
Canegamento 'te batcdás cu..
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Rio, 17 (M.) Ch�gou

II hoje ti esta .capital 4 llilvio
H For-t Donnel!H • procedente

I dos Estados Unidos.' trà1:énd�I um. car:re:gamento de.' um nn�

núio de .quilos de batatas éa,..
nadenees, Os joynai.s' razérol
um. ape-lo ás autoridades no.

Dire'iH dê Redi�io� He:nani Parto ;>entido de evitai" que suceda
== _' '2� T .',=_. , .. eOl'l as batatas ca.nadenses o.

DÕ.Hlingo. NUMERO 891
I oue deu-se com a holéndeQQ.

.

T" , .. .. ,-.- -'-�. -,-�,-,
. i�qwrtada corü isenção de' .:Ii-
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. reitos e vendida' por preços

O P�S.O. está recebendo sugestões oafa a confeccão da nova lei eleitoral e::i;o;;-;) SEI; JORNAL
.

_. . ... _ :,_.
.

.___ .. :-'" ....

.

,,' .... �.' m, W'
. "a-'-- n_'_ ..

_......:
, ... ,. .' c.. , __ .... , __ ,

=.,
_

... I ... _, _,. ...... .... c"n''',�--", ---=

Um voto ue fiualiôao8 ao rasil
agradece ao Snr_

,,,.c,,_�_,

'1 solidariedade

Jia H � n I
,

Rio, 17 (fV1.) .-.
- C? ,P:-esi- va mensagem, ,pe�o esclar�cido í giar' e fazel' prestigiai' as .de

.• 'jJ .. L V:.I dent� da Républjca dn'lgm ° c�nteudo pat:-lOtlco e afa'ma-I c:soe� dos pode:es éO�S!lblQ
� ! segumte. te�eg::ama ao ar, Ne- çao d�mocra�lCa. O �oder E-I ClOl1al�. A�s partldos poht�c.os,

P· a'ra f�Tl' r n p" n :1 t j' t'n ; (' fi n reu Ramos,
."
Dr. Nereu Ra-

I
xecuhvo est?- cumpeindo seu de chretnzes dem()crabc�s-.

.

.

tl j I (1 u t.i ;)�! l' j � trL ,','

mos - PreSIdente do PSD -

I dever constitucional quando I toca um papel de grande rele-
Acuso o recebi.mento d? tele- i zel� pela observarrcia dos dig-' vo na orientação da �pillião e

Rio, 17 (M.) - Abordado plerrtes dos demais partidos, grama em. que V. Excm. co-: posrtrvos da, nossa Ca:t:a Mag-, na defesa das instituições. A

pela reportagem sobre os pelo critério pyúporcionaJ u. lTü.mica que o Conselho Na·, na, que proibe o funcionamen-

mandatos dos representantes Interrogado cobr-e .l. situação I to de par-tido politico ou as- I?'radecendo as expressões de
comunistas no Senado e na do sr . Adhemar de Barros, I osciação de programa ou ação V. Excia ;., felicito o óCnselh\i
Camara, nas Assembléias Es- respondeu: "Ariarlintemente,

I' anti-dem?craitca;' D�positário �acionaLp�la sua atitude que
taduais e na Camara MUllici- o- sr , Adhemar d,� Barros não da a.utor-idade pubhca ou de mterpreto "como um d9s VO,t01;

pal do Distrito Federal, o :;1". wfrerá nada. E' !)órt':'ill, as� 1 cidadã�s entregues ás ativida-I de fidelid<t�e ��' �l"a,�n .e nall
Honorjo Monteiro declarou o lH,m[o complexo demais pa.rã Ides. peivadas, todos temos o: seu podet' JU(.hcHu"u>,:·:::'Saudi;i.·

, decHnav{�1 encargo de pi-est i-
I
ções. (a) Casp.ar D\Ít��;'

"

�, .

I

I Amizar'p
I O'"prest"fote P�-���I-";g�;'�'iildO com
I

I. � O "'ri em d{) �:ruzeír6 do 'S:Ul
, mo, 17 (M.) � o governo a comanda do embaisador
1 bras�leiro resolveu agr-aciae o ,; b�"asileil:'o naquele "país· il"m�o: •
I preal�{ente Per-ou com a Grau que, ao fazer a entrega,' dl<l=

I CI."UZ da Onl(,m do
.. Çruzeiro ! se! "Tal gesto dêinonsh'� (.m

'. ,I t�1) Sul, !�iido·,.g yr�l!ide.nt� .diJs�;;t:iín_entds ele estim,ª.::�::�p�e-
i

..

-j Reiiubfíca ArgeiiHnã"-j.ece"bidô! ç"6 do� chélít:iíe E$bil�''dô m�u I

Rio, 17 (IVt·�.) - Foi feita ��iüBftI di} IlpB.. )\ o;' C6!úliH.:ião. ';.' ,
. r

�---- -- -- _- -._. _- _._. t país pel'a -pessoa de .V. �

Exci�Q
a reestrutul"ação do Diretodo Executivit J(,I PPD� ej'n6 fHil>iiOU

.

. ", '. .. I··· , I e da amizade que existe eu-

NacÍona] do Partido P'roleta- a ser dó PSD, 5éY;;' composta .,' '. i A.taCCiY�m e eS:f'JalJc.ara.m um I ire o Brasil e_& Argenti� de��
rio do Brasil, que passou a d·e" cnh:"2 outros nl)m�; do:.; sr5. 1 ' �-- -, ","",' -.:-� <r'lt��· �7 "'-"I' I chefe comumsta Italiano I de a fundaçao. dos, dOIS p�u-

nominar-se Partido Si.ela Tra.� senador Vilürinn, Freire, pre� ',�.�
,
�� "ses e que fehzmente, ent-...e

balhista, tendo sido eleitos sidente; Luiz Ailgui>to fran�
clõnal do PSD delIberou; em Roma, 17 (United) - Rei- I eles jamais deixou de existir.

para esse diretorio dois sena- ca, vice presidente; Eurico de
sesi';ão extraol"dinaria, apre- na certa agitação entre os ha-l Nunca nos separaram intriga.s

dores e doze deputados fede- Souza Leão, sec:r�tá]'io geral; sental"-rne os protestos d� so- bit,:ntes da localidade de San-I ou discol"dias. Falo a S, Excia.

l'ais qu esão congressistas dis-l
I 1 lidariedade pelas medidas to- caSlano, no vale de Pesa, na

1
nas vefipel'as de realisar um

sidentes de.vários partidos, rv!ar:i�s e Silva, i p."ime�ra se� m�das_

em ben_eficio da pre- Tosc?,na, o:"de um chefe co: e�contro que fical:"�� na histc:
entre os quaIS o PR, o PSD e' Cl"'etarlO; deputa�ÚlS Joao BOa servaçao do regIme e em obe� mUnIsta fOI atac.ado. e esp'!n. I

rla dos nos�os POV05, como fl�

o PTS Em reunião foi lido I telha Gracho Ca1doso Carlos

I
diencia ao _ J'uaad I C

cado pc!." desconheCIdos. Fm I cal"am realIzados POi" 11.0;;'56$
.

I"
, '" o pe o 0- h

,. , . , .

dI"
!J man_ifesto á �ação, assh�ado Lossio. da Si!vi·\,. Be:tholdo lendo Trib';Inal Super�ol" Elej-

li erto mquento. ' prImeIros man atarJOz.

por trmta e dOIS congreSSIstas I Sampaio Coutmho, Juho San� tot"al. Creia V. Excla, e os

federais e cerca d;e setenta �e-I tos e �Jtero Sa?c�es: A po;se I �emai:: ilustres ,me�bros do
putados estadual� de .varIos I dosl dlr.etores üo Ir:ovo pal"tIdo; L.onselho que me fOI paí"ticu- Criticatia
Estados e pelo Dlreto:no Na-' sera feIta na pro{nma semana. 'larmente grato essa expreslií.

ccnstrang-ido

O E
'

I O N I� �----t.. �•• t'·... ',· I ! �(,n jstroviamente" . P I g O a ��. � Assis Chateaubriand
_...:.. - _.- _- _-

_

.. � b ) \t.l • n
I

RIO, 1 7 (M") - Ontem ne procurou ouvÍl" o sr. Morvan
Onze elementos da Gestapo

� J
.

.

Senado o sr. Vitorino Freire, Figueir,edo, o q�al dedar�u
condenados á morte .. Sã,o Paul� -

..

- F;_chou-se um
i setembro. de 19�9, a Alema�1 �entra:l e Ocrdenta:l? Comolrepr�sentante ,do PPB, pi"O-IO, segumte: C�Ate agora t;ao

Strasburgo, 17 (United) partzelo naclOnal� l!.ra o comu- nha nazlsta dell�erou atacar luena, arremessou-se. sobre; nunclOU um discurso sobre a! 11 as dedaraçoes do sr, Vlb�o

Onze condenações á morte, nlsmo um grupo político, com! as nações demotratica:s, que os despojos da Polônia e da defesa da politica econômi-I rino Freire e por esse .motivo

(utJ_-e, as quais sete por C?�tu-I raizes, nos . inter�sses funda-: se �aviam. drarHlticamente <:;hecoslovaquia estraçalhada,! ca e financeira do go,:e:no,. A . nã� p03S0 dar qualquér .e��rao
manCIa,

.

foram I?�onunclada.s mentals e nos se:-ztlmento� prD- humdha�o dzantel�ela, um a- fazendo·se ao mesmo tempo, cert,a altura o sr
.. , Vltorm� I r':�lrnento, Logo q�e ler 1)

pelo TrIbuna.! MIlItar daqUI, fundos do Brasrl. MereCIa ele nt:� ante�, em 11.fmjtlCh Na c�- nimiga da Inglaterra e do
FreIre entrou,: crItIcar .. f�rl:e ! dl»curso •

na parte .q":",, me to�

ao jul"-ar elementos da Ges- o nome de vartido brasileiro pztai bavara oco�'rera a maIs França e aliad d H;tl
mente a atuaçao do Mlnlsb·o; c.a, darei a necessarla respo'S"

. '; .. .

. �, a e "er,
d T b Ih A t·· ! t "

NógueÍra acha tapo. identificado COm os problemas incrlvel ca.,9itulação das for- O Partido Comunista do
o ra a o. repor agem a .

.

.-:"-;-.rii�7------�-'-"---'�-�-�--__-'-'-"":""'�__-'--_-'-'---_ de b,ase da pátria e da demo-) ças da liberdade �itropéia, e� Bra_sil, á.quela a�tur�, ,agindo
-�

cracla? • face da arro!""anCla dos doml- :na lle!!alldade. nao' hesItou em

A estas interrogações pode- nadores do Terfeiro Reich, acompanhar a Russia, defen-
8e responder c{)m um fato, e Que fez a Rasafa, quando a dendo-lhe os interesses 'aban
elos anais mais recentes da Alemanha se dts ..,os a golpear danando toda a itradi;ão da
historia comemporane�. Em o..'> povos livres: da Europa politica atlantica naci�nal. _

Trata-se portanto, de um par
t-ido vassalo de um Estado es

trangeiro, obediente ás deter-
minações do governo deste

Estado. A" sua ação é o que
pode haver. de deleter;o. Ele
gira mIma órbitâ excentrica,
li i'jiIal nacla tme a ver com o

Brasil, suei fisionomia e Seus

. i,.tei'esses,
F'echado pelo voto de um

T1'ibuna.,l de juize� togados ()

Partido Comunista de8apal'e�
ce como U/H e01\po estranho,
o qual nada tinha de Comum

com fi pátria, diante da qual
ele agia COlno a representa" .,;

ção de um Estado Asiático, O NOVO TREM REAL - O novo· trem em que viajarám
Tí"ata.se, assim, de meycado= us soberanos da Grã· Bretan ha ao iniciarem sua Viajem

riei: de exportnção, que, repem para a Africa do Sul � Na gr uvu;'a vemos um dos vagôe:r.
lia, pelo ciJilsumidor. tem de reais na plat.aforma da "Bt'H aint_; Meh�opoHtail Carriage
voltar ao mef'cado de origem. an Wagon Cornpany", - (fi, N. S.)

..

dos

I General Dütra não

parla-.

o Presidente G�i:'p ....... tf
W� ��!!I

uma comissã3 de juristas
lei eleitoralda nova

o artigo ,8,

"Esse não é assunto r·ara
se]' tratado ligeh·amente. De;
manda de estudoa ccmjsléxos
á luz da Constituição e da lei

tuna conveeea com uiü jonHt�
Iista " . A l-�'::Pt;t'l� ,I;) prova
VI:'} !to1pe disse: "Niiú se faz
i!.l:eh"a ;;m;ti<;:u ati' g':;íl�ral Duo
fru, O chefe do gú\'eri10 é mn

íWi>wm aUbtel';o, absólutemen
tr-. honesto •..., aman"te' da or

sH ti" QUe I) IJr'I'"!;Jdmlie Dutt"ii
d{:tjlÍ� !1üd6 Fícar (..:é'r�,o·� Bt"'a.,.
lIão da.r;�. !HIHl::A Hi:á' }:>aSS() no
sentido de ferli< ii eoni>iit'Ui�

.....J

Precisa
de

CARi': INTEIRC,S E

SOLDADO

de E�tadb para
Londi'es

.','

para mi obras da Usina eléh�ic(.i de Rio doe Cedi" ..)B.

PAGA-SE BONS ORDEN.4DOS

iNFORMAÇõES no escritório da émp"(fsa Fon,_;if e Li.iZ Sim,
[ti Catarina S. A., ti Alt:tmeda Duque de (:llxi�s. (Rua das
Palmeiras) n" r Caixa Postal21 _' � BI.UMENAU.

das d UDN

B ao Podar. Jnuiciário
o mensagem de

Social Democratico
Mereu P tomos

do Partido

" :
.. '.,� '..

-

Ãrqentino m Br�sifeira

a atuação do
.do Trabalho·

"'",

u s6 blóc(
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A's 4,30 e 8/1.!f·�'
.

Ginger Rager« :-- Walter Pidgeon - Lana Turner. e
Johnson. no tle�lum.brante fil�me

.

·'AQUI.COMEÇA A VIDA�J
Um sabado de intriga. " um domingo de' drama ...Oliniea Médica de Senhtnas, Homens e Orianeae.

1
' fim de semana de romance. . . amor e vida.!

. Diatermia - Oznofermia - Electra-coagulação Eles' tinha me"'''', tas a &J'u'sta'" com' o de....ino r;'.Nw Oio', .:._; Serviços de lmpreuso Ltdo ,

v�� :I. .;o:t.,. 1'.0#

Prc:çe Gatlliío Ycrrgcs, Edifício Odeon I ltoupava Sê BLUMENAU I· ., e. uma entí-evi�ta; muito ,seria com o a.."líor!
Saía 802 j

.

ca' "" .

I Estupendo e . maravIlhoso f11m, com grandes estréIas
r�1 5, Paulc: Se,Y;�us ele Imprensa Ltde . I diliiiililiiililliilllliliiliilii IiII iiiiliiiEiiiiiãliiiliiiiilãliiiiilili_iiilililiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.:': grandes "astros"!' Xavier' Cugat e sua orquestra. .

Nua 7 de Ali.;;, 241 Aeomp. Compl, Nacionái - Metro JOl'nal e sohrt americ.·

furor.m��õem Utei§" NOVO PONTO DE AU- Platéa 4,00 e 3;00 - Balcão 3jOO e 2�úO - A' iUoité Pla-
TOMOVEIS téa numerada Cr$ 5,00.

.

i .'

A:�·R:��;GQDEC;:����e ,I
=-.��.�

'.

_ -

-""4·...-·.

��ilm(';nQI! c C�ri:j�!! - 3 horas _ O sr ,

.b;umen"u a JClnv,lre - 13 horas ca aos &eus. amigos, parentes - ADVOGADO -

Sílimenau-Fbianopolis - 13 horas e ao povo enl geral, que está I:f<:ritl'írí"
5Íi.:mell<lll o itl0ií - 13,30 horas atendendo pelo fone 1371 _ RtlG 15 de N,!V:''7ibrc ;043
IH",nenou li ja,oguó - 13 heras I�upava Sêca,

. I' d�e:::�._.- .

..>t<1, C:.tarino
Emprezc Auto Viação Brusquense '��'

- .
- ..

iH,,:r.er..::u G Bcu�qlle - 9,30 horas �
j., ,.��f!1.,

-

.

.

,

.

'.,- . .:;.. ......,,:;�-- ·�;.·�:l
T iLEfONES i'AAIS CHAMADOS: �AssodGr.:iio Ccmercial e Industrial, 1430

IAu:�mc�,,�is :
.300 -- 1200 -- lill -- 1100 -- 1333
C!!HCS de M"jas:

i051 _::_. 1400 ,- lHa -- 1245

R€Qoçã;l e Oficlncs: RllQ S._ Puulo, 269
Teief;me: (çravi,orbment::'I, Hotel

Viiir;cs 1365
Caixa Postal, 33

RE?StSENTAN TES :

Co!etoria Estonuol -- 1216
COIt;for'a f"àefof -- B8Z

Compur:hic: Teie;onkn - 1321

Deíe!}odo. l1.egiollGI de Polícia:
Gabinete do Delegado -- i016:A

txp€dicnte - 101G

DelesCiCÍo' Imposto llc Renda -- 11lH

tmpr€%1J Forç'? e luz -- i327-A
.

E.rrodn de.l'err::> S. Cobrina _:··lOI1
H.::spltoi Municipal -- 1208

Hcspital Santa lzebel -- 1 i96
L A, 1'. C. -- 1271

L Â, P. L - 1265
Mercado Muníc!pGi -- 1120

Ministedo do Trabalho -- 1143
Prefeitura Municipal -- í 163
rosto da �-ialariil -- 1466

Tele'grafo Nceicncl -- 1363
iNCENOlOS:

Garcia -- íi48

H!':i!!'! -- 1199

1 . .. que I;) arroz lá o aHm.en�
tá básico de quase a me

tade da população de
nosso planeta.

sensa

selva-

(mal do rerre L

Ccrcçõo, pulmões, rins, fígado. bexi ga; obesidade, emagrecimento, malér1Q.

eósipéla, ec::emo, gonorréa, sífilis, etc.opiloção

Dr* Gebhardt tlrol1lada
t_ faCilidades de Viena, AUllrrio e tiQ de Janeiro)

Cirurgiii(,-chefe do Hospilal SoMo CGtariM
Alt<l cirurgia, operação do bodo, estomagc, vics biliares utéro

.te. ,- Neurocirurgia. Moléstias de
.

seflhiwlS. Cirurgili.píosticll:
>�.

CIúi>:<iílfiIJi if6 M��: ;fiQ$ fi ii! 1 T li: lias 1:5 (;� 17� •..
&.UMfWAU: - "HIlS/.l;16: Sai.fa Cuta:i.lélõ" --

I

I
!

I
I

i"&.• '

. '�
! lVAa�"E'raO"
, . SpaglJetti

Aletria
Talharim,

2. •. que o primeiro poço de

Ipétniloo do mundo foi
aberto; em 1859, em Ba-
ku, "a santa cidade rua- I,ea do fogo eteanoH; e I

que somente onze anos

mais tarde foi organiza-
da nos Estados Unidos a Rua 15 de NltVenÜ;i) nO 4l�
Stai.dart OH Company.

I eo andar - ;:laia 1
3. " que não há arianos pu. ._ """" �� ,:=�,. �� �

l'OS; e que é tão profun�l:�:�- ""'.1<'"

daT.üente deluida a pseu- �====�==��===-==========�
da raça nórdica. que, I UI' L ff tjl'1eSmO na Escandinavia,! mer a ron

uma grande parte da
população- representa
uma raça cruzada.

IL=====��=-====���====�
i'. .. que o Hospital de San! _ _ � _

Juan� em Cleveland, o-IP R E G O SMo, nos Estados Unidos

I�::s�:�:_��:- a!-.�:�:71 '
.

.

e qUe êsse aparelho pro- 10:30 - 11 27 - 1415

pGt'ciona uma irradia-! Armazem .cSANTOS"
ção Cou€spondente á de'

3;900 gt'a:m;as de radi-l__ Vl�A NOVA
__

um1 as quaIs, segundo i

O;;; preços atuais dêste I .

metal, valeriam aproxi-r Protessor Babo
lnadamente 90 milhões', Jnglês� Francê.s e Latim
de ,dólares. Leciona por metod08 mo.

,
.'

'I dernos. Aceita alunos
5). '. que os primeiros pescaq principiantes ou �denta-

dores dê baleias do mun! dos.
do foram os hascos, que I Informações q' Rua 15
as pescavam na baía de de Novembro 17 (antigo
Biscáia; e que foi com I predio do Banco Nacío-
35 hascos que os norue�' nui do Comercio) dos 10
gueses. dinamarqueses e! até 12 h$. diariamente.
holandeses aprendera.m: -.-- -- -� -- -- -- -

SI. arte da pesca daquele:.; Dinamarca 23, Nápoles
giganteseos cetáceos, 23, S�écia 25, Polônia

1��� 27� México 37, Perú 46
6. .. QU2' numa rodovia do e China. 94 milhas; e

Esta.do de Mine� nos Es-: que, como está cIar-o,
fados Unidos, existe mn � tratam-se de pequenás
post.e indicador de dis- I cidades e povoações si-
tallçias�, .?a,r� a �Qrue-l tuados ao longo do ça�

l ga. 14 m�lhas, ParIS 15,. miho

.......... " .. ;0 "" .

Arnoldo Puetter
.

.

fábrica di! La�dihos

Executa·se qualquer ser

viço cm marmo-iie.
Ru'-L das Paitneirae n: 8
F-on$ 1081 Oaixa postal, 48

ADVOGAI?O

CORRl:IOIt
Rua Maronhão n. 2

Exijam a màrca SIBLl
Manipulação feita com O

mais rigoroso aS$eio.
Produtos de'alto valor ali
meniicios .

EXPERIMENTE UMA VEZ
PARA FICAR SEMPRE

FREGUEZ

SBLI

1ESPECIALISTA-. I
em geral .- Trctumentc pelas:,; r t.?

Ondas Ultra ,Curhls 1 ' : I --._., .

Ccnsultorio : - Travesse 4 de fev�reLro I
PrecÜo ·Peítet 1

Operações -- Doenças de Senhoras

Cmtorio de.
IU1GISTROS

.

DE IMdYEI�

C I R U r. G I Ã O D � N TIS T A i.

BlUMENAIJ RUA rs d� Nov. sss

lnstaiecão de RaioN X
..:p

.

PARA RAijiOGRAfIA DENTARIAS � D�AGNOSES A DiSPO·

SIÇ.Ã(.) eos SNRS. Mf'I)!COS E DENTISTA.S· r

NACIONAIS E ESTRANGEIROS

MOTORfS PÜAp � UliümioG em Ndaa
• COOieg;üÍf saádi li bem eiW,

iIIIIí: Jái co� NutrU I Feito �.""�.- ......_:

M·}110fasico trifasicos

MAX KONRAD.T
Caixa Postal, 123 - Tdetone. 1139

.

Rua Moran!J;]o, 21

Empresa·Comercial l:__ __
'[.i' ,.;

-

R. GrO$s�nbaf;j:te� S�c, A.
Rua 15. dé. Nc.vembro!, 857 Caixli.

RO])OLPHO KANDBR
BLUMENAU Caixa pO$tol, 14-

.i

't;âZEf!tiD�S E AKM�RlNHO§ POR ATACADO
. A' MAIOR- ORGANIZAÇÃO' NO' ESTADO.

FA8B.IcA. Il�. TE(IDPS CARLOS R.N�UX s. A�
UNIW rJi�uíii.nOOJt ��n �T.f<� lDêJiUiiIit)
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(limitadé Cr$ HÚIOO,OO
.<i.,imite �<;! Cr� 50,000,(0)
(Limite de Cr$ JOO:OOO,OO)

VELHÁ
F, Runze , .

,.

Viàlt�r" Se�lI;a:ch
.

Erwi� Seelbllc:n'
E�iênit; Brla�kheimer
!Ia-:ti' Br,��ç·íth�illl��"
,AlfQn�o Sil!vett ,

Erne.sto
. Oberma�er

Heiiiz AntOliius
Arnaldo Silva

,

...
,

[
Curt Kóffké':. . "

",.

o rétul'no' será. levado a
a 1l1:�4�.:: ". ;!:�t:a�:é��à :l:�i�t:a l;a:ti�

co Ámerica.' ..

R�tirQd(l$ .'meáillnt@. "proí'!'io G�i5�;'
j)j{ 3ff iiiri,

lããã

Trànsporte de. Cargas e Encomefi�as
er.tril�

.

I Lati lU americanG'
i na, Academia de M.a·
I rinb.ii MarCilOl'e do,
I EE.;IJU..

I
. I Washill.gton (USIS) _. ode

de8en�"
ca dos tslbirnos: tempos no! presidente Truman indicou
Ceará, a qual terá canse- hoje o nome dos 11 jovens a-maior güeíTa, politi- qtxericias imprevig,iveis. i provados na; provas para o--,------- --_.... --- -- ---'-,-"- .- ,-_....

-----.: curso quadrienal dé instrução

H
'

a' t�rd8, no, Elf:.ta�djc� d )'na Academia. da Marinh.�. dO:5, .• g Ji,. � U � a Estados Unidos, em Kmg$

o,Je A,fj�m'(,�A"'llJ R'" B
.. Point, New York, 8. começar

" _."
k'AJa �U_ 10 ranco'lem 1". de junho.

"

,_

-

O, tl"iiitr.J&O' ia "ut"1i .a",.,o Durante o período de tra-
ii.a" a· .I w ...

·'

.. m ,tamento. os jovens aprovadoiõ

O t"O."� ,r--oniuo·to dR Oli .ir ,'l>\erão submetidos a, todas as
.

... "'..... .., ,'UI .•mp.l._o, em provas e regulamentos dos ca-

buscª' d� urna reabilitação em campos ��::;os�e�a��e;art:=::;:m;�
blÜb.l�,.pa9i:DSeSe ;:;!a�:. I��:::::n�: �:ap�::�:

as, coopera na concessão. d;;,,:>
bolsas de estudo .

,�' �.... '.,)
Os candidatos. aprovados'

são: Robel"b Sergio Díea, da
Argentina, Thadeu Glus:ie:
z irislcy, do Brasil, Jorge Mo��

I·
genstern Berkhoff do Chile
R•

I.�
Icardo MOt"eno, da Colôm.

bia, Jorge Piloto de La Rosa."
de Cuba, Eduardo A. Cald�:
ron, do Equador, Horacio Do-
ci-uer, do Panamá, Ruben L1il�
'zcano, 'do Paraguai. JOse Se�
vastano Steinhach, do Peri�
I talo ValIar De.ana,.· do Uru�
&,uai e William Anex Bozo, dQ
Vene:n'iela. '

IE' s P O R T I V A
o Ç;;t c:;::.;:::::xc:;.o t::;;Ix::::::IÇ)lt=xt:.:.:n:::::J'=C:X=cx:c:;;t% ca,:::x.cx c::u::::x c;x .....;;::;.=.c::x=JC::;l;::::::.:C:;f -.�o
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I

MUITA ATENÇÃO:
i'_ í"&Ho defellder_AS ilOiilia "" gl'l)l�
l'88frladOli ,; to"""", W!IO <l CU�li"" d�

. AlutrilQ X..visr.

i - o ()ognao de Allll>tfAo X ..vltir é ,

tiüco medleamelilo exJ>;tonte com i

d.lirdglUlçAo de CogÍl!le, de Alctiu'nu, pO"
4'116 lê " (l1l!1,\1I Ceguae lelt.. " lJ"se 110

*""Irií,". quo tem lót'mu!t1 medle\lllll

II - A 4tflll4o:tlli do ClIgnae de A leal.à.
h\'i.f r�1a, pois, da SUB fórmula q\i.
_o 'VaUoaoa olemenlOi! mediclw1l8:

ii) Pod_ .. r"�;'dor",, .. !..,tl.
fleaStte. doa puhnõ�. eun.... o ..J

eatrão .• ti) bálaaJuo de toiô.

IJ) Um grande _leifl...u>tt••,.......
.. bip<>foaf>to de eá,ldo.
&..J DoOia expeetor.ul.ba CODJO" �

Upla 4t • aleaçll ...
.) Um .aDd� ';'iQ)�nt. d. �
_o u.. l(Ú.

i - O legItimo OogllRc de Aleatrfl6
<Xavier liÓ é vendldl\. por!aDll), elO III!"
� .. drogarias. pl)rqu� - do oe

" Milv.ilça �,� FI>r1wdto e nomo
'

Ia! ,IJlw
,

,
, ,.JIIIIIk Bill -vendido em GUt.rOll IIII("UlIi.

o

JORNAL ELETRôNICO

A MAIS SENSACIONAL NOVIDADE SURGIDA DEPOiS,
DA TELEVISÃO, .•

Nova York (SIJ) - A gran· tos detalhe§ do Oí'igi:nalt tri;.
de e sensacional novidade, a <luzindo cada tom de preto
surgir depois da televisão, e,! num impulso elétrico. E.té.
. incontestavelmente, o jornal por' sua vez, é convertido ilDm

eletrônico . Várias das maio-' sinal sonoro e apanhado pOi."
res cidades norte-americanas

I

qualquer receptor de rádi4:1
vão tê-lo dentro em breve. ! normal de fl'equencÍa modu
Para atnder a uma encomen- Iada, que o passa ao registra
da, a General ElétrÍc está pre dor de fac-símile, ligado com
parando inúmeros transmis. o aparelho de rádio.. ou nlon

sores e receptores de fac-sl- ta.do dentro dele; Um rolo de
ihile. Com ê,sse equipamento, i papel branco, quimicamente
quatro paginas de 24,13 cm tratado para tornar-se �letro�
por 30,48 cm, de texto ou fo- 1 sensível, desdobra-se atrav�s.
f:ografias, podem ser transmi_ldo l-egistrador. Esse regish-a�
tidas por qualquer radio emis i dor, perfeitamente sncron4..-
sora de frequencia modulada I do' com a rotação do támbor
!,ara as residências, e�crito-lna estação de rád�o.' com�n�,
rIOS: etc:. t!_urante 1 � ;nmu.tos (a ao. pal?el. elet�ohtH::,! Oii m�ade Irradlaçao. As pagmas 1m· I pu150s ele!:ncos a medlda que
pei'essas saem de uma abertu- 1105 tons de cinzento ou preto"
ra. no alto do receíptor. Uma vão aparecendo, no origináI•.
janela tr�nsparente !,erll1.ite I c�ja exata t'.ept'odução é. ás�
que se veja como vaI sendo: SIm, conseguIda.
estampado no papel o que é I Quando a. General Eletrié
transmitido, ! entregar a encomenda que
A cópia a ser transmitida é i lhe foi feita. haV8'l'á iniciál

colocada sobre um tambor, no 'mente, jornais eletrônicos em
equipamento· da emissora. 'nada .menos de 12 cen,t.ros me.'
Um ólho elétrico percorre a tl'opolitanos dos Estados Uni.
cópia e colhe todos 0$ diminu.'dos.

.._... _. .,' _._._ � _ __....;...."t.'
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implantaçã.o do regime pu
� PSD

- b&"·
..

d b
I" � censtitucionel banca.da ·libertadora,

U 6 _ OI propoe que c pro. fema �eJa .:
reexamina o so o aspeCAO �\;,HI III o:.. li V »tando-Ihe fosse realizada mais

P<},tto' Alegre� 17. (M.) . �·le5tava plel.aiTI;:=i"ii:e. aeaegur-a- rente ao poder
_

executivo a-I d�
votos pas-a a sua apl'ov:"-I �e prazo para a apre!ienl�a�ão, uma ·reuruão dos lideres de

A implantação do regime do pela ConstihiÍ�ão com o pi'c;sentado pelas bancadas çao .

t de emendas. P·ela manha o toda5 8,5 baricadas,
.

adíando
pai.·h.menlBldda no Estado !mhsi:itutivo do

.

f'Zl.pit ....lo rafe" iTabaHhstas : Hb��tadora�, �51' Esse :mb:t.ituti\!o �;eda �'I:!i' ,_.Or.::ar Fontouz-a, l.i�er pes� assím a tei'mino ·do prazo paa

quais �m....ada3 dao maroma presentado ontem, ultimo 'Lha 5eilida. procurou o Iider de, ra a apre;;entação· das ernen
�---�---�. da:. para segunda-feirá. Pró'"

punha' o PSD que fosse a ques
tão do reg-ime

.

reexaminada
sob o seu aspecto constitucio
nal por todos os lideres e que
a reunião :tivesse a presença
dos membros da comissã�
constitucional. A tarde reali-

la e ta
•

1 nota

�.

i 'PJ On rx a.s e
-_ .._--

=D=o=l=u=i=n=ff=o=,=l=g�d=e�M=·�-a�io=·-d=e=1�9-4-7�==�-�-�B-�ü�;:tÊ;tÃ'ü
.._."'�_. ....".

·--i�UMERÕ�â91 ' '�'<�.ii(i!J;ft

���������������_=="-�_.......__......._ ...��."".. ,........
�_�,�_��=.. =_=._=_=.====_

Mar:: Arthm' faz depUTações no

confHto entre soldados da policia militar e da aeronailtica', �of)erno japonês

T'oquio, 17 (United)·- O

S reiN �. A, I Rio, 17 (Merd.) - Varias
I
os moradores da rua Conde, aero.na.uf ic.a e da policia mifi- f s:-l"viço de informações.do gà-

Filial �Iumena" - Rua 15 de No vembro 41 - Caixa Poste], 165 tiro causaram panico entre; Bomfim, quando soldados da' t::lI" travaram pequena batalh� blnete Yoshlda an,;ncio,: qu:
--------�------�--------�--------� _�__ �� � __ �

._ da qu� ruul�ram .eh f_� o s� Tanzan khiliMh4 M�

M,ovas p.erspect'·Y3p p'i.�.�if.a -. ri tllJin nn*� 'f' �fl�r:1! dos a bala, A �olicia apurou nistrobd.e Finafn�as do penuIti-

.:\ 'fI1
� nn (l- t'a r Q U� II 4:d1!! r§ p� � �,Jl � R �1 ".A� que o conflito foi em canse.

mo ga mete, 01 depurado pe-
.. .:

.

u U Uda UI,"" � g � b \19 'i;HJ!:'.1J g/l 'ã d � quencia do plano de vingança
lo governo por haver susten-

tramado por alguns soldados tad� o in:periali�mo econôm�-

t Ih
�

d"d
I
d' id

.

h
co Ja.pones e agIdo no serrtr-

que ·'eprellt!en·� o me Rfi"amento "·ooi'ro jr19-iIl a i por causa eum mci ente a-..l dI' �

A :;:, � � U.a B li .. o. ��;,i� u' "d b d F
�o e eVar o paiz a. ad,erlr

,.. I VI o entre um men ro a, .
'

T k K'

I T tacã .. _".
,

.. - A B ld d d r
ao erxo,

,
o utaro urrur-a,

I,e a
.

orre aç'" o e 03i!em do Ca ..e 1 IJIumenau .'
. e u� so a o � po l�, Minist:� d§l,J�stiça e Mitjui� do pleno'com todos os pa�..

"

=--. cra . O major do ex-rc�to AI- i ro Ishn, Ministro do Comér- - dos, nas seguintes bases: 'c'!\ ..

Ltdd� pt,. A solenidade da Ilnaugura�ão do novo demar Cruz Rangel, delxand,olc�o. foram i2"ualme�te atin- dotad� o. parlamenta:is:��;
� os seus aposentos, prendeu g idos pelas depuraçoes or-de- puro, inchrisse-se as du;l)d.�

tnlrra,lolr "Lila" s:te element�s da policia mi- �ad�s. por Mac Arthur, o que ções transitorias. além dó ��II;'_:
htar, os quais foram apr'esen- sig'nifíca que o afastamento de positivo já referido do PT�;;'e
tados nos quas-teis , Uma pa- s:u: homens est� nas cogita: I

PL e outro dete�minándo 4�e·.".
.trulha dã aeroriautica, coman çoe. de qualquel novo gover tambem na .legIslatura n!l:i0<"·
dada pelo tenente Aldo Ser- no. será permitida a quéda do ga
tori, prendett e conduziu ao

--- "-- -- -- _- -- �.�-�

hinete pelo voto de. d�confi""
quartel da terceira zona aé- A nuneiem neste ança a Assemhléia, passando-
rea cerca de quinze soldados o regime a funciomú' em. to-.

da F.A.Bf.· Os ferido�, entre; diár�() da :;ua p!�n;tude a

os quais 19ura urna Vluva de! partir de 1951,
62 anos, foram hospitalizados;

I

..

_�,-.. �:==.���,�«._�-·-=��-·-;!A pecuaria se deba,te.
os FERROVIÁRIOS PLEITEI�I 3D

..

f1IUSttOíS!3 ....�j··.s·e·AM A APOSENTADORIA ,,� .....

ORDINNRIA

Torno
PequenoCOMERCiO E INDUSTRIA

GERMANO

I

; guiu anotar· 0[. nomes das se

i guintes pessoas que estiveram

!presentes á �olenidade: Ma

I j01" Osmar Guimarães, :repre
i sentante dt) Comandante do
32" B. C.; Dr, Vdo Deeke;

. Diretor Gerente da Emprê!;i!
Força e Luz, Dr, Luiz Navar
ro Stotz, Frederico G. Busch,
gerente do Banco Sul do Bra

sil, Ulmer Lafront, Hans OI:
bl'echt, Adolfo Haenschl. AI.

I fredo Rodrigues, José Beiro,

I A�thur �anteufel! J�sé Fer
reu"a, Ru:::ardo

. Plccoh, Atha-

I nazÍo José Athanazio RaH
, ,

Wehmuth. Arno Altf;õ'nbuf'l!.,
I Galdino Galiza. Dunral Viei=
I Alf

-

�

k
-

I i'a, redo Zurec ·e. ,J08.0
I Gomes da Nobre1!'ã, WaHell'
I

�

I Voigt. Adolfo WoUstein, Vi�

I tm.· Baunga:rten, Delfino Mi�

i
1Fueis, Francisco Sdlwai·tz,

I
Eudco §hind!er� C('sar ASSUllo
cão)l João Pi��di? DOinin�[�'üg !.

.Ioaé ri." Etú'}),>, Géi,,,,j,ío Meiz"
kE;', Han1

.

Kleine, uüo Patl" Ipóid, Ai''''o P[u,�míd, /\.leo1:.,.3,' I

. . I t:ranco, .§eha:ti.i'io Alb!",,,, Ao IConstituiu um acoutecimen· perante as pe&f;OB.í> pi'es5IÜetl .cento puro, sem qualquer mI;;- i"1 Ramos C08.!:", Abelardo I

ia de invulgar repêrCi.illSão a hHiilgm'açâü, em que foram t'tti."a� o que equivale a dizer rosr,�. AmãurÍ de Oliveira,!
nos :meios sociais, industriais e tori'ados doi:> sacos de café que o nosso merc�do consu- "Vll!lder�",· ;;:fiZ,r!r,�. ivla!tcns \
comerciais a inauguração das em 40 minutos, evidenciou a midor será. .beneficiado pelo P"vs"', Eri..-ll FíJ:>-:�.-. \;V'_'lu1c·l; 1 ;
novas instalaçôes da Torrefa- eficiencia do torrador "LI. produto essencialmente puro. \ 1< <Jl·S-t",.", P."ldo Grossemha-I
ção e Moagem· de Café "BIu- LA"" ; Em palestra com a nossa I r.h!.""}", Julio Esn'ndn!a, Fr-;dei I
menau Ltda.", estabelecida I .

IK' h H' t B'.

reportagem, um dos direto- .,,:npen er�, _ er!;}€r .•e,!·,

no suburbio de Itoupava Sê- D
"

d g nlg t
, _ .

urante a cennl0nla e res da Torrefação e Moagem· 1 e ou_ras p-e&S�&::; qH'2 nQ�; i
ca, a rua �ao P,:ulo. realIsa- inauguração, falou o dr. Luiz de Café "Blumenau Ltda," esró)oaram os· nom�s. I
da sexta-feIra as 16 ho..as r'T. St t b

.'. . .

'

A ,. d
� p

I

• .' 'Cavar-ro o z, que, em n-, afIrmou que sua fIrma pro-
os ,",.retores .'>. I ol"'''�'''''.- I

na presença de autoridades

Ilh'
t' � ." I I' .

..

M _i C f" "Dl

'I'
.

..

an e InJ.!n·�VISO. ena teceu a curara estabelecer um Cl'!t':::- ça ,) � .. oaq;em ue _Ei. e
.

b,u-

civis. mI ltares, ecleslasbcas,
I I'

...

d
I rió absoluto em torno da v�n-

mei.l?,U Ltda." 8DyeScntam.o'>

Ímp:"ensa e g'rande numel'O ouvave InICiativa os pro- I' d d f' -. I
- 1 I

a o ':;r 'O"ratu.acoes p".o �otave

de pessoas. prietarios da Torrefação e
ca e puro, es'p,,"':"'LdO

.

t b d luclhoramenf:o e faZ(�nl0:; vo-

Moagem de Café tiBlumenau cnn ar com a. oa vonta e e

Confoi'me dissemos ante- Ltda " d=-��dn do b f'
a colaboração do Departa- tos de crescente prosper!da-

riornlente, as novas instala-
., ,,,,�.. � s ene 1- de.

ções daquela industria cafe-
cios que a inovação viria ira-

I menta de Higiene, acentuan- .� __

eira consistem de uma inova-
zer ao pubiico consumidor e! do que esta instituirão d �'le

ção modelar. isto é, o novo
ao comércio de café, apre�en-I ri� eliminar as exig�ll:'.ias na

to!'rador "LILA", aprovado
tando no mercado consumIdor mIstura do produto, i.,i;_o pre

pelo Depal"tRmento Nacional
um produto de primeira qua- judicial á s<lude do publico.

do C"fé, cujo processo d-e tor-
lidade e capaz de satir.fazer as �

. A '1
,. _.. exigencias dos apreciadores

s novas Insta ações da
l·e,·açao e o umco no genel'o da legitima rubiacea. Tfe,orrefação ê"! Moagem de Ca-
;·.dC'!ado no nosso Estado. "Blumenau Ltda.", sem

Com a capacidade de to1'- Após o discurso do orador contestação alguma, veiu pre-

l'ar 60 quilos d 'c;! café em vin- ' encher uma la un hfoi oferecido aos presentes um., f'
c � que, a

t<? Iuinutof" n_�01' processo a ar
. multo se aZia sent

copo de cerveja e pasteis,' .', ,,.r e� ma-

qu€:nte, '0 !orrador" LILA" I t d d t 1
-

d
- tendo os dirigentes da Torre-

erIa e ln us ria Izaçao o

constitue um dos mais moder- faça-o!ln d C f" I café em Blumenau, eis poraue

f' d
-

e lVIoagem . e a e
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110;5 e apel' (',COa os processos as pessoas que assIstiram a
.

d t' j'
-

d f" "EI L'd" d' t ·h·
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na 111 us l'la lza·;ao o ca e, umenau t '0.', 15 ri UI· lInauguraçao lcaram vlslvel-
pel-mitindo VIna produção do a todos uma amostra. do mente impressionadas com

mais eficiente e mais l'apida. seu produto, marca" Blume- tudo o que observaram.
A d -}' d '" ,
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Aelnonstraçao rea lsa a nau , Isto e, o ca e cem por nossa r�portagem conse-

o . güvet"n�dor de Minas está etb�
peDoado em �e§alver o pro�'em.a.·

use" J

Rio, 17 (Merid.). - 05 fei'�
roviários da Centra do.Bni.liil·

cah'eganiril ai) deputado Jus

r�iFidit' Pil:'é'i$ um memorial em Belo Hori'?:onte, 1'1 (Mer�.
í
ção em que se eficouti"a a pê'

!]:tW (Jbin�ea.�� ii antiga apo- - dional) -. O ,,!overnador �e- cliari� e solicitar medidas ü.i"- ...

E",ntdü:d.a m:'diná:ria! bem C�illO c�hel� fiO pal��lO uma C��iiil·1 �euteg CO� o bbjetivo do: �€•.
a cmd:ar;em do dob."o da ter· §a� d�_ pecüarlstaã do T:nan- belai'" a Ci'lse em que se debad

ça p:u'te do tempo de sérviço guIo Mineiro, que veiu expor· te o. importante.' ietár de .e.ió ..

8 nüite. 5.0 iii". Milton Campal;} a situa- nmnia 'i<iciomil.
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o' ·.g��eiona·d�i·� :� .·Cii�iu. aten-� �
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j �:ioe�;m�oSfal��i����:.$. �i;�
1.<1 Reu'7 que�. ap05 hi!>torlaiFa-

l�:li:;ia�n:!:�u:�de::!e�ti.;:'
valol'ização do gádo acarie-

-

tau :. uma 'Situação difiéil pâí"a
toda a cl_asse. quê 1)'; vê ag�c
1"11 na ill\pel"iosa necessidáde
de --pleitear .auxilio. a�s pode
publico.!! para fazer frente a

emergênc�á. O auxilio pléi.
teado se resume no reaju;;sta.

. Jn*"nto de suas. dividas. O sr

'Milton Ca'mpos·. declarou q��
estava ao par dó assunto, pois

i estivera no Rio em contacto
,

com a comlssao parlamentar
que estuCla presentemente· a

�laboração do projeto-lei àó.
bre a questã.o. E�viaria ime;.;.
diatamente instruções ao Se*
cretario de Finanças, que .se

encontra no Rio para se enteá-'
r ...

der pessoalmente com a b:in-
c<1da mineira relativamente··a
....('ndução do Problema leítis�

. lativo ..
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�� Por .. Uo Secçõo de Representações, ale rece as seguintes oportunidades:

: í1 MOTORE:. diesel, semi-diesel e o gel zolina, para todas os fí.h (eslacionQ.-

� riOS, mOrlt''110S C para caminhões) dos alamadas marcas:
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:� Vv �h.e ... "eercu es
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OS ACUSADOS DO ESCAN-' (tj
DAL? DA BASE AE'REA DE,� Briggs & Stra'tton e Wisconsin
RELEM
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Rio, 17 (.Merid,) _ Foi im-; � Cam",nOC5 ford, de 4 rodos motrizes Socaria vasia em gemi

petrado ao Supremo Tribunal m
Militar um habeas-corpus em .:

favor de mais dois acusados i

no escandalo.do desvio de ma-/
..

d h
�

d B j'..
dreS - zinco - ctluminio

terIaIS a ase aerea e e-

Relem, com prejuízos para a
' ferramentas em geral.

Fazenda Nacional, que sobem·

1a centenas .d� milhões de

crU-I
�

zeiros. Sob O fundamento de I
� I"

·que não constitue. crime o ia-I.. TUDO PARA INDUSTRIA E AGRICUi. TURA, NAS 1.IFi.H(}i(ES COND-IÇÕES

to contra eles articulados) pCo i f.í
iUram habeas�corpus os

acu')'I'gados Maocyl:' Pinheiro PeHâ- ,.

Í·ü., industrial. de largoi> recm'· I �
;:;05 e LOl.wiVd.l Pinhe.h·o Fel:Tel I �
ra, fen'mriiirio. �......,,�......��.""._""...._ ...._�.__=.=,==�==�==�====--.....�=_=.....===
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Ccnilin�os geradores de força e luz pu ra torlas as capacidades.

Heranças paf'll todos os tins -'- Bombos em geral - Maquinas de todos o; ti

pos· para AgriClIltura e Industrio - C hopas de ferro e aço - folhas de flon-

arames - pregos - parafusos - ferragens e

Busch J r Q ... Repre�entaçõe�

AI. Bc,::;o do Rio Bronco n. 1 -- Caixa Postal oE'

Don" i388 - !:nd. Telegr. "I!USCH"

BLU.MEtl AU - S. C.
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Intimex

aos empre!3timo�
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,4, Caixa Ecoflomica.

Rio; 1 7 (M.)·-. Em virbi�
de do atrazo no recolhimentó
das consignações referenta&
_unjo fiO» BOUt!:jsa.ldui3 fiO nap
pela Caixa Econômica. aó..
funcionarias federaisi o egt.a.
heledmento vem de suapen�ert
outra vez, tais operações, i�:'
forma um jornal·desta c;jipitai.·
Acrescenia que o Tesouro
faz 0$ de$coiüoa em folha,
mail não l'€colhe as· cÓilliigila��
çõea dos f,:mclonário$.·.
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