Rltim�nau Cr�$ 61,,600,00
.

, ,
.

.

.
.

.

----�

Estamos' recelJendo
qUilDtidade de p�ça.

(" .

! Casa
.

� �
j
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Os E[ UU. propõe a
LUake Sucess, 5 (UP) - As

-

f.mcontrará fOrte oposição. O_I ção dje uma assembleia: legis
nações Unidas estão se prepa- �lim.ax em disputa, america- Jativa para duas' zonas;. até

rando pat'a desafiar a amea- no e sovietico sobre: o futuro :31 de ma:iço, sob fiscalisação;
Ça do blóco rPssó, ao adotal' daquele; pais, veio ao comité 2°,) - formação de forças ofi
a formula dos Estados Unidos de pOlitica e segurança, on- dais de segurança e dissolu
propondo .;_ independencia da cl<e unia' sóJida maioria se áIi- ção cíe toda!i as outras

.

for

COréa, atualmente ocupapa; nhou em defesa do ,plano ame ças �ilitare� �rganisadas du

na ��is breve' data.· A prO. ricano, que Índuh 1".) - elei- rante a ocupação;, 3°_ � - ·ne-

pOsta sovietica' sobre a co.n- .••• ......... .., iIft. ....

cessão da. illdepelndencia. no
.�-'-----'---�'-'-------';__'-'-�--'-"'-----_;_--'--";"""";'--'--_;_-"";""''';_;_'

proxiffio ano
. éüm ·a simJUlta·

nea l'eHradc:. d<'i� q.ercitos de I
ocuoação americapo e· russo, r
FOGIU o LIDER"7"OPOslclQ: I

NISTA HONGARO
Budapest, 5 (UP) . Z'oltan

Pfeifflt-, lid.er do·partM.o opo
si,clonista da Hungria, fugiu I

do pais ·á néte passaôlJ., 5e- i
gllndo revelou um pqrta vo� I
do gOverno. ' J
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