
RIO, 11 (Meridiano!) � A impran
(!S destaca '(1 medidn flue tomar-se.á

ii respeito dos infrnteres da economia

,(onsi eravel alta obtiveram os títulos
Orgão dos Diários Associados

ANO IV, RLUMt,t-!AU , Quarta·feira" lZ de Matço de J947

Londres, lf I UnitedJ

rio do Ar enunciou que dez pessoas

morrerom e outras, tres ficaram feri·

Diretor J� It_dasão: Hernâni Pôrtof da� quando um oPQrelho comercial
,

ÇOII! sobre a ilha de hchio, ontem a

,

" ,': NUMERO 848
'

,

noite, Entre os possageinrs achava-
, ,,',' 'S� IIIn oficial e' dois soldados reve-

lando o Minislerio que "outros cinco

possog<!iros m�rtos, parecem ser in91'e�
ses e civis",. Entre as vitímas desse

lavras:desastre digur,a ainda um italiana e

um garoto de' cerca de dois imos de Meu cero presidente.
se dirá que preferimos os

De nós

o I'PRIMAV!STA" ENTROU NO

""ORTO COM fOGO Ar BORDO

I greiros �e cosa aos herois e volunterlos
do patTlo, ,- Temos no pequela legião
dos "Dia rios Associados" a.!gu�s campa-

nheires que tombQront� na flor dos anos,
e com uma lnvejQvel folha de serviços
ao país: Paiva Meira, Antonio de Alean

., ,"" ,.-.'

rr· seyera�

o governo pedirá. ao Congresso rt"edidas
1 '(i'

,

Rio, 11 (Meridioanll - Um ves- tero Machado" Lenncrdo Truão, que

·-·C-._�'O·-_' n,'- t"',a 0-'s'-. e � :-p _ o' r a
. o" r e. #3 partino informo que o navio pencme- todos f!)ramnossos chefes. Depois de

_.I. � -

,.

- V
T n"�, "P�imovisto" entaru no 'porto

dO-l
perto .de soa máquinas, batizamos hoje.

, qu., inesepradomenre, com fngo Q,- O' "Gabriel lIernardes" por inspiracão di-não conceder' ti aumento do b d t rl f'
- d' 'I'

' I -

,
er o, en o so IClta o aUXI 10 ao cor· reta de v, excia'., e desejo .intlmo. de

da
I
PI) de bombeiros, que iniciou eomba- foram seus companheiros

coronel Mario te ós chamas.
do al1damell-!-- -�-'

ANUNCIEM NESTE DIARIO

______ .f����_.
__

!!n" popular, Adionto que serão incfinn-

� "oveis os crimes desta natureza. T'1 beneficiados com a possibilidade de

verem-se processados em liberdade,

RIO, 11 IMeridÍ<mall - Divulgo·se r mediante fiançn, a mensagem propu- cidiu que os preços o vi�orar serão

que umo rios primeiras menosgens Irá que sejam inafionçaveis todos os os estabelecidos em Fevereiro de

presidenciais a serem enviadas ao crimes cometidos contra a lei de eco- 1946. A reunião foi presidida pelo
Congresso, no reinicio dos trabalhos,

I
nomic úopulnr , Afirma-se ainda que

seré referente á lei de economia po- ai pel!alidodes serão

.pu!a" . Com· f) objetivo de tornar mais grão.
lHO, J Isevera o puni�ão dos infratores, ago·

oUlTle!1tadtls por reso,l�ida" f! . ,cria.ç,ão do Serviço Nacio·
no! do levantamento do Custo de

IMeridional) -e= Em sua P��duçãó,
A questão do oumento Associados" e no fôro domuniôo de hoje a Comissão Central

de Preços resolveu, entre o ..tros coi

sas, o congelamento' dos preços e de-

bnbnssú foi exominada.

da coco de GOmes para" inteirar-se
A Comissão·I to ,dos trabalhos,

TO, iurisconsulto e': magistrada, Vocação
d" sabedor do direito, que nas suas

mãos de seda é o, talaarça mais fina
leve, que limo i�te1igencio .sutil
tecer paro vestir o corpo do
Esta respeitaveJ senh�ro en-

coronel Mario G"mes.- Tombem foi Eleita e empossada ti mesa da
....Asserilbléia

, '

. __,� , .-r. _

I
.

quer manter os seus cornprormssos

'"

a '(;(in(�r�o�íà' dos

l

porte moraimQ, que estudará () os-reflefe o "interesse. tI:! Uniõo' Sovie- ! ter conferenciado com o Presidente rilo Junior conferenciou demoradomen-
.

. tobelecimento .

de Drgoll'l ecõo �

tlcc em manter os .CIIS compromissos v S ço "05 d R bl
tro.n,portes moritimos de ccrctcr

.

'

I
Q epu ka, o sr., Nereu Ramos (1-

internacionais M defesa do causa (:0 In-

I' bordado pelo erportogem sobre II cons te cOln o Presidente.

t
.. " ternocionol. O Conselho Economico e , .·.pll�. e o'. seguron.:;a

- ln emOClOno!s .'

tituicôo da �eSIl disse que nada es Depois de aborda,doSocial do. ONU I ,'" ,
-

---0--- resa vell convocar (1
tova resolvido" Declarou que ia con- sob-re \I pensamento do "SO quanto d

Londres; 11 '{Únited\, - A radio de dito conferencio, tendo convidado os /,.ersar com o sr. Cirilo Junior, lider constituição da mesa da c;;amara, de.Mocsou .tI�Uncifl que os ·delegodos dos· poises membros da ONU !l demais na- do maioria e dev;a reuior, amanhã, o

ções, exceto . o Espanha, o compore- C"",,,lho Deliberativo to PSD, 'para
cer., Ainda não foi fixada a dato do que então seja dada <l "Itima pala-

de paz 'custricco,

l Londres, !��U:�edt"-_:::_ Stalin tem
f
um te'lefollema direito do suo mesc de

trabalho no Kremlin para o gabinete.
de Molotav; no Clube dos Aviadores,
�egvndo

'

informo:
.

de" -Moscou o corres-

pendente do "Daay Express". Ass'm.
chnnceler pode entender-se, sem

Pilul,,� UR.SI
O remedio contra os ri '5.

Scnferencia.

MORTO ·NUMA· EMOOSCADA
PRESIDENTE DA ESTRADA

na revelam que (I situação polit:c'l ali

piorou consideravelmente, durante

i---�-

A ESPANI1A NÃO PARTICIPA. I .

RA' DA CONFERENCIA DE I Censelhe DelibE}rativo do
TRANSPORTE MARJTIMO , dará o última palavra

i A;NDA NÃO FOI RESOLVIDO ° PROBLEMA DA PRESIÓENCIA DA CALake Success, II I United i - O 90.

próprios.
' '

sim, '" cendldcfo do .Pcrtido libertador
fvi eleito para (I presidenda com a

maioria di dei votos, sendo efeito se

gundo vice presidente o sr _ Jooquim
do PSD e terceiro vice-presldan

te o sr . Ceser Santos, do l'TB, AD
. 56r conhecido o resultado, o sr ,

S(lf Santos,. subordinando·se ti decisão

do sua' bancada, renunciou,

co anos Que esse

tendo limo luta contra onze lsndice ,

tos, durante a quol já se verificaram'
diversos incidentes Sangretltos.

� prisão
Belo Kovccs, do partido dos pequenos'
proprietorios .

tio" declarou hllje qltp 11 proposto de
Mclotov para colocar o problema chi
nê. na agendo foi regularmente opor.
timo em virtude do atual situaçõo
chinesa, Ao mesmo tempo ocrescan.
tou: "As noticias procedentes do Chi-

PSD
Porto À!'egre, li (Meridional)

, "oro .secretaries da As&embléía Cons

tituinte foram eleitos ccmo pirmeiro o

sr , Hermes Souza, do PSD" segundo o

Si _ Helmut Clóss, do PRP, terceiro o

sr _ ,Dipne)io M�,ch(l�o; do PCB �, quer- I
to o .sr., Ferríôn-do Jerrari, 'do. PTB. I

E,te,' porém, spguindo o Sr., Cesar I.Sor.t!'s, . r�nunciou ' . O . .,Desembarador
Era,sto Àroujo, presidente do

,

Tribuna f
.

Regional Eleitoral,·. deixou de tomar

'collheciménto das renuncias, alegando
que

.

'elas só 'Pllderiom. ser f�rmuladas
perante. a mesa, em sessão ordinoria _

.

Em virhlde" disso boje; deverão ser'
da seus estudos de ógricultura afim

eleitos o terceiro vice presilente e o I "Wye Àgi.ic:ultural'" em Kent. Duas

quarto secretário, Ilhando )to pomar. - t B. N _ S, J

verno de Franco nõo será convidado
C'

a participar do conferencia de trons.0"" passado" _ Finolizando, diz (] "Ir-

MARA -- _

Rio, J 1 I Meridionoll - Depois de Rio, 11 !Meridionoli - O sr, Cio

da Republica,
pela reportagem

chanceleres reuniram·se hoje pela
manhã, procurIlll·do 'estabelecer (] or

dtrn de discussão' dos pontos levonto- referido canferenda.

clorou que ,0 "seu pen�amento se,ia
o reflexo dos demais colegos de pGr-

sobre q Qsmnto. tido,

,

1 G I a
•

DscÍoiu' Iniciar I n t B n S a G a m p a n h a

Latrão não deve
vo COllstituição_

os�fogadores daqui, po��'�e � '�auipaDha é lá

Fortal!Z8, 11 (Merid.) - A Polícia vaijíniciar inlensa campanha contra o jôgo,
fechar uma centena de c.asas de jôgovarejando, ,de comêço, as �éje� de pre-j '.,PR'MElROM�';:�.OAAl"OASO••'�V,

que expluam, clandeslmamenle, o tensas SOCiedades recreallvas, onde se ��-:;,,::,,'�;;'�� "","::.:':::

�(pooker)} ,e «dancing.>. A folicia decidiu jogava o «coucan-play"· e o upif-pal». 1��!::�:d2:;�::::d�::::";:

, ....

por'em,
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VENDEM-SE

6eli,ssimos terrenos
Parte. deles confr�ntando' com o rio ItújaL

..

Tamanho -700,

"ír,tor-!'resi(jente:. Edmundo Monteiro 900. '1000 _ O "

•
ç 1600 metros quadrados. Preços - 9.00, 10.00\.1, n·.o

Diretor-Gerente: Rinoldo Feltrin
00, 12.000 e 16,000 eruzeiros.

DIretor de Ri.da�õo: Herncni' Pôrto

ENCMREGADO DE. ASSINATURAS �Aug_. Th,. Fey

E ANUNCIOS: po de aviaç&al.

Assoda�ão Comercial e Industrial, 1430
Àutl'lmovei,,:
1300 - 1200 - 1111 - 1100 - 1333 \
C""tlS de Molas:

t1051 - 1400 - 1170 - 124;
Coletoria Estadual - 1216' ;

pey;gosas.

I, DepóSito amplo e

t ---.�----------

I

Companhia

.

CTTO WILlE

-](-

ASSINATURAS:
�nll!!l .'•••

�em�stffJ' .. ..

. trim&;str.,. ,.
'

..

t. Avulso .. ..

Cr$ 90,00
os 50,00
c-s 30,013
Cr$ 00.50

tedlS�ã" e Oficinas;' Rua S, I'aulo, 269
ralefene: (proviscrícmente l , Hotei

Würges, 1365

.

Caixa Postal, 38

REPRESENTANTES:
No Rio; - Serviços de Imprensa Ltdé,

l'teça Getulio' Varg�s, Edífido Odilon I
,.

,
.

Sala 801 '

"i"Em S. Paulo: Serviços' de Iml'r<lnslS
. Ltda. .

RuIS 7 de Abril, 24L

--0--

Informações Utei.

HORARIO DE ON[BUS
Auto· Viaçiío CatorinensEf

Blumenau a Curitiba - 3 noro$
Bfuemnau a Joinvm" - 13 horas

"Bhrménáu -, F{oriclnllpolis - 13 horas
Filuemnou <2 .[r(ljai - 13,30 heres
Blumencu a Joraa,;á - 13 !tora�

Emprua 'Àutó Viação BrusqueMse'
Slumentiu '0 -Bmúme - 9,30 li 13 horas

TElEFOI'{ES MU!TO CHAMAIlOS:

Cofetoria Federei - 1382

Cómirl!Í!bia Telefeniee --' 1321
D�tegada <Rs"iotlal de Pálida: c:

Gabinete do 'Oelegado - 101eí-A

Exepdiente - 1016
"_.,., .Ó,

t"regacío imposto de Rêl1da - 1104
Einpruo Força e Lu%' - 1321-À

Eshad,{'de Ferro S. Catarina - 1011

Hospital Municipal - 1208
Hospital. Santa Catarina - 1133

Hospital Santa Izah?1 - 1196

l. A. ;-. C. __:_ 1271

L A. P. I. - 1256

Mercado Municipal - tl20

Ministerio do Trabalha - 1143

PrH�ihlra Municipal - 1163
.

Posto da· Maioria ,- 1466·
. T�l.,grofa Nc!cional - J363

iNCENOIOS; .

Garôa - 1148

Hering: - 1199

t' . O titulo do interesst!nte ia

lheto:! qué se envia gratuitamenfe
. às

pesspo!> do Interior " dos Estados (jua

qu,,' desejam gcnhar mcis dinheiro sim·

prejui:l:t:: d6' 'onfraS ccupoçóes. Esa.,.

va" .pcra: !iiEX STUDIO - Caixa Pos

taI, 1616 - S. Pau!o •.

Ayres Gonçalves
ADVOGAflO

20 andar ;Sala 1

Bica�d{l Juo,g
CinrrgiiioDentista lCoosult.:s na. clíni·
ca do dr ..
Zimmermann

Rua 15 de !-{Oll. 595
l' ôluiar

�- --.-.

Oswaldo Gomes
Nóbr�ga

Cortaria de

REGISTROS. DE !M.:lV�IS

E mpOTECAS

., Zoo Qfit:í� .

\ �DlFICIO I.'lQ fORUM - 'Slumlltlul!
I'

1 'Em � cump�jmcnt� .' 66"5 �.dis�ô$titv�i�.I��ãi� : li ��;;iJ�áriés,. vimes -�élÍt�;U,
<

.

r ter � bala"n'ç;, ��nta de l�cras' " perd�sr' � poreéir do' 'Conselho F.ls��I��'rêI6fiY'6!:
.

I co primeiro exercítio sOclól, firidb eM '3f d� ddêl\\�r6 de 194!,' .. .

.,
'

'I .

As' ob!';\� �".construção ,da
• f�b.ri�,a • e�tã". prestes <2 ;,,�em _c�_n.cluidàs,

"'� l.ilpttsentanclC
tamltem ct montagem das mequmes : progresso. $I!tlsfatllrle... ·A�

� .

,

.... -

:r
-.�'-��"-',-

1
"Ç,. L .

Balónço·'

\Iclínk��·m :S:':�I:l�.Tr:ta:ente fie-
Ativo

-:

Ias Oondos U!trl!'�Curtas IMCSILIZADO
I Consuttoric:.

- Traves.s.a 4 .1Iot hve-
__ • ,I.

Itaupava Sêce -Ru:t Acre - continuaç5o (onti90 ce",

• ,,'.,#;

Emprô'sà 'nterme�!aria de'·M .. L� Araujo
.

(�'..JIi!.!tIZ EM FiLOIUANO'POL!S)'
. , "

!'IIiUL�5 n!!:c!,_�.rM,'!'O"R!�s - NAT(J!U.LmA(".ôD.
Encarrega-se ie quaisquer Assúntc:! iunto. ã; re- ..

partiçõ.es públicas .de .Blumenau, F'lOriànóp(',Ii�, RiG de
.

Jarteiro,. Sãe Paulo fi porto Alégre - A��V..8 tê�
ESCRITO'RIO PARA O VALE DO ITAJAI'

.

Rua 15 de No'tembró nO 415 _ :.lo andar - saÍ'l i
(Altaa fi'"A C apítal-" ) --�. B r, U M E N A l

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

OdoDtoped ia tria
D,otaduras Anatômicas

Ru:a IS de Novembro, 760

de
. AI'maienagem'

uEM'PRA" L.JtGa.

Empreia

\'
.

-.

Jil"''l!i '''.11
: !Serihore$'i�í!l�ist�S •.

.

_ \ OH"...."'· . . . .. . . . ..

__�'-'

Dr. l-Ierbé.rlG.·
<

'eti"rg \:ÉsT�1;��"e Utt!lsflló! 6.9;,,00
. H .•.

Semoventes e Veículos :12.000,00' 3!.'35,QO
....l. ADVOGADO -

.

IOISPONIVEL
" �."lI""''''''��

.;"

Eséritóritl Caixa". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • '5. 9�O,�Q'
, . I 8ànCO!... . . .. . . . . . . . . . . . .. . ·2� ,��!,4ri

Rue 15 di Havembr6 1043

Blumenilu Stc.. Clltarin� !dALJZAVEL
- -- ...,,� .

, e

.

Vitnd,-se' par �Ieçe

(perto. do· Ha�pitllr
com ;. Andteo'5

RIJIl �o ��uro. c- Fo!'_ �16!f"
Serviço fUII,,'IIre. do ilimpl.s,

"

. 'is�1 e mllllt!!,.

feiro - I'redio Péitt!r

Opll't'Jções nÍls Hospitais

anu riC:19
NESTA FOLHA

. Recebe quaisquer mercadorias em depósito,'

�-.'.' '".

"

- -: �,Coleglo
O MINIS.TRO DO,·. TlA!ALHO

�1���;:H;'ÀQ���!� OA
.

JÕitlviíi'e *'

I{ií", H �MeridJ<1ntdt '7"', A,fif1l. di •

disçl,lfir ies�unt��. dI!' .re\�yon1iict sellrJ l
pre�idenci(l.• social,. (I .Mi!l�S.t;o� .do )'ft�'C'I·balho n:unirlÍ os presidentes dos '"S�
tit�t�;"de" Âpose�t�d'�'ri� � .Pen;ã��;· �o

•

..
"Ilditoria do I. A" P. E•.e;

Rua J5 de. No vembro 54 - fundos.'
, "

seco, junto co Porto de Blurr:enau.

AVISO l
l)everó ser rifado, f!& �réxjmó sá'bll� I '

d� ,

.. �m"reterjvelménte, 'PeJ�'
1
Loté;i� ,. •

fedettll, .um rádio de, merco 'Zellitlr-.

.

{«;$;} T. ,8; .. ZAOltO.?;NY ,- .Piretor�l'rl!$idtnt.: .

B'ANCO DO BRASIL S t\.
.

·tr�nsoceanicon... , I' �

WAln� �STlAUCH - .Dir�to;-Sup�rl�te�d�nt�·'·· ..

' .

-

_
. .

."
:

� Algun� bilhetes ainlllt ;e' �d;am', <i

'I"
_, .. C:ARtOS C. ZADROZNY - Dir�to;�Ger��t;' .��.:-:��:�;

.

�
.," .",vende!

·;o� o sr

.. _CO.rlD.'S Te.Chentin_._
,y-" ._-.

Uma Grande r .' Di�eção Geral - Rio de Janeiro
�. ,�,

,
..

"

, [.fAZ TODAS AS OPERAÇõES BANCARIAS NO fAIZ E COM O E�TE!tIOR
_

<,
.'

. ",L ;: ..�. ço�s.�I�ó:.lis�O! 4C! hldú�r;� E�til ���LCC?T��":,�.. J;.:. tppdOy.�r8' , e;er�íéÍ�, "
.. ,'" • . . , , , .

'

Fonte de Lucros __�.� �_ AS.:.I:!MIU ,O.·fODER o l<!Ovo·�e!!Jd� o Verrff(I!t;.O e ��?m�}O,,�_a!l1n.�o relclt!vo !lo, t!�er!!!r;II!> .11. ��46, "rt- J parecer que oS refemfes documentes- e élfM sejirm' anTavirdes pêlos � Senh6res;

1'1tE'SI,DENTE DA 'BOtlVIA
.

cerredo em �1 .d� df:zem!mi dóq-uele !,no, iunt(lm.�tf. 'c�l!' .tJ C:�d; IU:fé�.�. ,I adànist�s em A5S��lÍléi��. 'Gfrs{4u';��tJrd:�ss�'fi;" 51! r�unir.

l I' '1T (Ú·
� .' perdas, e demaiS documentos, contas e ates ·da Dlretorlar - referel1tu :aquele ; " :

.. �. !'I�'." .. 11Ite,d) '-. Em cerl- (�$s.) CAP.LOS· SOUTO
mll!!l:! ,r.eoJlzada no

. rerlemente, na :' .

."

'

, .

J)resença crU! missõe.s di-pléltnc'tieos ex'...

.

\.. 1:· L-. _

.: �.-i .��.:. �',
t

, i . ,I.
., , EDUAltbO·: ..mTZEt

troordinar,i:ls" � pre�!idente do Junt!,!." ".
.,

$', . �1Qnj" GJ,ltiérrE%,: e,,!��sol\� !,n,te�;
:I r!'lder. ,,,' novC! ..p�.e.sidente eleito eiS

Instaiacao d e Raios X
..:;

.

PARA RADiOGRAFIA tlENTARIA5 E DIAGN05'ES A f)ISI'O�

SIÇÁO 80S SNRS. ME'DICOS E DENTISTA� "oma, lf (Uinled),";"'" O chanceler

________________ .__�---J-{i;i�tii l.il4J. conde. Sf,or%a recebeu "oj!!'. 1)' ministro

_,�

,

$_� )"ti,��."""�±'i pon<;lmenftó '(lota' agra,de�r-lhe a 're-

.

Distribuidora Catarinense de� I �:sac!ed°!la:(!l"�::ó !ld\::i��II�' o·tratl!-

{Tecidos S. A.
A V S o

! Acham-se à disposição dos senhnres GcioÍlistas, no. esuit4r.io dl!}.to,·.

ISOCi!!dade,
os dccllnlentos ti que se refere o crt. 9Q,.tlo deçreto�lei n, 2621...

de 26 <le setembro de 1940. Blllmenou, lo. de Morç!>,· de

1947. .• � ... "_., "J ,� i,' , ,., '.':.:.,<.. i
. "," A· PIRf.TO!UA �.�••?ij;-;.&: r

Folha
Ruo Bahia s. 11. - BLUMENAU

Predso-se de oompetent"s escriWràtios de· contabilidiSde, para servi�1!
da escritório.

Idade entre 22 e 28 anos e que .eja reservista.

Dirigir cartas de proprio punho, da�do. referências
Tôda oferta serà consideradu e nnfi:!,,"dol.

etc. ã Gerência.

TAXAS PARA AS CONTAS DE DEPO'SITOS:

DEFO'SITOS A' VISTA (retirada:; livred

DEPO'SITOS POPULARES (timitede Cr$
DEPO'SITOS LIMITADOS (Limite de ,Çr$
DEPO'SITOS LIMITADOS (Limite de Cr$
D.EPO'S!TO SEM LIMITE

DEPO'SITOS A PRA7;O FIXO

10.. 000,001
.

:,.

.. � �

41!2%.�.�. ,

50,000,00)
lO!) .000,00)

4%;l!:;-G••.
;% tI•• CI•• "

2% 0.0.

•• 1< •

. ,

!'or 6 m$;ses

.

!'or 12 mêses
4%.a.. "•. ,

5% CI.e.
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TERRENO . VÉNb�-Sf
.' . IAcham-se bem adiantadas' a� nego- 1�110r Juvenel, Gellinho�." Santo-Cristo

êÍciÇÕES para a vinda ti' esta cidade' ete , VtJ!.de-$é' u"; terr!!lIó Cí rua.Gustávo .

ée famoso pelotão do" Botàfogo F" R., I O esquadrão do' Pálmeiras, tti-cam� Salinget, "ró�imo à Electro-Àço Alto
I!!b Rio de Janeiro. A Liga Blumenau- J peão citadino, foi escolhido para ed- ria. Lida., co� A.832m2; po� preso de
�"5e

,
de

.

Desportos," em' combinação! versaria do. "glorioso'" da 'Guanábara, ocasião.
com e- Palmeiras E. C., São os pro-l e, estamos certos, envidará o maximo

metores' desta sensacional temporada, de. suas' forças para dignificar o" bom
(fU" seré inegàvelmente, a maior 'até nomEi esportiva de BlumfJlIau. .

<I . presente data. Nao medindo esfor- Num gesto dignG de oplÍiusos, li' iIí-·
�és nem sacrifícios, os dirigentes .ele- reloria 'do- Gremio Espoiti�ó' Olimp1�0:
b�ne!lnos e ulvi-verdes, estôo émpe- já �olocou .seu éstodio â, d!sposíçÍíÓ"da
ná!Íaos em proporcionar ao publico LHO, navendo ,0pe1lOS as� 'desp�sas"'de
e�pÍ)rtivCJ local o 'mais perfeita exibl- limpeza do 'campr;I ,e sua conserv.açêío, Um redio' marcá "Zenith" 5· vel

çÉo do ttassadation" entre nós. Pússive!menté até o dia 30 da .. eorre!l- vales e d�t!5'vitrólàs:'·tudo· ém.p�rfei-
Tedos conhecem de' sobejo a ver- teo, o Botafo!Jo e�farâ

.

'em- Blú�eno�,' 'tó estado "de· conserv�çãó:
<!t:iaeiro pujótiço'

.

da equipe botcfc- satisfazendo assim- um
.

velho' . e·'omhi-
.

_._......

dos 'espórfishls� dest'c;; Preçd'je ô�tisi�o. V�� e
,

�j ��.t;�1 'o sr , ValÉntim. - Hotel Wuerges'-
ftoupava' Sêcct;

a

).�u�nse, aonde militam "polyers" do. ciOI1�do de_seio
.' qUIlate de Osvaldo, Gerson, Tovar, He- IcboriOso, terra.

ote
.� .�.

_- . JIIItd'--:-

garao

cas

• Na segunda peleja' da serie "me_· sc.tisfeito cem IS' preàuç50 de· seus 'lIU-
lher de tres", deverão defrontar-se .sob pí!os, manter{ a' me,smt:Í �sc�Ic!r�ão de i
a. TuZ' dos refletores ôo Estcdia do C. ! sabodCl ultimo. Sob ás' ordens 'do' tU-I
lL 'Vasco da Gam·l. na Capital de bifro Mário Vianá; os dutis 'teprestn
Rê!!,ub'lico, as seleções fepfesent�tivas taçõeS dey�;ãÓ j09ór' 'as,sim 'constitui-
dê' São Paulo e do Distrito F�derol.! cos: • ifHt�1�
Empresta-se grande importancia a!

.

e,te choque dos reis do futebol nado-I CARIQCAS: Luiz, Augu�to o�: Harôl
!lãl, prognosticando-se uma rendo re- ao; Bíguâ, Donilo e Jaíme· (Jorge};
corá. Deante ,do fra.�a5so da esleçüo Amorim, Monéco, Héleno, .. Ademir é

corioca no jogo d� s(lb�do uitim�, e!11 Chico.
'Sõ� Paulo. aonde' 'tombou' fragorosa� PAULISTAS: - Oberdon,- Caieira e

m!!!te pelo contogem de 5 o 2, o 'Domingos: Ruí, Bauer é ·Noronha;
técnico Flavio Costa possivelmenl'e Claudio, Lim�, Seririíío, lem�· 'é 'Tl!i-
substituirá NOrlv_ol, Orlando e Rodri- xeirinha.

.

'g�$.. !,!ofoldo{ Maneca e Çhica

se"'r .Até anf�:o.nte�· t1 noite"j�;�I��,am
rã" '5�1I$ 'Substitutos. sIdo· vettdldos 200.�'::fUntr(ls' . de,

Por 'outrô fado, o fecnico Joréc:r; codeir;s.'· �
,

,� li !fI�; �,-;.:
;

-fi.
, <;'

Recebéniós a seguinte comunicação:
•
toi; ,·�,J1 :

':Hmo. Snr.
_ o

••
_z "'.J. jl

Vice-dito -Guida Schoenou;
O' t cl R d

-

1 5 IÍ
• Ed"'ard MueÍler}ne ar e e_ açoCt

_ �Al_;;_ a. éCfet rIo -

"
"
..

.

.

do jornal "A NAÇÃO" 20. Secretario João.. Schucko;·
N/Cidade I 10. Tesoureiro Ótm�r Schucko;
Prezadé,(�) SenhC'r(s) 20. Tesoureiro - Ricordó Annoseck;
De ordem do Snr. Presidente ( for-· Dir. ESPbttivo - Guith�rme Staed�i�'.

mulo o presente para levar 00 conhe- Apre�e�tando o9rodÚiment? ". !S�I��
cimento de V(s) que .em' Assembléia atellçã'� qué dispe�sÓr{emj a� prese�-!
Gc,rci Ordiiraria; 'reolizàdá dia H do

I

te, valho-me da enséíó pirro: cun,�fi_'
fhient� mês; �fÓI �'éjta a seguinte D'j ... : nle-rita-Iors) mui

: .. 1 ..

,
.

". l' .I"�" ',••.

relorio pára réger' os destinos desta Afendosamentl!
sociedade no período de 1947-1947: EDGÀR MUELlEIt

Presidente - Horry Pg.ssold (reelei- 10. Sec:rtta;iC;ú

CIN E BUSCH"'.
"NAO

-

sou COVARDE"
A historia super mavime�t�do dashúóiC!os falH!Úddres _'iI�S: refin«ri6S ·t.

l'etró1eol Empolsollte drama de ,dmor, hilariedade e a�,;o!
Perigo! Romance! -'GlIrgalh�da'! E muita emo�ão!

�s: Aeomp. Comalement� Nacio�al, .�nivel'$el Jórrlál e d C�.n�inll«��i:íill
'flt:, . ,

t.

"O FALCÃO DO- DESEnO"

I'latéa 3,OÕ e 2,00' � Balcão 2,00 e 1,50.

QUINTA-FEIRA .ás 8,15
JOHN. ARCHER

.

e MARJORIE LORD em
.

"LAGRIMAS E SORI!.,ISOsf'
A ;";esdci· màis o"rtci�da dos ingrecientes dos

Sorrüos!
O filme que c:onté";;' de tLodo, pCltá' -fdddS!':_ Uni

completo!·

'.

Trlltâr b!lnt· ti Srlr. Árn6ld6; Diétrith,
na Fóbrica tU:. f�strum�ntos de Preéi
sáo a Rua, S�lI . Poulo" �15':__;_ Fundos

,

.

Vende-te': ,

. .

,

DeoÍhos fie";d;'�i".tst:�t� � 'fi V5%'
• .., .'é" 4 .. 1 '. \ ..

• .' }.,. � ,
•

'

110 meu coração que Murmure pa-

lavr��' de 'Jes�nc�nto: Ml!s·"'l!ão'
'

• ,> ." :. ," �;. .. -;. .; •• � ., �'. �.

sou uma'sentimelltal. ÃlIlIl!liS' um!!:
decepcionada, .,

.

� ,
- OIhái as. flores do pecado,
Uma Tu% suave desce sahre es'

seres e os' coislIs.. E torria mais'
éxpn!�si�d li tril1!tr do� IIti$�a�os, �'ul!
pr�cu!a!1\ (I �oc� acchlél!�!)ó dos'lIi.
nho$. .

.......

..... A" amizade é uma palavra
sem sentido.
Tudo sôo palavras.

� Tirãí ã amizade" o interesse.
.

QUe! 'r�starã?' E, os i:ri�fura$. ��f! ;

•

lião se cansam de protésta; amiza'-"
de. .:--

.

-- Não-, sou uma c;rioturo de sen� .

'timent�s liberais�'
·Não ·que�� "que d�m interp;età:

. çãó.'Óós�é'us' ��nceito�., Nem de-
séjO' que' e'ssa esp�cie: de intimida�
de que '�asce

.

dos cOllfidencio�:'
.

Sou. só � q'ueró per��nec�; �ó, . Fi.
cô um 'pouco mais tronquil�' assim;
'Umo chamo eiitingue:"se aos ;POU

coso Vislumbro vuftoseque se ';'0-
vem' nas sombras. De seres. que

já s� f�fàftí'.' Como est;u tão �;r"
.

to déS��S 'sarti!i;�C' St!r�i ' tam'bern
umá sombr�;'móveÍld�-se éJ!.tre éu�-

-.: ,1-tras iomIlrós. '..

: i#,l"
oooOO()o(l(l

efemeride de hoje' assinal�
.

a lIas-.
sógem ,de 1!n1vérSerJp' �atalíéio dé ex
'ma. srs. da .:: ,"oslilie Heidecke, �esi_'

. 'Me�afan�uba .

Sta. ELOSÀBETH GOEU:-'

. DI!fIUl! 'lfe;ti «.�M Ji6td!ii�iil ido sim�'
e gentil senhorita Elislibet6
fino

.

!!rridrltélÍt6 le
.

ri�5SS
.

i!ité
l

-

f· . t _.yi"' ••,,-.

A &éte em curso regi:rtre -e posse:.
gel!! do' drt�érs�;jti'�ai,iiidl! � dI! "�en::,
tU �elffo!Óflfé .!ctatl1d!. ·!ií'v�'if.'� '. tesid�Ílt�
!1e�t� ..êided�'."

.

� ... ��: .• :' -il .. � .... �

. Àtlimp. 'C6m�i'" }<{odónaf PIGt� 3M e 2,00 - hleis 2,00
é 1;50. �.""�!._:' r_.:: � � ;. , l�':" ·SM. "tIUC:.{'HAIt1'MA�n,fc'<:---_"

2.000,00 a 1.200,00.

)ii.�

2 mecânicas: Ajustadores - Salci;io inicial Cr$ 1.600,00

I n formações

Rua lIarqr;l' Rio Branco 11.· l�SI

...
_.-

'Meis �fu;i';é�:'e' e�ri;'�Ii��s
'mdnlf��f�çà�$'�1! �im�';'tíÍ! ie ��I!s'inu-"

" ,._ ....0';' '1" I"
'

.• ; ". " ; .,_ ,.

merels amiguinll05, v@ possaf hoi!!·mais
11m

.

Ó�!I dI! sU.II· feH::· e rinsonha exis

.te!fdcr' 'ó
. distin�a, e. gentil 'Senhorit<f

Er�i� .. Hó;t;n��!t: � diléf� � ;- filha ' dQ
.
sr .

LeupoldQ' 'Martinann, reside!lte' nesta ci
dade.

1 .�
, ADELAIDE .�-KAJUM -HAEItTEL

r .

Festejam nn" data de" hoje mais um,

oniVerSá!io-'- de, S�?: feli�. e�ist.n7ia ��J ..

simpotic_õs. ê geritk esn1i6rifgs: Ad�loidé i ...

� ,t�rjm 1Hb:r�el;:;tésidénf;$�·no.bci:r;'l·IFltOll!lflVC!' $eçq,- . .'. ,

. qUe a fOJ)ógrafià mais completo
do mundo é o

. de . Oxford, no Inglaterra,
possue Os tiPDS � corá teres

cessdrio$ poro ímprímir em

:Iinguas etr dialetos diferentes.

que Benjamin Franklin assinou 05

quatro documen t�$ ma ls

portantes. da .

História dos
dos Unidos: a Declaração do

Indt;pendendo, a Constituição, a

A!iançd com a França e' ó Paz

com a Inglaterra.

L.

tigos egípcios·
de "bro�ze qlle
mo;; é ql'e o'. Museú 'Metropoli
tano. d� 'Artes, de Nov� Yo�,
JjÓSSÚfJ 'u'm

.

dêse; pesos, bem' co
me outros em forma de

li

an I
I m n

(Reproduzida por ter saído com incorreções),
�� -,-::"

_: �j_bl

RELATO'RIO referente á gest60 dos negócios do exerclcin de 1945, ã

apresentado pela Diretcric à Àssem'rléic Geral Ordinéria que teré lugar
dia 11 de Março de 1947, às 8 horas, no séde socicl ii ruo São Paulo s/n -,

em Itoupovo Sêca - B!urnenou.
Senhores Aclonistas:

Cumprindo os determincções da lei e o que preceituam os nossos es

seguir, à vosso criteriosa cprecicção o balanço, con

h,. e demais documentos e atos atinentes ao ano soda I de 1946.
Assim como no ano anterior, os resultados auferidos no exercicio em

questão podem ser qualificados de plenamente sutísíalórics, ndo tendo hc
vide anormalidade <l destuccr na prodL'ção e coloccçôo LOS nossos produ
roe . Tudo enfim é elucidado mais adiante pelos acima mencionados do-

Jtipop6ton'lOs ou ibis.
touros, cumentos, os quois, minucinsos ·e do-ros como são, dispensam comentririos .

Todos os ólos da Diretoria já tiveram parecer fovorevel do Conselho

!) .•• <fue a mesa em que. em 1811
foi

. �ssinado o primeiro Tratád"
dé Versallté�, éntre � 'I'rú�sla ,

ti ·Franea, foi duda' de �rêésnh'
ea prind'pe de l!isma�ck, aue r

cOllservau orgirlltosomenfé ate c
fim 'de !feus' dia!'.

Fiscal, e, assim, penso que os mesmos tombem nüo :!:;smereceriío
" .. -:- !lUI,. Hei �ú�sia, ntl secuJo XIX. ção dos Senhores Acionistas. L".,

as pessoas qUe fossem encontro- Illumenou, 22 de Fevereiro de 1�47 .

das enil:�;a!iodas em público
era'" imediatamente presos.
Qualauer Que fosse �ua poslçao
social, é depois condenadas r;i'

vllrrerem os rullS dé sua cidadE'
ifurante um dia.

6.·.. que o "p"rYI!�som(J
especie Je sáurio
Estaao d� Téxas,

tornutum"

qUé ViVé no

derrama ver

dadeiras lágrimas de sangue
quando és amedronta ou se en'
furece; e que, entõo suas pol
pebros ,'se congestionam de for

a uprova-

(Ass.) FRITZ LORENZ
Diretor-Presidente

encettradn e1Dlo. 31 de Drzembro
de 19�6

Ativo
IMOBILIZADO

Tl!rrenos,
ESTAVEL

Maquinismo
Móveis .

Urensílios
Veículos .

etc. 1.363.411,4.

2.. 2)4.. p84,�O .

16.646,00
154.017.20
51O.00?,4Q 2.895.349,90

maneira que se entumescem ati! DISPONIVEL
!lO duplo ou triplo do tamann; Caixa • •

. . _"

Demonstração· '«I'
.

Co•.I. i;
,.

8lfU41,O!)
•

"Lucros e Perda""·.
i �

,.���:�",;:��-��� \ relaflvo ao·exercíCiO :'lIe':��:1'f6.
.l� I

'
. -.

'

. '>_

j Dêbito

201.587,20
l'I.ormal, o' que' tem por con�equên Bancos .

cio o secreção de um fino joe-
to ·de sangue.

VAI SER-JULGADO O

ANIVElt5AltJOS
.

f 11" 'I'·
'- EX-GENERAL POSLAND

r ;: "I
Nllremberg, 10 (United) _ O ex-

Materiais . . .... , ...

. . . , ,
' 1�' ". ';lemO,' 'da,s. S. 5., Poston.d, compare.

Produtos em e�toql!e
CASSIO JOSE' 'DA' SILVEIRA. O r t

.

b
. __" (:tró IIoei, 'em, íulgoménfo; perante o

up Ica as a 'C'J raf ,.

" ,. '. Tr:!wnol AinericOH() de Crimes .de Contos Correntes - Den,dores .

.Tl'lIlIsccrrl! 1'Ie' i!o'tt!i dt· keje IS tini. .

.

',' " '..' . Guerra, cómo chefe suprem!> dos 250lIét!ílició do estiillt!do '�elvt'l- ca",,�ós
. �e �concentração nazistos, on

de mórreram· milhões
.

de prisioneiros.
Jll!lf�menf� �o� Poslond se�ão tam-

o
• �'. • j •

bec julgádos 'lT ex-membros dos S5.
só";e' o� quais pesa� varias olusoções.

Fretes . . , ......•......... _.'

Impostos .•........ _. ,

Contribuições ao !. A. 1'. I. • ..•..

Juros &- Descontos •.•.•••.•••.•••.•

Seguros... • .•.. , ... , .. ._ , o ••••••

Depreciáções • • • . " , .....•

'B T
-

13.045.705,10 !
�nl lcaçoes . ' .•... , ',

I
Fund_o de l5-ese�va Legal ...........•

.
Fundo de Reservo i:sp�cial .••......•

'. /':>z',", .: r Divideri--a� s
'1r"gi:!;::'��' ·�-·"::.··"""�" ••• "".e!e�:::�

�"

'Imposta$ ii Pagar .....•.•... , ...•••

616.753,50

REALlZAVEL A' CUR10 E A' LONGO PRAZO

Participações . . 497,000,00
Títulos á receber 37..000,00

Li�)G.:r:n/90
81':.. 997,30

4.339.931.30
798 336)0 7.9;::;,602,80

CONTAS DE· COMPENSAÇÃO

Ações r-lidonadas 3G.OO!J,OO

�'.

O,�:Fortilicante
.

./flto�,---

......

REALMltNTl'I! I M'IlItrlI- 4 e f� fIM ..,.
vii $0�es.f�* _ el�t

�wlO1l à... Dutrição. Nmd 4'1 &l1li

eodw.lJI, rest.unondo. I!!lI!ooim. a�;' r� ... 11116diI\
Gn!ÇMII SOl �eMe.a eltm4!ltoe &! ntiI�
j;iio, NutrU é li1'IIIl _� r",ta� •�
IM!t!!llQ d!UI � -rclRqu-eddloZ;
I!!!IlIÜto!l I!! � NUIJ. c<;'.,.!V��·
�M��t���À

Sua SaúdéPagará Bem Caro,
Se a Má FUliÇão· Dos Hills ,não'

for Combati(�a!

,

o

� ._:._
Cf-lN!CA MtDICA ' ..

Dr. RUbens Waibach .,'

CORAÇÃO - FUlMÃO - FIGADO - INSTES"I'NO� ._:_ ln,,! �.
REUMATISMO - DIATERMIA - RAIOS X ÉLEfR�'

CARDIOGRAP:IA
.

���...

Ctl'l!t:!tti.>!e e .�:

Passivo:
NÃO EXIGIVEl

C�pital em ação .........•......... '.� 4'.200�OOO,qÔ
r :mdo de res�rYa legal ,",c•. ,.-oi 546. §88,90. , ; : .".' ,',:.
hndo de Reserva Espeddl �

"
.

.t,g3§.-;�Si1!f'
.

1.415 .�25",fo '���QÓi';i�:�"

.;

Depreciações . •

EXIGIVEL A' CURTO E Ar LONGO _.PRAto 'fi

2.306.751SÔ
J .050.000,00

-':1
84.O()O,�.o. ""}.-

57.?:. 09�!90_::.4: 012. !44,�

Ccntas Correntes - Credores "". _-

!)ívidendo5 . . . . .

Impostos à pOlgar ....•••.•....•••••

Bcnificações à Pagar .............•

,

.:.. ... - .. !

CONTAS DE COMPENSAÇÃO I·

30:00d;OS,
-

.-, O-I ""._"
Caução da Diretor:a

: --: --co

C�missões

De�pesos

,,'i" _,.::

��Ô��;ÚL
2 � g13s)�t;fo'" ;

1 : UJ : ZO§;S�·
J;OI2:�1:� :.

·6�ó�i.'ió .;

. 6f��j�1'::
'!3t:'�33�1d ','

, 4fi;14n�;·'·
51i;n§{�'; .

19�.'_13r6(t :'. :. �. �:;:.
'.611.15S,SO .: l :gJi;1}J�'�···

. � _,

I. ,,I. .
•

.: : ..... -: ;'.,:,�j
[

,'li.

_.-.�

'

.. 1.osó:di1e:M�:
84�oM;'M ii •

-

-:-
- ..

�. ��--

;O.6'tO;3�l�'h
·'.T·::

I
I Salei!) da Conto Lucrós II Perll�s'
,Rendas Especiais _ ...•..•.• _ ••

Mercadorias • • ._ ..•...•. , ..

�.�.� _'::��,,-;

. '1 :4fb6';�.
. 52;�2à'ó6 .

10�465:9§&;��
. ;""{:":I .,'

,
10 .'61(f.i���;:;·

Blumenau, 15 de Janeiro de '1941. �'. -'�""··:';ji��i�"ii.l-
�(Àss. l FRITZ LORENZ - Dirl!tó� Ptê�id�lIt' ,_o - -

�
,

. '.:,:.'; -:
.•

AXEL DEEKE - Direto� Gérente'
,

""r -''';- ',r''_'" 7, ,� .

PAULO SCHINDLER - Direta� Gerente --"""'f,�' : .

MÁ'RIO RAz'INI - GUdl'dC-Liv�'as�·�ê�,�·N.:10.!Oi� -'l;;i-:i'·

,«,.e
. .

._.: "',
I Parecer d' C(JD.elbD:.rlleâl��I 1
I Os membros infra-assinados, dO Conselho Fiscal de :Indústrid$' "e-i Fé-:- '

.

i cuIa COMPANHIA lORENZ" tendo. eX!lminado o relatório, bafi1i!{If, ':cÓ�:(á,S/"
livlOS e cemais documentos relotivos às operações da

\

sociedade, realislidai;"rIe '

decurso do exercicio encerrado à 31 Dexembro 1946, e! verificenda', Í!! �-;�i?}'
feita ordem e. Elxotidão dos. mesmos,siío do paréce�" qUe sej�;'(�prc!Y.id;·:
pelos senhores ac'ii;lnistas, com a proposto do' dig'n<l Direto�iií' :�uoilnt�'fi

.

aplicação e dstribuiçao dos lucro� apurados, be� como todos:Os dtos.�ire. '

ferentes á gestão da mesmo Diretoria, durante o exercicio· tránsllcto'> ,� .. ",

Bll:menou, 15 de Janeiro de 1947
'. '�.'l!Í!��

��'''"'-'�.;;:, 'i'-�'
. "" -',. -'A _'�j"(As<. ) WALTER MUEllER

ARNOLDO MUELLER

HERI'AANN J0I:IN

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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epclo
,

sera
-'�-

bombarCleada ".

J;t; A AS $i & 2

não se r nderem
Serviço fiprentliiagem·

Assunçdo, 11 (Unitedl - o le- n cidade, porque í! mesma será bom- ,IUtll apoio para o restabelecimento da

bardeada se os rebeldes não cesarem

I
calma. O governo age, s�m desfale-

o resistencia. Os chefes militares

reuniram-se em Assunção, cssequrcn- I
cimento, contra os "bandos de comu

do 00 presidente" Moriniga seu cbso- nistas e terroristas".
. "� ..".:f�-�.Ji;<{�. ��_

vonte <l::l Ulunição de Concepcíon ain�

!Ia não poude ser reàrimida. O 90-
vemo difundiu pelo radio, ontem, uma

advertencin ii população paro deixar

Nomeado representante
FjrrnadQ .um

cíonamento do
das matrícula ,.

o

DI1\RfO M�1\ T U�T I 1\1 o o
.- -- -- - --�---

O Serviqa Nacional de Aprandizo- mag.nífico opôia a importante obra que Dudeux, um ocêrdo pefo qual minis- .IG:; _ftindonarão ii, noite

gem Comercial _ SENAC -:- cujcs se pretende iniciar em prol "dos comer- traro O curse fundamental para todos tegradas por turmas de

atividades serão brevemente iniciadas ci&rio;· e· de 'séus ,filhps
.

rne�ores, no os empregados !lO comércio- que' de- idade e grou de instruqão
nesta cidade, conforme noticiámos,

.

Cj�� �e' �ef�re ·005 estudos �ue lhes
nomeou como representante seu, o proporc.ionar.á .� SENAC.

.,

ilustre presidente da As,ociaqiio Co- O· represe?t�Jnte do Senac,; firmou
'mercial e Industrial de Blumenou e fi- com a beneméritc Congregaqiio dos

Quorl!l-!eira, 12 de Março de 1947 --BLUMENAU NUMERO 848

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

Duas proposta de controle atômico
GEORGE F1ELDlNG ELlOT J \ gl!'·O de real relevo no nosso meio so- Podres Franciscanos representada por

I· A crítico inlcial a essa idéia Se ba- Em outros palavras, chegamos de cial. Dessa maneiro, S. s. prestará s"t? Dirêtor,· o Re�d·mo: Frei" Odorico

Diz-se nos círculos das Nncêes Uni- 'senu no argumento de que nenhuma novo 00 velho impasse de tantar crler

dos <lhe há em discussão dois projetos noção seria obrigada realmente a ta- V:rJ govêrno internacional num' mundo . �_-'----'-_� _'__.;.___'_....... �_'_....:__'__'__ _:__-'--....c.,.......c.,...'-c"""'"-'--'--- ----�-;"".���==�..

poro regular as sanções contra possi-: mar qualquer providência" Recordan- constituido de estados soberanos. En�

veis vid�ções futuras do contrôle in- de o resistência mostrada por quase quanto êsse probleme poHtico central

ternocíonal da energia atômica. I
todos as .pníses, o .·empreender qual- nõo for resovido, "parece que nõo po-

Um '!(lno que e safirma oriundo da quer ação contra o Japão, no caso da derá haver garantia de ação mondã

delogoç;io americana á Comissão da Eiópia, experssou-se o receio de que tária por parte, dos estados que cum

Energia Atômica, tem a virtude da as comunicaçães de u�a grave via- prem a ei contr� um violador da mes

sirnplicidcde , COllsiste pirncipalmenfe. loção do. tratado. sôbre a energia ctõ- ma. O polsr de deeidir continuará a

110 inclusõn no ocôrdo internacional. mica, fôsse interpretada de maneira esr exercido pelos governos constitui- jsôbre o energia atômico de noYa� de- dilerente .pelos vários governos e que dos, até que um verdadeiro govêrno
finições da. expressão "ataque armo-

i podia haver adiamentos fatais e fuga internacional venha a existir.

dI)" eml'regoda. no artigo 51 da Carta ás responsabilidades" Não cabe aqui discutir as. difieul
das Nnções Unidas, o qual 'ossegura Foi levado em con"ta essas conside- dades que cercam· o criação dêsse
'J tôdcs as noções o direito de le9i- rações que os membros da defegaçã(l govêrno

.
internacional. Muitos fivros

timo ttP.festl no coso de foi "etcque ingIeas elaboraram um plano que vai foram e continuarão o ser escritos sô
crmedr". muito além do plano americano. De brc o assunto. Os homens continuariín

TIÍ ,ninalei, desde a época da Con-' ecêrdo com o plano inglês o Adminis- a examinar os argumentos a Fcvor . e

Ierênc·o de San Francisco, que o ar-· tração da Energia Atômico não �ó ve- contra. O govêrna internacional é um

tigo 51. ii extremamente deficiênte rificaria e comunicaria as violaçÕeS)
ideal a longo prazo. 'Podemos tê-to

pai� .

Hmito o exercido do direito d� g�aveS do. t�otado atômico, mas teria no _espírito como (I �e�a (!es�foda, mos abria os créditos'
legltllll(! defeso Q uma única hipotese ainda o direito de ordenar a todos as

sere excesso de otrrnisrne lugar que ---"-
• de . cruzeiros pQ!'a Q "encomenda de

- "se "lerifitar-sa um ataque armo-
estados - não só ofensores qUe to- ia nos aproximomas dela. Entretan-. . . " '.

d trot�res ·agrico(as na Fabricn Nado-
..<'o conrrc um membro das Nacões tru O ofensor, chegando 00 ponto de to a ver ade cristalino é que" temos de ''II '-.. .....

I
".

.

1- dUnido,". Nesto era de armas atômicas mossem providências <ldequadas ccn-
achar os meio.• necessérlos para a 50-

"

·.i.l.··· ·.·.11}1.�.;·.��.!l..
-

....
'

. ·n'!:l. '.'j. ". 0.1 .. '!f.:, "n. �.f.·.. ,: a
.

o .� . c__ .". . - •. __ ' __ . __ "._ .. __

� aero·tran:;portadas- de espantoso po-I espacificnr as providências que deve- brevivência até thegormos lá. Sob ri •. 'HI' li U ti [. "-iI!t .

d�r do destruição o exercicio do di- riam ser tomados. Não se deixaria êste ponto de visto, a proposta rime .

.
.

..
-

- - ..

" O
I

B 29"·
A MISSÃO AMERICANA

EMPRE_I
:

DEU A' LUZ EM
relia ,,� legitima defesa pouco utili- a cada qual dos governos interessados rrccnc parece ter consideraval valor"

O vau 11
.

dod., fl'l'ó se não puder ser tradurido (I incumbência de resolver se alguma N,� prático, cs obrigações que peso-· a ,H fi I n ii ':� S I!I
.,.
_

GAVA ·.SE UTEMPO EM PASSE10S PUBliCA
.

.

em oçiío antes de realmente haver um coisa deveria ser feita, mas a propria riam sôbre cada país capar de efeti- � ,li u U 'Ili. .Bueno. Ane" 11 fUnitedl - A Can- Ili!:>, 11 ,fMerid;onal)· _. Rev�lo-se
ofuque armado. Por cosneguinte, a Admini,traçãa da Energia Atômica, V'1 açõo em legitimo defesn seriClm

..

� I feder,aç�o Gero� dos
. Empr�gados, no· que enqu!lnto a Prefeituril d�stf!lb

proro'l, americano, nos têrmos em diante das informações de que dispu- mdto maiores OgOfO do que o foram O 20Vei".f�O folfvillDO qllEôr ,
.. pU ilC'. alCome�clo repl{d�Qu (] relotorlo d� de-los casebres situodos 110 Favel!l.e na

Ol'l! é exposta acima, parece muito sesse, lomaria o resollição convenien- no tempo da Liga dos Noções. A tt:!p.intlbiJid;l.J.e dá in! JCilla,ao Call.lj'egaçao trabalhlsfa n�rte amencana, L�g!la �odri!lo d!l Freitas, uma mulher

Isensot,.,. E' de presumir que o tra- te que seria obrigatória paro fados os Administrpção da Energia Atômica ,pouco favoravel. 00 regIme de �eron·1 dava, á. IUl; uma criança, em pleno via

todo si.�r ea energia atômico, que de- eitados-membros. llOGCiTA' II fUnitedl -O coron�l Sobe-es que g Companhia Viarco Uma noto p\lbhcada pela Coordena-" pubJica_
..

l.ondres,
veró ser o base de todo o plano, con- 1\ ·proposta ·le�anta desde já Il

nãç teria deveres estranhos a esfer'1 Rodriguc7:, chafe do Departamento de recebe" domingo um te!9grama assk ÇÕ(;, QCuso os delegados norte

�m��.t j lyttleton,
�idere rt ocupoçã� por qualquer na- questão como será consfihlidá a Ad- própria de autoridade e atividade de A(;'on�utica do Ministerio da Guerra '.lodo pelo. SUo agencia na cidade de ricanas de terem empregado ·seu tem-. . CANCELADO O PORTE DE AR�!!'l
çõr.' de uma usina atómica internado- .ministração da Energia Atômico e de U'11 organismo té7nico, poi� apenas ve- pediu ao diretor da Companhia Viar- I Cali, anunciando o aterrisagem. Su- p:l na Arile.ntina em· (asseios e

eX-I'
MAS I-lA GRECIA

I!lol 011 a fabricoc
..
1ío clandest,·na de nu:!i5· serão 05 suo,. relações com os

rjficaria c comunicaria A uest- f Ih'
• Õ s em ve2: de proc.urnrem ave-

o-;
_

o

. q ao

I Co que ornecc,se- e dados sobre o I pac-se que trato-·" oe um graceJo de, curs e ,.
• .

Atenas, 11 fUnitedl - O Ministro
armas r-tómicas como "ataques armo-! governos que, de· acôrdo com o trata- dJ veto ri!) Canseira de Segunnãa ás

I
,mau gOSTO. Durante o dia de ontem rígltar a verdade, E afirma que O seu

I
da_ Ordem Publica cancelou todas as

de;" cc�tra to.do, 05 outros membro� IdO, .. teriío de ·dar-Ihe· ·exrstêhcia. E'
. •

·fc"nte de informaçõo publicada dom'n-! a.ieies ,I�S forços aereas e da Cio. relataria foi inspirado pelo sr. Braden.
permissões para portes de armas. Os

da�. No<:oes UOIdos. Isto darl·a o ca- .evidente que uma o"ganl·zoco-o q"e punlcoes nacessarlas que tem provo I It· d V b LI 1--- ---
--- --

---

r
'

-

�. , .

gr· U Imo, segun o o qual o avião forco 50 revoarom anos, mas não controventores seróo processados.
do 1111' -:75 paíoes liberdade para re- .terá o direito de paz· e (�e guerra sô- codo tantas controversias, nem chega-l ' .. " ._ HUGO l!ORGHI FUNDARA'
I· : I d "Douglo�' 8-29 tena otewsado na encontraram nenhum t.aço do aVia0

.

5o,ver r" medidos que tomaria contra .boc o mundo interr!' deverá ser suíei- r,a a ser avanta o no caso de uma ._ I. • _ .'

t ••• f - -
• regloo de longas, demonstrada como· desapareCido, 00 passo que expehçoes NOVO PARTIDO

'1
DEMIT1UM·SE OS

um Q,C71'Or, no exercido do
-

dire'"t? de t.J··o um sIstema de freIOS e contro- VIO !]çao toa grave que toda, as

gran-I f I
,. 'Ih

I ,

I ..
.. do..

G 50, porque ato agorá o apare o· teHcstres prosseguem na escalada COMUNISTAS BELGAS
cgítlmo defe'o reconhecido pelo arti- pe,os que não permita irresponasblli- es potencias se sentissem ameaqodas I

.

d I L' • ••.• !.
.

nôc foi encontrado. dos montanhas. "Rio 11 IM:) ._ Noticia de .São Bruxelas, 11 !Unitedl _ O;

!lUO-,.9'1 51. Os deveres da Adminitsracão OI es e ar ..ltnos.· -Admitindo, por- .

'
.." .. -. ... . •

na E'
.

Ato. d
.

t t t' " .d E e' d·NC·II ·m
• I Paulo anuncia qUê o sr, 'Hugo 1Iorgnl, tro minIstros com""'5tos alie fozlom .

n('r110 omlca, e acôroo com an o, a propos a . Il1g esa no sentI o ,I ogm!lr que qualquer po- I
_- � � - -.- -�-

.,.--
- -�- - --

I -
.

�s5e phno, seriam exclusivamente de de exiçir das noções que ajam con-, tência relutasse ou, ao mel1�s, hesi-I O PRkFEITO OE fORTALEZA· I PARAFRASEANDO VOLTAIRE I Que, acaba de· e�r �xpulso do P:B, lun PG.�te do gov�r."o� belga,
. .. . .

verificar � comunicar I) cada um dos tr� os vioadores da ei atômica ao in- lasse em agir, diante do corater opa-
,

dara "m novo, partll!o, que sera o 50- .! hOJe, s'ja demlssao 00 prtmelfo mmls-

I d • I I' t· d
DEFENDE· A ECONOMIA I Neva Iorque, 11 (United) _ O T b IL··t t H"vsmonses·tI 05 quo·quer grave violacào do vé. de âpenas permitir-lhes que aiam,: co Ip ICO a ameaça. (

ra a nlS a. rc' , .

d
-

I
. dia rio independente conservador "New

tr{'to o o,: dos regulamentos baixado, teremos nindo de resólver a questão I'
DO POVO

I : Yark Tomes" emprestou, recentemente,
))0': têrmos do trotado. Depois dis- principal da criação e do confrôle

I -:---
--- - -�-- __ o

dezessei, toneladas c!e p�pef ao or-
50, cad" um dos governos tomaria os cOllveniente de uma organização tjue· Fortaleza, 1 r (Meridional) O

providenc:os que julgo"e necessárias. lerá o poder de exigir tal ação. A n'J:1 ci em ... "�ltQ folha prefeito daqui, sr" leite Maronhõo,
I

varios leitores. Respondendo a essa�
..

i .• - - ---:- .--'1'''''�
cenSuras, o "Na..., York Times" em UMA GRANADA DE MÃO FOI·lANÇADA

pare! .

-editorial, lembro, noje, ti frase de Vol-' COM ICIO ---��

dois cruzeiros o -preça atual da quilo I "d d J
.

d
'

d
.

."
toire: "Estou em comp eto "esocor o Mallilha, 11 fUnltedl _ Foi já no foi fomada de pnnica, "ispersan o e-

dil carne, qtre é de de. cruzeiros sE- com o que diz, mas de"fenderei, até a. fim do comicio, ontem, o noite, quon- ostdenadamente,· assinalondo"se feri-

!
ta é li primeira vez que as outorida- I

morte, seu direito de di.e-1o": . t rio recebia fe'icitações d!) �migos, que' dos; $em ,gra.cidade.
de� fo.em II redu<;ão no. preço do .pro- --- ._-- --- �-

a prestdente Roxas <tuase foi vitimá'· A.. pofiCia .. , .conserVou t! ,:clIlmo: .e
,duto. A'nota do prefeito frizo que 'de um ntetnodo-. Uma·granado de montev;.a ordem. N�!1InlmQ.das al-

1 ;erão punido!l', com a moximo rigor, verele é de dez cruzeiros, po- ntão fói lançada contra Q. grupo em tos personalidades qll� encpntravam.
os infratores da nova tnbela, quando rém vem sendo abertamente désres- 'qut> �e. eJlconhavo o· presjdent�, :'mas Se em· companhia do presidente foi a-

I '.". ,. '" . - .
•

.

a mesma entrar e� vig�r. A carne

I' peltodg, :01$, nlngl!em adquire o pro- este e sua co?,itirQ !ançaram:es r!lpi� I tir.gida. A polícia evacuou r�p,da- t�rlos da �ral1.lIretanhC!
se�(J, por sua -;ez, e vendIdo !l 12 cru- du�o nllur ameno sde 11 ou 13 eru- .dam�!1:e ao $OIDr e$capa.ndo Ile$o�. A mente o !�c�I, en�uanto () preSIdente {SllO

dema51C!das pequelltls'
.. ;

'""'
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relras por qu,lo. A atual taDelo do z:elfOS. ',�T .
mulhdao que se .encqntraYII na praça e suo i:omlt!Ya retiraram-se. constantemente (l llllder de cmr Ilber-·

tomou medidas· que causou sensação·
entre o populoçqo. Noticiando, Q im
prensa in formo·u que, o partir de A-
bril proximo, seró reduzido

gão comunista "Doay Worker", op
ra que este pl'desse contínuor circu

lando. O fato provocou criticas· de
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redl!çi!o
e frisou
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".elJll�
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