
transportes do pais p leiteam o aumento elas
�asza�..��a�����L=�������---��������������������ZS�_��

tarifas ele frétes

Aüstl'egesUo de Atl1ayde
o PLA!{O soviético de neuttsUU! .. nações St.c::i viu duas vezeg viúlada

ção da Alemanha é inexequivS;::l, nesre 5é(:'ulo� porque os eXtl�ito'9

por muitas razões que podsm seI' alG'lmães tíveram neces;:;;idad..= ilii!

€T�ontraê3S nopróprio Marx. Neü. p�s5ar pelo seu territ6i'io�
tralíza-sa ''-'"TI país pequeno, de Um daÍ3 com P.> potendalidaãe Ôôil
iníluêneía politica e milita:;: reda· Aíemanha não pode -ser neutro,
zída pela própria. natureza d'ois forç'lg

A"' BélgÍi.:ft e a Suica tonaa. ll�U"" que dentro dele existem.
o A S S E 1 V A S-M E II S A G E I R O D

_ BLUMENAU, (Santa Cá tnrlna) de Fevereiro de 1954Domingo, 21. Nmnem 403 tr'aitzadas, mas a primeira dessas

AS DEMOCRACIAS veern " 'l"{"J
bl<;ma. de outra forma. Qu", a -Alii
manha democratízada fa<:a ilart�
da Comunidade Européia, ('amO
um dos seus membros, ocupande
fi poSição que as suas f'ondiçóeli
:í'isieas justificam. Exela..-noH.se li-o

A. ALEMANHA tem II .nal01' pa.
pulação da Europa- O"ident"l� ,ta

sem, recursos e riquezas eotncam

na em primeiro lugllA' no Velho
Mundi), o seu poderio industrial.!il!
pei'a o do continente. com ex..,

f'Jusão da Rússia. Há ainda a cultuo
ea alemã, as suas tradições pohti
eas, ss suas gloriaS'" militares; til

E' SEGUNDA FE I RA A SOLU ÃO DA
lIAN(A ENTRE ADHEMAR E BOR HI

Candidato propri� do PSDI. Frequente a poliomielite
ao governo d.e Sao Paulo nos' meios mais ass ados

- Revelações de

gemo r_�ansionist.a
VfJ.

Corno anular tudo Isso, f'l:r!;ii11d
do tão grande nacão a \'iWi' l:Uq

sulada, Se pelo SeU território pas.,
sam todos os caminhos da E:11"l,a ..

.. seu comercio é rndíspensavel <l
vida de todos vizinhos?

o SI'; Alberto Bottíno, que é o porta-voz -do sr, Hugo Borghi na
Carnara dos Deputados declarou que se até Segunda_feira não tõr da"
da' uma solução satísratorta ao problema sucessorio·de São Paulo, se"
rá feita a união das forças populares, isto é.Adhemar e Borghi. Adi�
antou que o Ieader marmiteiro. será candidato ao governo de São
Paulo -C o chefe do PSP _ iniciaria, imediatamente, sua campanha para
a pres"idencia da "Rep\lblica. Revelou ainda o sr. Alberto Bottino que
a tendeneía do "adl1e-marismo". neste momento, é lançar can_daro á
vtce-governança o: sr, Lino de-M.atos, o que não alteraria a torffiula da
união das. forças,- populares.

.

SUPERADOS OS ENTENDIMENTOS proprío, Os trahathos, realiz�dos em
Por outro lado, foram inteira earater secreto tiveram míeío ás

mente superadas as h:lformações só 16,30 horas. Após amplos debates,
bre o andamento da sucessão- pau íl)i apoiado por unanimidade o' l�u
lista, com as decisões tomadas, ou çamento da candidatura do sr, Ci
t,en1. pelos pessédistas, em reunião vno Junior ao governo do Estado.
que realizaram na casa do sr, Ciri- A proposição foi encaminhada pelo
lo Junior, presidente da secção. O prefeito Antonio FeiicianiJ de
nome do _SI', Rena,to C,1Sta, Lima, Sántos. O sr. Cirilo Junior. _

entre
em foco para ser candidato deixou tanto, proferiu num discur:�I),
de ser considerado. MeSmo - com a gradecendo a confiança qúe lh�
r,esposta que- esse ·P1'oce1' deu aI) oJiepositavam os seus correUgiona
sr. G�_rcez, segundl) informações, ril)s e recusando em carater- irrevo
condicionando a aceitação a unani gaveI por motivos que explicou. Pe I- mJdade do partidlo, a preliminar de� (Concllli lia 2.. pll.,..6ml ,O)batida no. PSD ioi sobre se o Cau-'-

-

sr,
didato devia ser ou não partida�
rio. Venceu a corrente partidaria,
rendo -sido afastado,. de exame a:
candidatura do. secretario. da Agri�
cultura do sr_ LucaS Garcez. Como
çe sabe, o sr Renato Costa Lima
não era pessêdista, mas do PSP.
presidenté do Direto:tIo Municipàl
de Mooca. Em seguida, os pessedis
tas aprovaram urna Segundá preli
minar: prazo de' 48 horas, para
apresentação do candidato.

CANDIDATO PROPRIO
S. PAULO, 20 (Merld.) _ Hoje, O general_Ciro do EspIrIto

.sanJ
ceitara o convite no.·sentido de general Zen'obio da. Costa se coiü-' fará chegar ás mãos do presiden-

na residencia (lo sr. Cirilo .Jul1Íor to card.OS
..

O

..

,

..
f

..a.la.n.
do'

o.n
.. t.e,

m

'.'.ÍlOS ré. .o.cu.p.
ar

a.'q.u.1:.1.e po.5t.O.:'.
As

.últimas ..
i

cavam.
vários chefes mílit.are�. .0..

te da

.Re.pUblica •.
a qualquer momen

OE proceres do ·P.S,D. discutiram porteres acredítadbS,no Palacii> da h,?ras ·da. ·no!te.- porem,
.

inforina� j.general �a!ado de Ca<tro - dizia· to, _a sua carte. :Solicit�ndo exone_

durante tres horas a· quest.ão da sú _ Guerra, _ confirmou a -noticia da çoes procedentes ·dv- RIO Negro, se por ultImo - tomando conhe_ raçao. Hã quem'. acredIte que, Ja

"elisão do professor Garcez. Ficou sua exoneração da Pasta, :3:0 m9S davam
_

comá t.endo s6;frído revira.! cimen.to do fato, transmitira ao Fr. .agora,. o �enhor Get.u�o Vargas não

decidido que_" --Partido Saciai D�� mo tempo que 0- general Zenoblo volta os� l!contechnenfns, adiantan G"tu}Jo Vargas o que se passava, a aceItaria; outJ;os dIscordam, po-

óãndi(l�io da Cqsta dizia que riia1meF� a- do �e qUe contra a �meaçã,) d<J ;!;;!�:;�ltf,�.��;i��i�;���l�;:,;; I.;;�,,��;;�;a���o ;�;�!� �€rá�:;
émitiaó _i1eqtu#' nm -prcm.unCiáfueu-,,'f nl)menrlo Ó -gEfrli'l'!ll Zenohlo da

tQ
"

Costa.
11: certo que. o genel'ti1 2.e_l?-0bio, o general Zenohio da Cosia, fa

da Costa foi convid"d'D, ante-on�; lando á reportagem na noite de

tem, -é. noite, para ocupar
.

.a Pasta I ontetT!, ('oníi"rnlo11 Ü eÜ!lvit'3 que J'da _Guerra, cujo titular, _g<lfIeral Cl' recebeu para 5ubstituir ü lllinistn

ro do Espirito' Santo CardosO, 50.-1 Ciro Cardoso. adi:mtar.dn que e3_.
licitara exoneração, (} Er. Getulio pera se!" nomeado e t,,,mar p:_",�e

Varg!ls a concedera, d",terminando na próxim:J. semana.
então fos=e feito eonv.te ao ex-co- Informou, por outro lado que

Il1andante da FEB, que o aceitou: ignora as razões dos boatos, se

Mas, conlO dissemos2 ontem á noi- gundo os quais a sua non1e,�ão se·

te chegaram ao Rio in-rormações Ge xia sustada, pois a mesm� não-as

guras de que os acontecimentos ga tava acertada para hOJe.
nharam nova fei!ião em virtude da O sr João Goulart. mi,,_,stro do

resistencia de alguns chefes mili__ Traballin. desde ante--ontem é ��
tare.,> á ind.icp_ção do general

ze.nO-j
missionario c deverá apresentar o

bio da Costa. seu pedido de exoneração ao pre

O genf'raI Ciro do E"pirita San· Sidente da República. 'lu3ndo e�te

to Cardoso. podemos acrescentar, I (Conclue Di! Z.a pltJilD.. letra B)

cientista uruguaioum

Aguinaldo C. de Castra·

.........

ma vez: '�J1av'er3 semjn-e lima lu.
RrO, 20 (Met'!d_l - O dr. Carlos

I investigações ciemificas revelou que OUÜ',:s n50 atacadas da mesma e!.\'liena"_
Perez deI Castlllo, jovem eíentlsta que a poliolnielit-é' existe em caril' regíão. Existe um .rlemento que
uruguaio que vern se destacando ter endémico em todo mundo e atua associado com a "gama-glo-

Acrescentemos que havera Sl'm'"

em pesquisas sobre o virus da pl)� que todas as pessoas carregam con bulina" e que ajuda a resístencta pre uma Alemanha e é Ellfr5rdir,u

ltomielite. no J_nstituto Pasteur, sigo esses vírus. O traunüio a ReI organíca a s" rortaterrr, cuja des
do a renlidade dessa exísreneía
que os seus vencedores devem ronde Paris, passou pelo Rio, ontem. reallzado no Uruguai � uma prei1--

(Conclue na 2,1> naaina j"�!l D� siderar o problema da j>182_a bordo do "Layoisier" em U'SlU-- minar para a gl'ande campanha que

sito para o seu país. Vai em gozo a Organízacão Mundi'-ll da Saude:

de ferias e aproveitará a oportuní vai desfechar, na ano proxírno vi

&de para realízar, sob os ausp1-. sande a fazer um Ievantamento go.
cios da Organização Mundial da bre o estado samtarro dos países,
Saude, um estudo sobre o estadn no tocante á poliomielite.
�aiiliãrjo� dó" Urt1gÍiãi:- em face do Em palestra com a nossa re

problema da paralisia infantil. Pr� portagem. a bordo I) dr. Perez d�k
Castilho revelou q�e há ".rande nutende ele coletar material para por: e.

teriores analises no Instituto Pas.. rnerode pesquisadores trabalhando

teur, a fim de determinar qual o nesse campo e tiUe se vem atcançan

tipo de virus de poli,)mielite que
do alguns pr"gresso�. Todavia,

existe em seu pais pois, como se não se deve esperar milagres como
WASHINGTON 20 (U

-

r' 1 D t t
sabe, há. tres especies, diferentes por €-'(emplo a descoberta de tlma

_ ,
_

1 çao
O lCIa. ° epar an1'en O

<Jesse vírus significando tres tipos aroga capaz de dominar o mal. A- P) - O Departamento de', de Estado disse que o ':gO"
de en.iermidade. O progresso das té agora, a melhor terapeutica para Estado deu sua aprovação

I
verno dos Estados Un id.osli paralisia infantil é a de criar re-

ao projeto do pacto de se- vê com caloroso ('ntusias..
sistencia no proprio organismo a�

1-fetado e é nesse sentido que w, gurança entre a Turquia e n10 a notícia da intensão dos
investigações se orientam, Já se O Paquistão. Numa declara

I
governos da Turquia e do

.gabe que há uma relação direta en __ Paquistão".
tre o nivel de "gama-globulinas�

E· b d· E t t
.

no sangue e a doença IS$() tornou moas eOil leões as. n :��e!? �s, ncs CIfCU"

passiveI a fabricação de vacinas pre .

' los ofICIaIS dIzese que o pre
ventivas, à base de sangue humano, instalações de peiro!eo sídente Eisenhower, no cm:
recolhido de pessoas adultas. Mas a 50 de 10 dias, declarou que
vacina só produz efeito efemero, no Iran o Paquistão tem direito ao
durante um prazo oe vinte diaS
;no màximo_ Ademais, para uma LONDRES 2 O (UP) - Estão ain receber a ajuda militar dü�
vacina d:e tamanho oomum, são ne da em boa�' condições de funcio- Estados Unidos, não, obstall
cessarias dois litros de sangue, o nanfénto as vastas inst21ações das te os prótestos do

-

pl'cluiér
que rorna seu custo oneroso. E jazic;!!Oi, e das l'E'J'ln�rias de petró_
ainda por cima, há a considerar que 1€0 -do Irã. 'fal in('H'll1açâo fo' da- id�Elno Nehru. Este pre...

.a simples elevação do nUmero rle da a conhecer poP um � rupo .ie n1iér manifestou diversas

"ga�a 'g�Obuliuas" nãa �gnifica i-I :e�itos �n.!:e:'n�ci���!� ":.l-� re:<�'�s- v2ze.s que a ajud� l�orte�a�
mUDlzaçao completa, P?lS tem S1; ,alam d" lee:a . .,,'_c., pSltos dl.,CU

merlcana ao PaqulStao ;::0119
registrado o'caso de cnanças ata_ tem em LondreS, -,)resentempnte, . ., ,

cadas pela paarlisia. com maior um plano drstinad'l a reit.icinr a htulrla Uma ameaça a pa�
lÍl".mêro de "Ráma�glçibnlina9;> do expIQl'&ciln::1O -petr_11,'o:J jr�ni:;no. • no sudeste da Agia.

Pacto de segurança entre
a Turquia e o Paquistão

Sr. J.oãD Gd;ulart

Em fico a

Teria

De Generais Contra
Nome De: ":;�enóbio da Cb-:;ta

Nenhum de(r�to do pre�sidente até agora - '(onferentia corn o titular

Pressão-
-

O

racassl �a· Clnlerencla

Perderam os· russos·.· importante
POSiÇãO. politica intera acionai aceitar a

sucessao paulista

O sr, Cirilo Junior recusado
inclicàcão c/o seu nome

. ,

BONN, 20 (UP) .....,. O pre- dos, ratifique o documento na ses
miér da Alemanha Ocidental, r AJi'ICO'Ti'OU o SENADO DO são extraordlnária na proxima
sr. Adenauer, declarou que os. URUGUAI A CARTA DE terça-feira.
rUssos "perderam .importante I BOGOTA' .MOVA IORQUE. 20 (UP)
posição politica mtmdial" dtl MONTEVIDEO, 20 (UP) - Informam ne Ganen City,
rante a

c.on.fer,en.era de B.erlim'l A ComissãQ de Assuntos In- estado de Kansas, que a maior
Falando a imprensa o sr. ternacionais do Senado aeon- tempestade de pó no corrente
�denauer d�sse 'que a'p�sa�, do· s_el!t1ou a aprovação da cart_a an'o está açoitando a regiãn
fracasso

daq_ue.l.� conclave, .1'(' da ú

..rganiza.ção d,?s Estados A-,
do 'I'exas a.té a. fronteira do

sultou ,em VltoTJa no conceIto merlCanos subscrIta em Bogo,- Nebraska. As terras de cultv
da liberdade e da democracia, tá, E' provavel que o Senado Conclul na 2.11. pág, letra f

conseguido pela unidad'e refor

���"�J;=�:ta:� Becml�o o' sr. João �oulart a
�����T���!���:[�:d�j�� lel'xar--

.--,

B pas· ta· �o· Tr'ôbal�ntigos, estipulando que os Q.ue: ,. .

-

f���:��ç�Clp��ibid:' l�:�e';�� I ... .

.

.

pagar alguns direitos especi-, . . _. ,

ais. Esta medida é considerada RIO, 20 (MendIOnal)

-,
gas regressar d-z Valia Re-

camo ccnsequencia dirét,a do
I A

.

decisão do sr. João Gou douda, segunda-feira. Altae
a�_un��t{) do, preço do ·cafe que 11art doe deixar o Ministério patentes do Exercito já 10
slgnlÍlCou um ,aumento elas

d T b Ih -, d h'
.. ..,

.

f -

divisas disp:miqve!s. Em vir.. tora a o e o con. ec.�. ram C�€�t1flCa:,as ?O ate

tude da an�erior escasses de! mento das pessoas maIS 11- A declsab do sr. Joao Gou
dÓ1are>.o go�emo hav�a orga-

'

gadas ao sr. Getulio'Vargas lart foi tomada per consid
nizado uma !lsta de ar�l�o:� clln d'êvendo o Ministro demitir rá-l � necessário para lJã
siderados nao essenma1s, os

.
.

'
.

-_
• .a •

.
•

quaisnão.:9odiam SH impOl't,:i- se quando:o preSIdente Var prejUdICar o Sr. Getuh
Vargas diante da campanh
que vem sofrendD. En'
quanto isso, 'O sr. Zenobio
da Costa ,continúa afirman
do que tornará posse no Mi�
nistétio da Guerra na pro
xim� semana;

S. PAULO, 20 (Meridl.)

--I
po do partido qUe constitue a teria este se compromei ido ai

Embora secreta a reunião do> maioria a deixar o sr. Cunha retirar sua candidatura e a4

diretorio regional do PSD, apu Bueno. Preve-se fracasso da polar o' candidato do PSD naos

ramos que ,:) problema suce!!- tentativa, pois o nome do 51'. eleições dle Qutubro, em '(roca
sãrlo estadual foi debatido ali Cunha Bueno só não foi lan· da senatoria pela chap& do
amplamente. Inicialmente o! çad'? pelo' pelo do sr. Ciril? partido. A_ conferencia do" d<ois

n.ome
do sr. Cirilo Junio.r foi I JU11lor com o sr. Hugú Borglll I durou

mms de uma hora.

apoiado por unanimidade para ( diado para segunda-feira. S· PAULO. 20 ({l.lferid.) .�-:-
ymdidato ao govern(l, do Esta- I

.,
Volta-se a fal::r na. pro�ablh"

o. A pr{)posição foi encami· S. PAULO, 20 (Merid·) -,.... ! dade da candIdatura 'l'o sr.
hada pelo sr. Antonio F'elicia I,:forma-se que na coní.e�e:tl-; P�estes Maia ao governo

.

de

o. sr. Cirilo Junior que, no cla. que manteve o sr. Clrll� , S310 .Paulo at�':�ye� da colIga0
ntanto, agradeceu a �'Í}nfian� .1n101' C{)ln o sr. Hugo Borghl Çao mter-partJdárla.
a e recusou�se a aceitar en1 - __ o - - - --- - _. -

racter irr�vogável, por mo"'
I

-

vos pessoaIS' I
Pediu que foC!sse reaberta a

wstão para indicação de ou

o nome. O sr. Antonio vd
lU a falar propondo o 'ldia
ento da decisão por oitema
tos. Entenderam DOr·tom, que I'resolução devia ser tomada
momento oportuno. Surgiu I

tra proposta pelo adiamento I
24 horas e a llegund'a pelo I
aço de duas horas; todavia
evaleceu a opinião da maio·
no sentido de que a SO_hl

o fosse adiada até segunda
ira. Decidiram ainda os. pes
distas deixar aberta a ques-_ I
'O da vice-g·:.lvernanç3. e se

tória e Os cargos seriam 0- i

recidos as correntes partidá!
as que mantem entendimen IIs com o PSD.

S. PAULO, 20 (Merid.) -
ala-se que a ala do PSD Q.1;l\" I
/poia o sr. Costa Lima tent.a-I.

a ainda converter O outro gru
; -

1

I
I

I
I

i

DESENVOLVIMENTO
INDUSTRIAS DE BEBIDAS

!-1. industria de bebidas norte-americana atl'av,essa uma

fase de franca prosperidade, se bem que conte apenas 20

anos, OU seja, desde a abl?lição da lei E,eca, em 5- de dezem

bro de 1933. O Escrit·orio Comercial d<J· Governo Brasileiro
em New- Y.Jrk apresenta em seguida alguns dados sobre

essa industria: a) O seu valor ating.e a cerca de US$ ....
89.080.0"00.000; b) Emprega 1.200.000 :vessoas (é inte_

ressante notar que, quando essa industria surgiu havia

12.000.00 de desempregados; c) Em vinte anos, pagoU
US$ 43.00 _ 000· em impostos, o sui\ciente para mant,'!r c

Governo Federal durante os primeiros anos d'e sua existen

cia Ou da correspondente ao custo integral das despesas com
a Força Aér,ea em 195.2. No corr�nte ano pagará de impos"
tos US$ 3.700.000; d) Sua folha anual de pagamento a

empregados monta a US!? 3.000. O()O. 000;- e) Tem 200.000

acionistas qu.e não pertencem ao gru!_)::J dos chamados
"miücnários de uísque" e auferem apeI1a� c.c'rca de 2 por
cento c}:) seu capital investido; f) Dispõe de 380.000 fontes
de escoamento no varejo; g) Paga US$ 270.000.000 por a"

II SERVIR V.S.
OF.t:RECEMOS:

ombas de água para arrozeiras Pleveo dram8tico

Nio pOdemos suportar sozinhos
o pêso da guerra ila Indochina

no aos agricult-or,es pelos seus produtos, além· de uma, certa

quantia consideravel em forragens que lhes sã-o- devolvidas
depois de usados os respectivos cereais; h} Despende anual,
m.ente cerca de US$ 14 _ 500 _ 000 em garrafas e outros re

cipientes de vidros bem como US$ 157.000.000 em lata�
na maior parte Pal�a o aC'!)ndicionamento de c,;,rveja; i)
Itens de "menor im�)(ll·tancia" são os USS, 32.000.000 pa

gos ao fabricantes de barris f! US$ 32.000.000 em fr,'!tes
as estradas d'e ferrQ.

Sobre a imporj;ianc1a dessa ilndustrill, no comércio
internacional, citaremos a opiniãD do sr. Harold L. Ren°
field. Presidente da Renfield Importers Ltda., um dos mni<J
res importad'ores :de uiisqmi, vinhos, vermute, etc.: "A
ndÍlstria de bebidas encerra ,em si mesma um Plau() Mars'
hall Sem subsidias os dolares dos Estados Unidos afluem

por exempl.:) à Grã..;_-Bretallha, França e Itália, e tal ponto
que a firma; Martini & Rossi (Vermute Martini) é a que
mais dclares ganha na economia italiana".

A referida indústria, porem, acha-se em face de dois

problemas graves: (1 imposto federal de US$ 10,50 pôr ga
lão sobre uísque e a grande acumulação de estoques alfan*
degados.

Instalações sanitárias

elétricos

rou, I) general Henri Navarre, CO" i
discurso de uma entrevista com a

mand';nte-chefe na Indochina, no'
ImprenSa. Depois de -haver dito que

a ofen:;iva na norte 00 Laos po_ i
dia ser

_

consid�rada como "blo-':
queio"._ o comandante·'Cqcfe acres

ceutou que o VietmiuIl "está mui- i
to pel'to. de 11a\'er Esgoiarlo o seu!
máximo" ..

Em seguida, fez o general .a li. �
precia!:ão da situaçãl) Tf!iIitar em'
cada um dos setores da Indochi-' jna.

.
_ I

Ao norte de Laos, afirmou "Lou- I

,ng Prahang e Moung Sai resisti-:
;'ão à divisão 3B� e o Vietminh cl'e_ ;
verá enviar uma nova divisão, se

-

I qlúser apoderar-'S.
e desses dois cam

pos entrincheirados
(Conclul na 2,3 pâgina letra·.i)

jo

c.
orno possa venc

..

er o Vietminh"

I. P.l.
even não quis fazer

cOlp..entadisse. dos sobre a decisão da conferen_
Eln segUida, salientou_ que a }eia de Berlim, de realizar, a 26 de

França
-

não lut.ou oito anos na In abril pr6ximo, em G!"nebra, uma

dochina, para abandonar '() povo reunião para tratar das questões
in.dochinês aos vennelhos", porem (!oreaua e indochinesa. Limitou·se

Insistiu: a dizer que a medida "é de !lU"

"A ajuda norte ··àmerieana é in..
-

ma importancia".
dispénsavel. A Fr.ança sozinha, com �APAZ DE PROVOCAR UJ\{ DU-

os Est(!áos Msoeiudos - Laos, nã GOLPE

C1llÚlÍodge e Vietnnm - não pO" SAIGON', 20- (AFP) - "O VieC
de suportar· todo o peso da guerra m;nh certamente é_ ainda capaz_ de

tlesta :p:lrte do mundo". pI'ovocar um duro golpe". decla"

Geral
o ministro dn Defesa da Frnnça.
René Pleven, deClarou, es1:2 n"l.
te, que a "judia norts-americana é

"indispensavel" ',para Os esforços
!la L'r"nçil na guerra. ui!. Indoc_ll�
na.

Acrescentou que a França (; fiS

E�tadoJ; Assoei».cÍo,. não podem· $U
portar sozinhos. O peso da guerr3_
Pleven a,.aba dé regressar de u-

ma visita ao isolada .baluárte fvan•.
i cik de Dien Bien Phu. ameaçado
pelos vietminheses. Eni Suas decln
rações à imprensa; Pleven esela
'receu no entanto, que a ajn(}a dos

Estad�s Uriidos 'não é a unica c:m

dição para o t)."Íunío":
Por outro lado, não RCliedita que

1)8 rebeldes estejam em condições
de conquistar, a vitoria. ",Não. ve·

P<lT atacado
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�t�5es a

cão de úma medida para aca

bar' 'com esses íricidentes. ...1\..5-
sim, ,o jog"dor que 'promover
qualsuer contusãj, num dos
companheiros: du!·::tnt·, os e

xercíclos, será rGu1.t:,;do
1.200 cruzeíros
SANTIAGO. 20 (DF) - :�.

derrota sOÍrid<, gelos' chilenos
em Assunção, Influiu consid:::
ravelmeute no ânimo dos tal'
cedçres e dirigentes técnicos e

mesmo jogadores da seíeção,
causando grande agitaç;'io. Nas

ASSEMBLEIA GERAL ORDINA'RIA últimas horas de ônhm1
de uma cabeleira :_>ratica em

. La- Convocação tourou uma autêntica 'bomba

corte de cabelos e Lmdulação, �. . . .

. nos circulas esporttvcs, qllan-
as »rteresadas deverão d�rigir São convidados os srs, acionístas para a assembleia geral do circulou a noticia de cue

se PQlr carta para Hotel Cen-I ordinária, que Se reali?ará n� dia,30 de março do cor:ente a�o '0 zagueiro Rold�n e o poni�L
tral, Salão Buenos Aires cm I

ás 20 horas, em sua sede soeja], a rua Marechal Flo'rlano Pel- 1'0 osquerco GUllherr,ne Diaz

Itajaí, ordenado 1.500,00 por xojo, s/n., nesta Cidade, para deliberarem sobre a seguinte f�ram eiéPu1sC3 d� c�n<:ên�r{l
mes casa e comida é ínutil ORDEM PO DIA cao. ,9or ato de lnd;sclplll1a
a,pr�s.entar-se quem 'não tiver 1.0) - Discussão <e aprovação do relatório da diretoria, depois do treino r"a1i2aQl::l. tpratica. balanço geral, conta de lucroS e perdas e parecer do conselho

I
Em faCe desse íncidenté. a

fiscal, referente ao exercido de 1953. Federação Chilena tratará 'eh c�bf.'d" t,

_ _ _ _ 2.01) _ Eleição do Conselho Fiscal ínstricão de novas-í
-, 'a'J

3.0) - Assunt-os de interêss€ geral.
Nota - Os srs. acionistas deverão comparecer

de sues ações ao portador.
Indaial, 18 de Fevereiro de 1954

São convidados os senhores a

BLEIA ORDINARIA, que se reeliz
Paulo. 3310 - nesta cidadê de Bl
março proximo, para deliberarem

ORDE.
1. - Leitura, Exame, Discus

cicio de 1953," notadamente Relat
cerrado em 31-12_53, conta' de Lu
Fiscal.

2. - Eleição do Conselho Fi
3. - Outrós assuntos de int

Blumenau, 16 de fevereir
RudoIf KIeine - Diretor

AV
Acham-se à disposição dos se

J" sociedade, à rua São Paulo, 3310.
� refere o artigo 99, letras. a, b, ê,

��.,.���- .....
.

tem!>ro de 1940.

, _ 2 casas novas, de lnadeiras. 131umenau, 16 de felrereir

ARMAS E MUNICoES ' Junto um negocio d.e. Secos e
RudoIf Kleine - Diretor

,
•

o molpado� e uma, garagem, ne
, ..... '3! góci.o de ocasião, terreno 33 x

ArmaS de caça, tSpor- 69· Tratar no local !;tom' o

Ias etc. qualquer,
marca, COM:PRAM-SE

I VENDE-SENA �

(aSa Pesca e (aça I'ú�=�ena
�:pr""':-�a=-de-4ii#Ji-no

� Beco Xapecõ sendo uma casa
_ BLUMENAU - � de Madeira � um pequeno po

Bua 15 de NqT., 1301 � mar. Pr,eço de ocasiãü, terreno
�<f 27x30, tt'ratar com Paula

�� Rua ItajaJ n.,C) 2261.
.

IMPORlAM TE fiRMA
TI\'IPORTANTE FIRMA industrial de Joinvillle, neces

sita de Auxiliares de j!:scritól'lo - com pratica de contabili
dade, correspondencia ou carteira de cobranças, devend-o os

interessados dirigirem-se por carta de proprio punho 'à Cai
xa Postal n.o 38'9 - Joinvillé,· dando preterições e· referên-
cias.

-SE
r�\� --;

Moças para faturístas e.serviço de escritorio, inform.ações
Destrtbuídcrà Catarmense de Tecidos S·A. Rua 15 de No.
vembro - 25.

quartos com e sem, pensão, ver '.e tratar

Herlng, - 24.7.
a Rua Hermann

VENDE-SE
LOTES NO NORTE DO PARANA' POR PREÇO DE OCASIãO

VALORISAÇãO GARANTIDA

Facilita-se o pagamento mediante prestações.
Informações em Blumenau a rua Itajaí n.o 35 - REPRE

SENTAÇõES CLIPPER.

ELETROLA NOVA
VENDE-SE

Representante do
Paran.á·

PRECISA..SE

Por motivo de trilhsferencia.
vende-se uma e'letrola nová
com 4 meses de uso, marca
"Philco Tropic", tipo maíor,
toea.díscos piS velocídade=, rá
dío com 8 válvulas e 9 raixas
de ondas. Ver à Rua Lauro
Mueller, 50 - Ap. 4, Edifício
Jací Campos- Preço a combi
nar.

��!PH .��p�
Firma idonea em Curitiba,

estabelecida com escritório
de representações, por conta
propria e coni'ígnações, aceita
qualquer representações para
aque'le estado. Rua J,oão Ne
grão, 127 sala 315. Caixa Pos
tal 9-6-3 - Curitiba - Pa-
raná,

PRECISA-SE
Um terreno na JARDIM

BLUMENAU, a Rua Thomé
Braga, medindo 17,5 de frente
com 41 metros de fundo: Pre,
ço o-s 80.000,00.

.

Diversos lotes de terra! a

Rua São Bento e Rua Zendron
(Garcia), próprio para Resl
dencia, preços de ocasião, me.
díndo 20 x .20.

CHEVROLET 1952 e 1953
(Vendo, Ou tróco)

1952 - Faixa branca, capa,
rádio curtas e longas 10.000
km- Tudo ainda original. Pela
melhor ,oférta. Cor eãnza
chumbo - mecaníee - 4 par
tas.
1953 - Faixa branca. capa
_ 4 lJOrtas. g. OOG km. Tudo
original .- '1 portas - meea

:niep; - Cor azul claro em

baixo -- Beije em cima.
;Endereço - ItajaÍ - Rua

15 �ulh() a_o.lad'.) do Cartorio Um terreno na rua Piaui,
RegIstro CIvIl.

I
esquina rua Nereu Ramos -

proximo à Alameda Rio Bran

(ASA PARA VERANEIO �c:; lrl��'mações pelo telefo-

Vende-se por motivo de
mudança, ótima rersidencia V E N D E - S E
em São Bento do- Sul, situada ,;

em pontal apraztvel da cidade
(perto da fabrica, Klimeck).
Possue instalações sanitárias
completas, agua encanada,
quente e fria e pequeno po
ma'!". - Tratar com Weiller,
à rua S Paulo, 280, em BIu-

de dUãs moças, uma para Se1'
viço de baãcão e outra para ser

viços leves, e qUe saiba falar
o alemão e portugues, Infor"
mações na Confeitaria Toen.
jes, Rua 15 d_.e. Novembro 982.

VENDE-SE

menau.

PRECISA-SE

Por motivo tIe muüança um

Bar e Café e Restaurante bem
montado, bom, estoque de be
bida boa frequencia. O maior
e melhor pontol do mercado
publico de Itajaí. Tratar no
mesmo< com Edú Verissimo.

ALUGA..SELOTES A VENDA
apartamento com 11 peças em
preclio recenconst1'.'uiuo de ma
teriaI para pequena familia
preço Cr$ 700,00. Tratar-se
Rua AréU'languá entrada fnbri
Ca de pentes.

Vendem-se diversos' lotes,
próximo à nova ponte em

�onstrueão no bairro de Fon
ta Aguda.
lllformacôeS COnl Arno Bec'

ker; Rua Bolívia, 73 - Fon
ta Agal1a - Nesta.

�'(ENTRO DE
A UT O M O' V E I S de ,uma moça para serviço de

I escritório que seja 'datilogra
fa, apresentar-se na Navita.
Rua 15 de Novembro 1513

.

AutomóTet.
Caminhões
Camlonetes

VENDE-SE

MOVEIS USADOSTROCA
VENDA
COMPRA Vende-se dormitório, peças a

vulsas, est. Rua Alvin Sch;q
dl'er.

�'-\ ,

, Coneesslonárlolilt
'CAMINHõES F. W. D. (l!'our

Wheel Drive)
trRATORES: L. H. B. Dieael

, Peça. e Acessorlmn
i J'ORD -- CHEVROL.ft
\>. - Linha -

[..'� AUT� �ÓM�:CIAL
lV IMI"ORTADORA S. A·

r BLUMENAU
� Rua 15 de Novembro. 983
I "ACISA" - Fone 1324
Telegramas: VANDEMEENE

ou froca-se
Uma camionete Chevrolet

"R_amona". em' perfeito esta�
do� Freio, hldraulico. Aceita�
se troca por uma motocicleta
de 250 '3.' 500 cilindradas. In-
formaçÕies com Frido,t'f.n. na

Oficina Preisig, Rua 7 de Se
tembro - NeGta·

EMPRESA fOR(! 'fLUI SANTA CAHTARINA S.A.
. '

AVISO AOS ACIONISTAS
\ '

l
'

Em, obediência ao disposto- no artigo 99 do Decreto-lei Fe
deral n .o 2.627, de 26 de setembro de 1940, ficam .os Senhores
Acinistas ciêntiiicados de que se acham à sua disposição na sé
de soé'ial, à Alameda D\:�ue de Caxias, n.o 63,;nesta cidade de IBlumenau, os seguintes documentos referentes ao exercício de
1853:' '

I
a- - Relâtório, da Diretloria;
b- - Cópia do Balanço e da Conta "Lucros e Perdas"
c- ..:_ Parecer do Conselho FiscaL

,)

Blumenau, 17 de fevereiro de 1954.
.

lAss.) GUILHERME RENAUX - Diretor Presidente
INGO RERING - Diretor-Vice Presidente
UDO DEEKE - Diretor Gel'entl.:!

,Até 25 de FeVE:l'eiro' com
Rua 15 de Novembro 11.0 642 -

ou

no dia 26:de Fevereiro no prédio
Rua M�tl'a1i.hã.o, das 10 às 12 horas.

GREMIO fSPORTI VO OLlMPI(O
BAILE D E CARNAVAL

o Grêmio Esportivo Olímpico tem a honra de convidar
os seus sócios e os da Sociedade Dramático Musical Carlos
Gomes e Exmas. Famílias para o seu grandioso e tradicional
BAILE DE CARNAVAL a realizar-se no dia 1.0 de março
(SEGUNDA-FEffiA DE CARNAVAL) nos salões da S·D.M.
Carlos Gomes. I

NOTA: As mesas estarão a venda com o zelador da S·D�

\'M. Carlos Gomes a partir de '17 de fevereiro.
'

,

"

,

Os sócios da S.D.:M. Carlos Gomes deverão Identifj
car-se na portaria, afim de serem evitados contratempos. I'O baile será abrilhantado por duas ótimas orquestras.

_..__,_.....;_

Os visitantes terão ingresso mediante convite especial a.
razão de Cr$ 200,00 que deverá ser solicitado com a Direto
ria.

TECELAGEM E MALHA 'RIA INDAIAl
AVISO

Achamcse á disposição dos srs. aetonístas, no escritório da
sociedade; á rua Marechal Floriano Peixoto sin., nesta Cidade
os documentos a que Se refere o art. n.o 99, letras a, b e c ,dr;;
decreto-lei n.o 2627, de 26 de setembro de 1940.

' ,

Indaial, 18 de Fevereiro d€ 1954
João Henníngs Filho, - Diretor Presidente
Alvin Rauh Jor. - Diretor Gerente
Oslym de Souz:; Costa - Diretor Sub-Gerente

rrSAMAR(O" S.A. AGENCIA MARITIMA E
MERCIAL - nAJAI'

.

Levamos ao conhecimento dos senhores -acionistas désía
S<ocledade, que se acham à sua disp.osição na Séde Social em

Itajaí, a R�a CeI. Eugênio Mueller, 53, os documentos de que
tl'lata o artIgo N.o '99, do decréto-Lei Nr. 2627, de 26 de Setem
bro de 1940, a saber:

I1'0) - Relatório da Dir,etoria, referente ao exerCício findo
em. 31 de Dezembr.;'J de 1953;.

'

das. !.<o) - Copia do Balanço

�e
cóoia d;J Nmho "T ,,,_ .. -

-

.

3.0). - Parecer do CanseI
Itajaí, 15 de F,evereiro de
'(ass.) VITOR FELIX D

ABDON DAVID Si
JOSEPH LINDIG I

COMPANHIA INDUSTRI
EDITAL DE

-- w_____

'�$ tomin�isl{u conde ...

ru�dos, mu : f.E»UU·
DETROIT,20

j0!'al I_.Ijcq.ard eúnGE'no!l seis co;..

-:11�n!stHs -a penas di2 quatro e cin
�,)" i.lfiO'; de prisão e iTIttltas nt�

:0 mil d61m'es :por. �erem eon',_:)ira ga.do de pYantã-'" da poiícia.cen
(; >:'''';' p:opugara m:rru'bada 'Dor traI. Essa autiJridade-, €>ncam)

l'il!)tl\'O� '\'HJ-1entús. do go,:,e:rno. Eu. ! nhou o meÍlOr :1'J' Juizo com"
Irp1<ônto, [1�t.es de :munCl<lr as seu I petente, sendo o corpo de Luiz
tew; ..s, o ,1Ul7- !Jro!'ô'; a �ada um

1 após examinado por um perito
dos �'Cll!'adoS a.lud�'l('s a 11' _:para a do Instituto de P,olicia 1'ec i-,
l!U;s",.. caso as�,m, deseJassem, ca e rem-ovido' para o Necr�e
];!çU5 n1flguem .acell;ou," , i rio do Araçá ..

iiiB��_

PORCELANA S iii. I'"'aa

ASSEMBLE'IA GERAL ORDINA'RIA
São con;idados os snrs. acionistas desta Sociedade a se reunirem

em ussembl�la geral ordinária, a realizar-se no dia .20 de março do cor ..

rente ano. a� 14 (quatorze) horas, na séde social, afim de déUberárem
sobre a segUInte

' '

IOFOSC4L
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Mantido de ter r a.
do tráfe.go r.1 dos.

.

,
�� .

o .' papel básico do rádio ne aviação· ... (om a Aeronàutica a maior rêde de radioacomunicações do
Brasil� Necessídade urgentedaampliação dos sistemas para manutenção de segurança no transporte aereo
r O

..
Mini.stério da

A'8l'onáu-.l taçõ.
es de rádio do BraSi.l, Q-.

mentáríos e - isso é.'. im- 1'CO.110 Brasil, .e.
o progresso só as ímjuções técnicas COe. trole como de. meteorologia,tíea pode se vangloriar de perada e mantida apenas portante - com o sôbre hu- que atingimos neste setor, -mo tambem numerosas ou- são os organismos coordena

possuir fi maior rede de es- com os seus recursos orça- mano esforço (6 dedicação dependendo como depen- tras considerações de impor dores, Mas a eles estão SU�

do seu pessoal. riem dos problemas técnicos tancía relevante. Preve a bordínados; );lara perfeição
Com essa rede vem a Ae� operacionais de impressto- ampliação das aerovias que do funcionamento dos síste

ronáutíca conseguindo ateu nante complexidade, só tem canalizam nosso tráfego aé- mas uma série de redes e ea

der ás necessidades dos ser- sido possível por um ver- reo em numero de 150, e a tacões, Aos 9 centros de eon

viços de Controle de "I'râfe- dadeíro milagre de sacrífícío .amplíaçâo e melhoramento trole de vôo deverão se su

go Aêfeo de �teorologia e força de vontade do Minis- dos serviços de radio e de bordínar, alem de 1!l3 radio
de Busca e Salvamento e de téria da Aeronautíca, que meteorolofiía. faróis, 9 estações prmclpals
Informações Aeronáutíeas, tem esgotado todos os seus Nesses ultímos setores, de radío-telegrafia a radio

qU0 são essenciais á infra- r�c.ursos human<?s e mate- que h�e focaliz.ar�mosj ,o fonia, das qll�is .

5 já 7Xis�
estrutura na qual se funda -rrais na tarefa ingente de plana/da AeronautIca esta- tem, 14 estações de radío de
a segurança e o progresso levitar o rompimento da es- beleee a divisão do país em junção, das qais 3 já exís
do transporte aéreo. ,trutura qUe deve enqua- 9 áreas para efeito de eon- tentes, e 114 estações: de
As crescentes exígencias -drar e impulsionar as ati- trole de tráfego aéreo, e em' .comunícação ao longo das

do tráfego aéreo, que no vídades da�viação civil. 10, para efeito de coleta e aerovías, das quais já exisc
Brasil tem mantido nestes Agora porem, nem mais de transmissão de informa- ;tem ·66. Aos centros meteo
ultimos anos um ritmo de .á base daquela força de von ções meteorológicas, de-I rolégícos por. sua 'vez, fíca
progresso verdadeíramen- tades daquele espirita de jzendo as aéreas dos centros rão subordinadas mais de
-te vertiginoso, e o emprego \sacriíicio, poderá ia Aero- de controle de tráfego se -rma centena de estações de

pe aeronaves mais velozes náuttca, apenas com seus aproximarem, tanto quanto observação de superfície, de
pois já estamos em plena proprios recursos orçamen- possível, das áreas dos cen- sondagem com balão piloto
era do jato), criaram, toda- táríos, como tem acontecido tros meteorológicos. \e de sondagem com radio
via a necessidade, urgente até aqui, continuar a en1:1'e11

. Atualmente, só possuímos sonda, todas elas dotadas de
e imprescindível, de uma tal' todos os i.numeros e com centros de conntrnole de tra I serviços propríos' de radio
(reforma profunda na rêde plexos problemas do nosso fego aéreo em Belém, Na=] comunicação. Essas esta
da Aeronáutica, não só pa- surpreendente e vertiginoso .tal, Rio, São Paulo e Porto ções, em intervalos de tem
ra expandi-la de modo a prog.·res..;o .no. set?r

do

tranS-1 Alegre, prevendo o pIa.no a I P? cu.r.tos, tr.�cam informa

qUe possa cumprir de ma- porte aer;�o'. EXlste�, aber- instalação de mais quatro
I çoes entre SI e as coneen-

111ieira sa1JsfatorÍa todas as tos ao traIego publIco pela centros nos aeródromos de! tram nos centros, que se

diversas atribuições que lhe Engenharia da Aeronáutica, I Manau� Salvador Goi�l."1ia I incu�p.em de preparar a

estão afétas, como para ne- nada men.os de 457 a.eródro- ,e Camp� Grande.' Com r€�' previsão do tempo ê)n cada
11.568.212.80

l' d'
. d d I t284.234,50 a se mtro UZlr eqUlpamen..i mos, a gran e màlOrla e es lacão aos centros meteoro- ro ,a.

61.212,30 tos mais fodernos e eíicien- ainda carecendo doe instala- lógicos possuímos penas Como se ve, a tarefa que
229,174,10 tes ao genero .de serviço ções e equipamentos essen-, tres � em Natal no Rio o Minístér.io da Aeronáuti-
98.500,00

que .a aviação ex�ge. ciilis; a rede de rádio, da �Calabouco) em P�rto Ale- ca t·em pela frente é imensa
1,00 12.24.1.334,70

A
.

b
.. ,

C" C_____

.

O RADIO NA "P;ROTE-
.
eronautIca, . em ora a

gre, e esses mesmos, sem umpre agora ao ongres-
CÃO AO VOO" maior do Brasil, está aquem �'2rviço de radio proprio, o so ajudá-lo. aprovando o

1l0.593.<lO. O papel representado pe- das reais necessidades para que se torna imprescindível. plano das obras que se tor-
1.546,288,00 1.656.681,40 lo rádio na proteçã,o aO' vôo controle e pr�teção ao vo_o O plano prevê a completa-. n�m necessaria� á .man�te!l

e no controle do trafego ae- nas 150 aerOVlas que POSSl- cão dos já existentes e a çao dos altos mvelS atmgI
reo e básico n� avia,�ão. Os I mos -: cujo nurr:-,e�{} �amb�l�: I �:ração d�_mai� _sete Cen- dos pela aviação. 110 Brasil.
chamados radlO-farOls, cu- se torna necessano amplia. tros MeteorologlCos: em

ja substituição por equipa·, }.Jrecisamos aumentar. os Campo Grande, Manaus,
menta mais modernas já es- centros e estações de m('- Rio (no Galeão) Salvador F A ç A 1\1 S E·U S
tá prevista representam um têorologia que fornecem in· Beleni., Goiania' 'e São Pau: , ,

.

I
auxilio inestimavel á nave- formações para o planeja- lo lCongonhas).' � Á N t1 N C lOS

.

g�ção aérea que se pode di- ,menta e segurança de voo (
_ I'I

16.1123,H3,20 zer, a eles deve em grande de estender a rede de radio j INSTALAÇOES Itr E"S T:Et J O R N A L
I parte o prestigio alcançado faróis que tantos beneficios Os centros, tanto de COn- '

.

200.000.00 I junto ao publico como meio presta á navegação aérea .. ,�IUlttUlIIII.nmllrftlttJIUlllfIUU1lllltUlIUnnmmlfllmuUlnllmfg""'!!1
eficiente qe transporte. A-I E toda essa gigantesca one-::

M t .� � �l': � t�' ti 'bl
E3

33.B97,190.60 11em �os radio-far?is, outras rQsi.s�ima e· ur.ge:1te tarefa
.. ª a orol g o 's e

.':

oe er Iestaçoes de radlO-telegra- posItIvamente, nao podera S U �
.

'. � ,

!.i,ia.,
e r.

a

..diO-fo.l1ia
s,e

.. to.
rnam se.r.real.iz.ada apem:8.com

as �
,

,.' .

=<I�. necessárias para dirigir ..
e verbas normais orçamenta.. i l.üüJll!d iU.ll1iBN.A:U:: 7,

"", ,I proteger Q tráfego aéreo ao rias daque�e Ministério. ª r�'i'OS = I"ARTO SEM DOB'� URiv'U)j[z li' ::
. ioúgo das aerovias, que são AMPI,IAÇAO DOS ª = COi\iPLICAçÕES�

. .�
8S "estradas" do espaço. Ain SISTEMAS ê . SERVIÇOS F'RE'DN�,TÃL . :_

da -

o radio que controla a Conforme já tivenws o- ª tmNaUL'FAS M.E'DIOAS DIA'mÃ� ;,=.j'= 11 iiOiUl �
apro�imação do avião do pOl'tunídadt8 d� acentuar i.,uUiUUjjmnmmjmml!minlijjmim"lUmnm�fíijijummiimliii... j
aérodromo, gui�ndo-o. pflra em ol:tra:" repor�agens, a

II
_.

.

.

o pouso; que Colhe as míol'· AeronautIca, tendo ern face.

inações me.teor.oIOgiCaS nas a gigantesca. tarefa, de cuja Iquais diversas regiões, pos� execução depende· a conti�

sibilitando aos pilotos o pIa nuação do progresso ou

nejameto de suas viagens mesmo a sobrevivencia do
. 13.995:000,00

com a €conomia e seguran- ,transporte aéreo no Brasil,.

62.183,80
I

. .

í.461.739.80 ça e os mantem informados elaborou um pano rrllmmo
838.215,30 q�ando em vôo, para que denecessidad'es imprescindi-

2.842.965,70 evitem situações atmosféri- veis, para ser realizado em
595.807,00' 19.795.911,60

cas perigosas ou inconvenj· cinco anos. Esse plano, co-

entes.
.

m_o tambem já tivemos 0-

2ÓO.000,00 l\ULAGRE DA FORÇA DE I,portunidade de localizar,
..

.

VONTADE prevê a introdução de me-
3�,897 .190,60 -

d
.

1 Ih.' t b t
..

I A manutencao o oe eva- 'oramen o s su s anCIRlS

do indice de segurança que em 90 aeródromos selecio

apresenta .o transporte aé- 'nados, tendo. em vista não

.. I/ffi;#

aVI,OeS

o

ANUAL
SEME�TRAL

.

.

N.I} AVULSO •• t. �.; ... .,. .._

Cr$
Cr$
Cr$

150,60
86,00
1,60

SUCURSÁIS:'�io: __ Rua Ri)t'irlgo LiSboa. l�
;_ Fone 42.5953',..... SAO,FAULO: Rua '1 de AbrIl
.n, �30 - 4,1} andar �. FoD.�: 4-82'17 e 4-4181

.

BELO JIOBIZONTE; - Rlill Goiás:, 24 - POR=
TO .ALEGRE: - Rua João Móntaurl, lã = OVa
RlTIB,â.: � ltlllt Dr.·Murici. 708 ... g,o andai:' =s=.

Sala 233· - IOINVILE: � Rua São Pei}i'I}. 92;

REI.ATO'RIO DA· DIRRTORIA

Senhores Ac'ionlsta's
Cumprindo determinações ilegais e estatutárias, submetemos. a a

preciação dos Senhores Acionistas o Balanço, Demonstração de Lucros
e Perdas, Parecer do Conselho Fiscal e demías

'

Documentos, rereren;
tes ao Exercicio encer:tadu em 31 de Dezembro de 1953.

Os documentos acima referidos, que com este, também publícamos
oferecem todos os elementos neeessartos a analize da situação eeono
mica financeira desta Sociedade. permitindo ainda conhecer o resulta
do. do exercícío em comentaria·

Cumpre ainda esclarecer que, as participações referidas no Bad
lançá, representam o valor de 10 ações preferenciais ao portador de
Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) eaõa uma, subscritas e íntegralíza;
.das por esta Sociedade no ultimo aumento de capital da Empreza Força
e Luz Santa Catarina S.A., cuja sítuaçãc é de todos conhecida como
ottma,

Estes. Senhores Acionistas o relatório que julgamos de nosso de�
ver submeter a apreciação da proxíma Assembléia Geral Ordinária.
esperando o seu franco 'apoio expresso na aprovação de todos os do�
cumentos que submeteremos a seu jUlgamento.

Blumenau, em 17 di!;! Fevereiro de 1954.
Irineu Bornhausen, - Dír Presidente
Kurt von Hertwig - Dir·. Comercial
Paul Werner Dir. Técnico

'ATIVO"

EUROPAE1SCHE
.

ASTRONOMEN WOLLEN RIE�
SEN-TELESKOB BAUEN

DENHAAG,·20 '(DP) '- Astronomen aus Fran
kreieh, Belgien, Westdeutschland, Schwedsn, England
und Holland begannen im Hagg Besprechungen Ue
ber díe Moeglíchkeit zur Errichtung eines grossen ,

Teleskops in der siiedlíchen Hemisphaera, Vermut:
Iich kommt dafuer Suedafrika in Frage.. Bis jetzt
fehlt ein, solehes 'I'eleskop a,uf der suedlichen Erd':'
haelfte, s6 dass ein grosser Tei1 des Weltraumes feur
die wissenschaftlichen U'ntersuchungen nicht erreicli�

·

bar isto Wénu eine Einigung arreicht ist werden die
Astronomen sich vorraussichtlich an ihr'e Laenderre�
gierungen mit der Bitte um Zuschuesse wenden den�
dÍE; Kosten. eines solchen Teleskops sind '.- �ie es
helsst - so hoeh, dass ein einzelnes Land. den Bau
l1icht finanzieren kanIi.

.

ImObilizado

369.036,20
:2.606.494.10

1,00

Estável
MáqUinas e l\10tores
Moveis e Utensilios
Instalações em Construção
'VeíCUlos
Marca da Fábrica
Modelos

AMERIKA:NISCHIDt .

KRlE,GSFLIEGER
GLUECKT

·

B�O.ql\11i;'�rp (New J€rsey), 20 (UP) _:. Bei:m
Abst_urz gemes Duesen-Jagdflugzeuges fand der be..
kannte amerikanische Jagdflieger Major Michael
Brezas dé� 'I'od. Br.ezas hatte im zweiten Vireltkrieg 24
Abschuesse zu verzeichnen.

Realizavel
Almoxarifado 3.709.BBI.Oo

6.710.101.50
39.042.20

5 .958.070,40
2.144,00

Fábricação
Mercadorias á Disposição
C/Correntes Devedoras
Deposito de Garantia
Deposito de Garantia Bco. do
Brasil. S IA.
EmpresÍimo Compulsório

.

Participações
Obrigações Municip::.is

3,491,110
210.712.30
100.000,00
90.000,00

.

FUER IN FLIEGENDEM .HUBS.CI!,RAUBER
..

·

. M?NTREAI.., 20 (UP) - Ueber dem kanadisch�
amerlkan::schen ,Gréhzg'ébiet fing ein Hubschrauberder amerlka�iscl':en Luftwaffe' im F1uge Feuer und
st�erzte schhessllch auf kanadisches Gebiet ab� . Diébelden Insasseh kamen ums Leben.

Coutas de Compensação
Açôes eOl Caução 200.000,00

"PASSIVO"
Exiglveí

C jCorrentes Credoras
Titulas,DeseoútadoB
Bancos Credlal'es
Banco do. Brasil S/A., Cia. Caução
Obrigações á Pagar
Adeantarnentos
PromissÓrias
9ividendos á Pagar de ações
"o ponador
Dh,'jdendos li Pagar de açÕes'
nominativas

'

.
. :'

.;' :,1 Grátific;lções:; Direioria, Conselho'
· REKORDFLUG AMERIKANISCHE:& BOMB�R'

> Fiscal, fl1!�regadOS: e' ('Jperários
FLUGPLATZ TRAVIS (Kalifornien). _ 20 'caPíi!,;o)i:'íâgíVél, .(UP) - Zwei Bombenflugzeuge der amerika�ischen Fundo Retenção Decreto_Lei 9159L?ftwaffe v�m TYp B-36 landeten auf dem Flugplatz

j
Fundo de 'Rcierva Especial'

Lllnestone, 1m USA-Staat Maine nach' FI I Fundo' de:Resérva Lega! '

ohne Z
.

h I d
,elnem ug • Fundo de DePreciação .

d·' b .�71SC 211 au, ung Japan-USA,. Dia Strecke, die I Fundi.:> p.nrn D�vedores Duvidósósle emen Bom.ber zur.uec.kle.gten .' zw· 1 d
'

L fth f
-, lSC le11 em'

u a eJ?: yokota bei Tokio und Limestone - ist14 000 Kllometer Iang.
'

716.195,10
2,4,91.630,40
3. a16. 342,90
2.018.515,20
335.245,40
4.000,00

1.100.000,00

MA?RID,' 2Q (UP} - Ane MitgÚeder der Be
�tzUl1g el11e�, amerikanischen C:"U9, die ueber spam�ehem C!eb1,et abstuerzte, konntsl1 sich retten. Die
�heger, dI:: vai', d�m A;bstui�z �U Jfallschirmen ausder M�J��I�e< sprangel1, w.lü;den hei Cttce::res;; 8BO .

Ki�
}l_?mete!, .von der Grenze PortugaIs,' gesund'aU:f!léfun:'
'(ien;

"

....J.

,1,.170.000.00
.

\.

" 6"'9,350,00

2.100.000,00.

Contas de Compensação
Caução da··Diretoria 200.000,00

Blumenau; em 31 de Dezembro de 1953.
lrineu BornhauSen _;_ Dir. Presidente
Rurt von Hertwig - Dir. Comercial
Pau! Werner -" Dir. Técriico
Karl Jocham. Contador - Cart. 1124 C.R,C.S.C.

,

'.
I 1/ �

"DEMONSTRAÇÃO DA CONTA' LUCROS Ii: PERDAS"
�,

" D E' B I TO ..

6INA'$10 DA S4GRADA FAMlllA
.

EXAME DE ADMISSÃO - �njciGl·dia 16 de fevereiro' às
, 8.jhoras; 'tnscrição até a véspera.
EXAMES DE SEGUNDA E'POCA, d�as 22 e 23 de fe,ve

relro às 8 horas; InS

crição até a véspera.
MATRl'CULA para o:; Curso�s: Ginasial, Admiss�o, Pri�

már'oo e Jardim de Infância ao roa 23 a 25 de fevereIro, nas
hora.s do expediente (8 a 12 e IS a 18).

. Despesas Diversas
Fundo de Reserva Especial. valor
atribuído a est:? conta

'

.

FUlido
.

de Reserva Legal, idem, ideJ;íl
Fundo Devedores Duvidósos, idem' ,

FundO DepreCiação, idem, idem
Dividendos de Ações .ao portador
Dividendos de Ações nominativas
Gratificações: Diretoria. Conselho
Fiscal, Empregados e .Operários

23.126.247,90
I . -452.639,20
364.950,40
595.807,00

t 966.260,60
1.170.000,00
649.350,00

2,100.000,oa 30.425.25510
,

" C R E' TI ,rI TO"
Mercadórias
F d D

.

30.012.406,90
un o evedores Duvidósos. S!!.ldo 406.888,70'Vendas de Máquinas Usadas I· 5.959,50

I
30.425.255,10

30.425.255,10

zehn

... : .. SANDAÇÕES TRABALHISTAS
Continua a intrigalhada! Va�os, porem, vencendol a ba

talha de maneil1al admirável, ','. ,.

. O momento exige muita pOD(leração. InfeHZll1ente, assim
�()J compreeDideu auXJÍUares di,r..tos, já condenadoS' eI que
pro:curam criar um ambiente de.: intrta�ql!nidade e uma at�
mosfera de. antipatia, que'não" exÍBte entre' as clàssés ,trabalhis_
tas e taIS classes militares. '. '... ' ...

"

'.' .' . .

.

.' Por exemplo, fi comercio de: hoje, iii Esplánada dOI Castelo.
PaJ.'a. que? Não são esses C(urucÍo';. que. ;'ã6 influir n6 seu âni

•.m(}, para decidir sobre as rei,vindicações (los .tr.a:balhadores:
O Ministério, da Trabalho deveria, portanto!, ser O' pl'fmei

ro a. impedir ·esse.s "metings", que' só pode. ser recebido. como
uma prO'vocação depolis da advert�ncia cívica feita pelos 82

I coronéis e 60 tene:ntes-cciJ"onefs, dos quais 99 POr cento, osten.
tam a Ord:em do, Mérito Militar. ':

' ,

,.
.

Tenho grande amizade pelo Jango. Mas ·0' que é que te-
.r'ial acontecido nG seu cérebro para cOllstatar:Ge esse fenômeno

..----illiiiii------lfiiiiiiiiiiiliiiiiiliiiiiiiil_Iiiiiili_lilliiIiliIliiiii_� I do. desaparecimemo de sua. percepção externat ist.o, é. dos fa_

..B.. 010.S
.

C(�.:.1n.f·e'.1"tad··os. l��'i :�� ;�ü�'��a�������andO de uma maneira. verlig{nosa. e
- -

I Ontem, no P .. H·, no. Regfónal, depois de uma. se6são
Modelos Al'tistieos, Pa- (

,-�

.

movimentada, retirei-me satcsfeito para ponderação, pelo, cri�
ra Ca:;amentos; Ani- ,1. .., .�. tério, e pela energia sereUla! com. que dirigiu os trabalbos o seu

versários, P.dmeira Co�, discípulo amado, o nosso Lutero Vargas. .

Por, que esnc exemplo é, então, segUido pêlo nosSil! ctue-mUllhão, e Baiismos rido Jango, quando é de�·cada. a situação? .

INI{OflMAÇõES COM Será, porventurIa!, que o' tjtulaI' do 'l'.J.+abaIho esta. procn-

.S fi A· M. O L L E. R'. .'
rando fazer-se de "vitillla", e .. C{l'lnO , é •. fl!brigado a deixar 0,

I'{ Mill,i�tério dI); Trabalho depnis ,vir' <tfirm'ir. que os tra..
balhadores estão oprf'midos pelos reaéionários, entrando pelo
terreuOl da demagogia? .

Mais do, que nunca, n>CIJtlssitamos de. eabe('.3, fria para en-
frentar o temporal, Esta é a verdade patri:otiCQ', '

Nessa altura, o ministro; do Trabalho já deve ter refletidl}
que é preciso mudar de rota. Sendo um brasileiro 100 por
cento, não· s,e pode deixar levar nu se,r .ar�as1lald� pela cantlga
dos comunistas.

C:ertissimo,. d'as bO:ras incel'tas.
BARRETO PINTO

Irineu Bornhausen - Dir. PJ'esidente
Ku�t von Hertwig. � Dir. .::omerclal
Paul Werner - Dir. TécnÍico
Karl .r�Cham, Contador - k:z.rt. 1124 C.R.C.S.C.

PARECER DO CONSELHO FISCAL"
Os abaixo assinados, membros ej'etivos dto Conselho Fiscal da Electro�Aço �ltona sIA., .

tendo e.xami'l:lado detidamente o. "Balanço Demonstraçao de Lucros e Perdas", liilelatório da Diretona e demai� do:
cUI�entos :-eferentes ao exercicio QÍe 1953, depois de constatarem a
malS perfelta ord�m e exatidão eIDf tudo o que .foi dacllo examinar sãode parece� �u� ditos documentos djevem ser aprovados pela AssembléiaGeral Ordmana a ser oportunal!l1elirte realizada.

'

Blumenau, em 17 dIe FevE'll'eiro de 1954.
Genésio Miranda Lins'

.

Rercilio Deeke ,

Dr, Rodolfo Renau_... Bal�er

i;'.'�'

confrôle
eni voo

COntinua aumentando
Continua. :lUmentand9 considerávelmente, de ano para

ano, o movimento da VARIG. Em 19;53, no que. diz respeito. a
carga transportada por .essa Companhia. verificou�se um a

créscimo de quasi um milhã·!) e meio de quilos sobre o t(.jtal
registraJ!Q. no .ano anterior.

,

Quanto ao movimento de passageiros, a diferença foi
igualmente apreciável, COnstatando-se qu.e. 110 ano findo,
transpcrtou a VARIG 50.000 pessóas mais do que em 1952.

Aeroviári.()s e aeronautas em' férias
A aprezível Colônia de Férias da Fundação dos Funcioná

rios da VARIG, situada às márgens G) rio Guaíba, na locali�
dade de Ponta Grcssa. distante apenas. alguns quilômetros' de
Port) Alegre, está abrigando, nesta' temporad'a, grande núme
ro de aeroviários e aeronautas que em!;)regam suas atividades
na mais antiga Empr2sa brasileira de navegação aérea. .

A diária para as, funcionarios da VARIG, é de apenas Cr$
,28,00, com direit<J as tres refeições prínci!)ais e pernoite, °

que permite a t.:::dos as, aux:ltares da.Empresa;' d,esd.e o mais
graduad.} até o mais ,modesto, gozar ferias ou, passar agradãvei
fins de semana, em companhia de .

suas famílias, num dos
mais gelos e confortáveis recantos d.:s arredores da, capital
gaúcha.

IQuebrando�Cabeça

HORIZONTÁIS:
1 - Pr(mome. 2 - Terreno arroteado proprio para a

a cúltura. 3 - Dispõe em camadas. 4 --"- Ação (pl);.,- indivi$i
vel. 5 - Ornato para a mulher (pI). � '-- Gritaria. 7 - Em
partes iguais (frro). : ".: .

.

VERTICAIS:
'

.... '.

1-,- Perkdo (pI.) - Atmosfera. 2 _:_ .�J,ém. 3 - Reci�s
de coral. 4 - Mau cheir,!)· fi - Chóradeira. ·tr"" PFlrque.�7 �
Sozinho.

..

,....
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



A TRISTEZA DO CÃO - Antonia Maffioletti, uma
"

f t :::JO[" 1�h��3 de 63 anos. que se acordava cedo, e �t!idava �e seu�aba requenpemen e, a 1\1.1 UlU -

lho, Mas durante dois dias ssgutdos 'os vízlnhos r:ao a Vlra�" .dade reside no trunànhé., 'O,
- 'o que causou certa estranheza. F·�ram ver .er,ltao, o que ha .quarto é excessivamente pcvia .e encontraram a pobre senhora morta àafíxíada durante o

.queno, não cabendo b'8m ne-S0110 em, vir�'Ude de um �scaI?:umento d'e.gaz. A seu lado Ilore!!!,
destava o seu cão de .est1maçao, que latia fracamente, quase a, 1e :,OS _l}1oveís' c,omuns ,e u

morte- Retirado dê) local, o cão rapidamente se restabeleceu-ao ma alcova, ou ainda mesmo'respirar o ar fresco. Lo�o ele voltou par� ,casa e andou an-: que s'eja usado p:ara'escfiio-gustido em redor do cadáver da dona. Verrfícando que ela es- .

t htava mc rta- ele latiu tristemel).te, correu para uma [anela e ri!), seu pequeno ,,�:;m, o
caiu do 3,0 andar, morrendo.

<-.. '1;o,r!l,�, 4;ificil ID,oblliádir -e,:
PREJUIZO - A moça parou o carro no posto de gasolf, decora-lo.

na, á entrada da cidade de Milwaukee, e mandou !eabaf?teç.�r, :Os aposel?-tQs de§s? ��.1?e�seu tanque. Terminada a o1>erção. o garagista nao .rel.>a�:u, .eie foram motivo 'doe atenque a mangueira da bomba ficara entre o cl;assIs do carro. e �para-choque trazeiro A bela jO'l!�m �eu partida � e levou eI?- ção especial por pai,te
'

dbS' ,

tão mngueira e bomba de gaso[ina, Instalando air um chafarJs espeeialístas dos'Laborató.·de cai-burarrte. Houve um prejuízo de �OO dulj-es,
rios de 'nu.rruu<>ç,a-,órd'a,d,'.en.'.e"-.. ,:0 PROBLEMA DO VOTO - O presidente da. Camara dOS ..'" :-t

Deputad'os de Fin'[andía mostrou-se algo desconfiado quan�o ral Electrlc, em Nela Park
no transcurso do debate e votação da lei orçamentaria do 'pal� Ségun._do me ,dêcl�ràu í-éêêno aparelho destinado, á contagem de votos registrou um nume

'temente -urn d,'e�ses,' ,e."s,p'é<H,il_'1'0 que a seu ver não representava e_xatamente a ver?-ade. De: ,�
veria haver corsa porque na votação algum�s cadeIras. esta_ listas, aqul� -d�p,àr��til�J}fO,vam vazias. E ele mesmo foi ver o que havia- Desco�rlU' en

, 'da'.G. ']iL resolvera 'experitão os botões para registro de votos, colocados nas cadeiras dos. meritar varíos planos yiséil1:.'deputados, haviam sido bloeueadcs com. pedaços .d� fosfOY!ls,. d 'bde maneira a dar sempre votos favoj-áveís e permttíndo a.ss:m o aumentar a- eleza e o _

a, alguns deputadns malandros participarem dos escrutim?s' prowitamento dos'àp,o�en�sem estar presentes. O presidente fez uma severa advertencía tos pequenos. '"aos "faltosos".
. . . Usamos nas noss e'X'OS SELOS - O governo egtpcio .:bteve a�nas 240 �l

-

as •

dólares ao vender, em leilão, dqrante qua�ro días, a cojeção perie!lCias - diss� "eÍe .:__
em selos de correio que pertenceu. ao. ex-re! �aruk. Houye u, um comodo < de 3 x 3 metrosma seríe de p�otesto, quando? .lelloelro ofICIal proc?rou. ver: I que pod,e ser usado CQmúder varIas senes de selos fal:'SlflCados. A controversta fOl,!e . . .' .

.

solvida quando o leiloeiro decidiu entregar �ssa� coleçêes sala de recreio, e ao mes-.curiosas, para. venda á parte,. a uma firma brrtaníca especta- mo tempo, corno gp,art? fi,e Ilizada em selos falsos.
hospede, Se for necessarjo,

_-

. O quarto .exper.imept:i1,nORGANIZA'ÃO BLUMENAUENSE lTDA�" tem paredes forr�das cie pi-."
nho nodoso. ,EncostadQ na

,

"OR8Ir"A" parede, há um sofá, coI))
prateleiras nas �trei;nj4a.:
des, e que de noit� se t.r��
forma nurr- leito CO�9 ,9 es
paço era de grande irppor-:.

. tariciâ,
. foram' :f�jt9s 99�,� <,Ir,,:

marios e�bY,ti�5..n:,a pàre-'
de por cima do sofá. Esse,s; ,

armários embutidos' são
'múlto'úteís pará g_u,ar4ar' ,o
cqlpllão de mola .e 9S tr'av<as,
seir,os.

.
r

-

Ain,da mais eJlgenl;tOs� e ;r
mesa, que ,está preSl:!- � pa-,

Rua 15 de Novembro, 870 - Sala 5 - Telf. 1572

Responsáveis:
DR. ABlVLt\.NDO BAUER LIBERATO

(Economista)
GIL AU;tELIO ROCHADEL

- a sra. lVIaria Lídia 13011_
fante esposa do 'sr. Arno
Boniante;

.

- o sr Alban Wanke in
tipstiial;, residente em IndajuI;

, �. o sr. Almiro Scho,el'l!ng,
f€siden:te nesta cidaª-e, e
- o sr. Gustavo Zeiler, re

sidente nQ suburbio de Forta
l.:Zr;I,

,

- 'P;rão imos amanhã.
,

- o me-.aíno Claudi·o, filho
do c3;;al Lim,ls Carl e sra.
Maria Carl, 'que amanhã com_

plet'arâ o seu primeiro ano de
'Vída;

(Contador)
Regü,1ros de firmas, or�anização
Anônimas, Contratos, Distratos,
geral, assuntos fiscawo

de Sociedadt$
Escrituração em

�... j--

Vi ore Iii

Cinco gavetas.

Resistente a choques&

Móvel de Una imbuia clara.

(:!I·u·''''11lIt S� =d,' rDe;' 'S', '". d I d
.

1
' - H II. �,.I.., nar"l oe n ala'�'G1)1iiiJ .� 1 " ,

,

'

,

� '" ,'"

, .

I
- o sr. Edgar Klitzk co-Células fotu·el�trica-� CO-! tur�l étUmen!ar no,:am�nte Il1,erciante' radicado nest� d:meçam a ser 'US!.l(iaS, ,para;;1- i:.: c",lula, cl :slIga o CIrCUIto. ! dade;cende� as ,�;l>:::Sr das cidade; I

.. "l��er �is:.er��a ::tá �epre-,I _. oQ sr. Frede:'lco Pjc;cher,norte-ame! .!_d.,Jd�, "t!lhanJ._. UlTIc. grande econo 1 residente nesta cuiade'Até agora, (j sis/.�jla '::;e- .'mh de eletricidade' para as', _ � sr. OH,;) Willy: do co-ueralisado era o eh r�'lógÍ:'J ('i(I,�des que o utilizam. En- .

'automatico.
.

tre eS:ias, figura NEW MIL
_ o sr. João Tobias. res:"'Com n rdógrc. aut(jrü�ti- fORD, no, Estado de Con- d'çmte'n� bairro do Gar�ia; .

res. co, escl;lhe"st�'a hora 'i.�rn qLh? !'1[ctlcI!L onde o ;:;isl_'ema da I'
,

_ 'o '�r. Heinz Ribau r.esi-O curso com::çará este a- E:S luzes devcr[:o ser acesa::; cí!Juli1 foto··elétrica é, utili,;;
dente nesta Cidade, e

•

,,'po a 16 de julho' e termina- antf'cípada�1E:ntA. QU8.ndo z::;f1i) df'sde 194e. .

-:- o sr. Manoél Bacci, re�j-'rá a 12 de agosto. chega a ltnra escol hi,da,' 'as
F E R I DA' S dente' nO bairr.o de ItOUP:W3.• As tardes S1erao dedicadas luz'es são l,igachs histantn- I�Sl}inbas, Manchas Uloa- Norte,a concertos de rnusfca e re- neamente. ras e Reumatismo

11 I. ttlMEI nDt'
.

citais de poesias, juntamén O sistema 'da célula EotG: EUXm ,DE NOGUEIRA RAJ II Jte cQm !.!onferénciás :Hustia- elétrica é muito m�,i,; l'aeio- Gl'an;: fa�':tr:tiVO _ Estã,o, em f�stas os por Haga Swamidas sobre' arquitetura, pin- nal.
guintes lares: ,21' de Fevereirotura e escultura, ,filme, bal- Nesse sistl.'.:ma, marca .. sC'

_ do sr: Sebastião de Oli- FILJ.idos lunares e jupiteri_> le�, radiodifusã:o ,e outros antecipacIamfnte o gráu de veira e sra. Maria Dula, com ,�nos vatiCinam um domingo de. aspectos da VjÇlél atual bri- 'escuridã� que requer HUl'nl- o nascimento de um menino; �orte E;D1 atividades .esportiva_stanica. Os participantes te- nacão artificial.
, _ do sr� José Antonio d� comr,.etições, jogos, movimen-'l"ão tmbem li ocsião de ssis- �t\.ssim que' ii luz naturul Souza e sra. Wally de ;Souza, to doe dinhei:r:o, -e viagens.:'lir a danças e cantos popu- diminue, já seja pelo p'J1" dI) com () nascimento de um me�, OS NASCIDOS'NESTA DA.i lares e de estu��r de p:r�o I sol, por qualquer, cerrm,5r,': a vida da famIha na Gra- ou nuvens de ,torm.;lüa, aJ

Eretanh.a.'· célula elétrica reage fazemi VisitaI:�o ;e�ificios d,e _in- d:> automatictin,',pnfe [l liga,
t ter�sse hlStOrICO e arqUlte- çao das luzes Se a luz na! tônico· e assistirão iambem

,

alguns i.espetáculos trâdicio-
p.ais d{) país.

Os estudanoos que parti
'ciparam n9s CU1,'sos anterio
res - alguns já fizeram
il� l,!lJ_rsos ,consecutivos -

, ,,�i.tpram em atual como'
Marca Fabril da melhor'co�ponden�s ,honoráros

caShltir:l do Brasil' Esses estudantes terão por
:;mj$SçO' dar aos

'.
estudal?-tes1���=��������������������!!l!!�!!!�!!�!!�!!lII'_gile tem a, intertçijo de to::

mar parte nos' cursos futu-,
'�> ínformações de primei-

·

I t�: !lião da e:x:p�riencia que
· j:E!phªPl adquirido· em Lon-
'. ji'lIítlliníllJUI�UIl"'UJlIlIIlIlllllnuUIIIlIUIlII! fll1l1l1llll II imnn lI'rn"u..: .

,

;;' J :El O f_O A R I A S ( H \'1 A B E s,� ','
'

.. de �SWALDO SCHWABE �
e 'RELOJOARIA -;- OURIVERSARIA::

· i A' ,TqàlJIeí:j�' preferida pelas pessoas de fino gosto ª
ª

'

- A niélhór organização técnica da ;cida<le _ ::::

S
.= ma.ls afamadas marcall.

i Jte_lórloJ de lllesa. e parede, de bol�
:: li!» .e pulso e Despertadores de to
=du " marcas Alem! e, Sniça _:5'CÀhetas PWker e, Shellffer ar
E4IUllatu no mais. fino acabamento
EJótaa '- Re16rlos .:... Artigos pau.E:'" O�Jetos de adorno em geral _.. ".

=Sua 111 de 'Novembro, '828 ' ':
:r

.

li L :U ,M. E NAU
',=

:§-.- AllaaçlÚ de tlJllo$' Oll tipoll

'. 5preaente. - Porcela.nas -' tldsta
_

iiWi" iiiiWiiiiüQii_iii_iiiíi.ãiiiiii�_iii!ii�",7iiiiiiiiiiliiiiiiiii__i1iliiiiiii_iIJf ilJHnllJ'lImnmUu.lll�m,l�innUJlmirUlnmmuuuntuúmtillmmunU� t� iiili_iliiili i.!iiiiiiiiliiii_iiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiii__iiliiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiB_iiM_�
..Mliillilll'lJJ J lfW' ....•

Costura para ii frente e para traz

A Melhor máquina de (ostura até boje

fabricada no Brasil.

Aproveite a porlunida de que lhe ofer�ce a�

lojas famosas e adq uira ainda hoje � sua
A�JRAl DO DIA

Vigorelli

Hermes MacedO S. A •.

Rua lS de Novembro, n. 1256 .... Blu�enau.
____: x _'

aviamentos

BANCO INDU'SlRIA E COME'RCIO DE SANTA Rua XV. 13<'10 - ex. Postal, 388
'l1,Lui.ü�NAU

- Matria: I TA ;J A r
.

Fund.da em lt d. Fevereiro de 1135 - KnderéÇo Te1ea "DlCQJ'
• Capital,_. •• _: �....... � - .... __ .... ,...., [_'I •• ,Cr$ �0.fJ.og.JJ9l}_.Q1J
:' :limdo de Reserva _ _ .... -, .-, .......... :_. _ l� 46.090. 090tOO

� 96.f)OO.DOO,QO
'rotaI dos d�positos em 31112153, mais de U34.000.000;PO
AGENCIAS E ESCRITORIOS NAS PRINCIfAlS 1".Jtl\.9,\S,.W,�

'1'ADO DE SA.."iTA CATARINA, NO RIO DE JANEIRO B ClJBlTJB.4

, DF.,FOSITE SUAS ECO NOMIAS NO INCO E CONTRIBUA; ��IM'"PMA'O AUMENTO DAS POSSIBILIDADES DE FINANCIAMrun'0 DA, ?:BO-
, DUÇAO'

"

P A & UE COM (HEQUE ·iE
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i11arta,�

Os melhore) P r�ttU
- .

. . - ,.

"'�p" ,

rosíga
l;eferindo
rosdoc:m]

,
As maiores fadUdadetna compra

Oferecem' as -I�ja$," 'ROSDO(I�O,

,

!

Pilimeio EUU ea�y.�i:
� Defeitos elétricos

mesmo; 'um número cada vez 'maior de industriais, em;.- '.

� Desgastes e avarias
todo

-

? 'p�ís> está equipando suas fábricas com r'!PY:�t:��:,· •• Banas materiais'
'

TRI�CIJA:O C-E. que penl:lÍt�m um rítnt0 in�tertt\��� :_�.e
trabalho das máquinas.

-

graças �-s:ua se�nrà�ça e �fieiêH�i�..
iS Ili,llU,SIltIU P,itEfUEI.t

n':i.CI.A �
. ':1

,." o,". :

"

GENE<f{:'AL ELECfRIC"$Q A:

: ".':. �
..

':,._.

SH

IS�

de camisas xadres
ln-idas: tudo de pri

moira quanuaaes e 'cu, "'.., , ..... ,J, a preços excepcío-
nais.

Faça-nos a eua visita de experíencía durante
este mês' e ficará satisfeito para sempre

Novembro, 1051

MARCA DE GARAN'fIA

RESULTADO DO 26.0 SORTEIO DE APO'UCES DA
"A E QUI T A T I V Arf

Relaçãú das apóllees sorteadas em 15 de fe veireiro de 1954.

SOR TEADAS COM Cr$ 10.00 U,OO
'SEGURO FAMILIAR

F-DO .188 - Alfredo Me della
F - 00 .103 �- Dejalme da Costa Lima
F - ,36.893 - Píetro Can etta
F - '02.082 :- Berrado N uman "

F - '37.060 - José Figuei ra de Souza
F - 05, ,089 - Antonio Feliciano More írn

F - -30,.835'� C1.ovls 'de Carvalho Padilha
F - 19,009 - Carlos SEDe dito Ríckhetm

SEGURO BA'51(0

Distr-ito F!ederal
JJ i31 rito F'F�rJ.e ra 1
Di31rito Federal
B. Horizonte --, Minas
Belém - Pará
Maranguapé - Ceará
Arcoverde - Pernambuco
S . João Eôa ViS1:i - S. Paulo

463.076 - Evilasio Eu rros Batista
470.744 - José Soares Viana·
524.898 - Antonio Ma noel Magalhães
47Q.074 - Abel Ferrei ra da Silva
526.304 - José de OU veira Filho
458: 744 - Anto�io Al ,,;es Santana e Maria.

Alves Azev edo
532,540 - José Mourão
251.465 - José Dento Fernandes
415.969 -.- Antonio Ro drigues de Melo
256.210 - Dr, Christia-no de Freitas Castro
477.175 _:. José dos Santos Lage Guerra

332.460 - Mauro Soeiro Banhos
503.720 -"-- João Maff ra Sobrinho
314.854...,- Palmaríno Fr-ízzo S. Paulo '- S. Paulo
330.1'59 - Mareilio Fe rreira Pinheiro Guimarães Lueélia - S. Paulo
4(}2.271 - Farid Jorge Resegue Bariri - S. Paulo
334.848 - Radime Irí tsu Astorga - Paraná
3il.607 - Darcy Correa e Lueiladv G. Correa Pôrto Uniâo-Sta. Catarina
324.643 - Leonel Sandar '8 Antonia Sauder Guiapa - R. G. do Sul
534.578 - José de Sou za Porto Goianía - Goiás

Manaus - Amazonas
BElo, de Grajaú-Maranhâo
Luzi] andia - Pi:alÍ
Cajazeiras -- Par-aíba
Jequíe - Bahia

.Ianaúba - Minas
Abiíptf' - Minas
Píranga - Minas
Dôres de Campos - Minas
Ponte Nova .- Minas
Nova Era - Minas
Unhares - E Santo
Dtst;,ito Federal

"A EQUITATIVA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL", já distribuiu em

sorteios a Impor-táneta de Cr$ 51. MS (00)00.
O PRO'XIMO SORTEIO DEVERA' SER REALIZADO EM 15 DE MARCO DE 5-1-

.

:
'. ......

"A EQUITATIVA DOS ESTADOS UNID OS DO BRASIL
Sociedade �Iútua de Seguros Sôbre aVida

'

...
' Séde: Av. Rio Branco n.o 125 - Rio de Janeiro

'

. ." : DEPARTAMENTO DE SEGURO FAMILIAR COM SORTEIOS NlENSAIS
.

'I'rav.do Ouvidor 11.0 22 - 4.0 andar
,

l· Ma,tde
..nos informações sobre o seguro familiar cem 10rleitu nums�b

I Nome ....

I �:::����e_.·_'__'

.:__-""'""'- f�_fa_do_'�.. .,_
..

_............_.
• '"I11'''''';''t;�,í! '1'1'"i'l'" '!'\',liij,\,� ',1','"11 .111111uii"""II iiiillll,.iíiiiiiiíll' ,••,'''_.,,''"""" I:"J)Q�ç�::�aVOiAS B· M6 .....T�1S i
casa de Saúde N�!ilJa Senhora da Gloria I
A!!Sf�'i'j:MCU il"ji"Dlü A ftl'ERMANEN'r1: .A VAílGO :mt Eil....-:jl(JIALlj�" !

� Â.lIt>j!j!,'j'À A08 Jd'meus N::�:j'JOtNOá �"" �
; ª

lEl.&r;l1UmDAD� MJt'DlüA - auous() - DItSnl!'fOXJCAÇôi!:i! == ÃL{jO{)., i
LI�iÍip =. TKA·i·AIIii:1tNi.f()� i1:§Pl':CU.UZAUOS, .--

.

�"�-=- 1=AVENJDA: MUNHUZ DA ROCHa N. 1247 �- Fe'J]<1}. ltll-.ii
ENDEREÇO '1'ELEctRA',F'lGO: PBIQU1A'l'ft.l\ ª
elIEI'fIUA-:- PAltJtNA.' I

flkllWUu.ftWjbUUmnWmlil)IWilIUdumml,mmn�ljjIJUlkmun�ltUUlum�lmii�i:(mm lílíiilímlml�
.: '".�

"
"'\" T. o'.. L_. __

','" ',' '.:
••

"

•••• "
_'_.' • •

'.'
•• -.,,,

>
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__ .,::::::a

-
=

�' ,§
RIO, 20 (Mel'1d.) -

' Em Cá me mais do assunto". peito sempre foi definida. da' luta, acrescentando:
"

I
que1a oportunidade,' os pri- §

tr,'"'Vj3ta it imprensa e pergun O general Zenobjo da. Cesta Não transigirei com OS sabo' "Nunca me esqueeí dos ex- metros a manifestarem solida- E �=--POfG'-R
-

D'OR-
- -

G
-

'Ot-IN---j
, ,

,

tadn ..:e li sua nomeação seria l! (;onhecid'o pela SUa ii'l.transi tadores da o:;.rdem .l'i.'gal':. C'::;mbate.n�es. E não seria age, riedade' à', minha pessoa Io_ � üllU J:-f A f A' -A� JI�, ,
,

uma r-onseqüeneía do 'memoria gencia no qus toca ao ;p;roble Perguntado sobre quals os ra que rria acontecer- ecísa se ram os camaradas da Cavalara

I::;dos coronéís, c sr. Zenobio da ma comunista. E a proposítc planos que tinha em relação melhante",
,

-
� atravez d.� comandante' dos :i

CG;i ta respondeu: declarou q'(e não poujiaré es acs e:lt_expedici-onáríos, dada �! O general ,Zenohio 'da Cos Dragões da, Indepimdêucia". �
, "i>;Q que eU saiba não. Fui f·:;;rços no ��:mtido de elimin�r s�mpatia que (I general Zeno- ta �'eelarou que na sua carreí (Conclue na, �.� pti.gina ieba K) ª
coavídado em virtude da exe- qualquer foco de perturbação bío.deafruta .entre os seus ex ra Já atravessou momentos de ,_' "

_ __ ::;

neração do general Ciro do Esl t;'xtremisl-a existente no Exer" comandados da F.R.E., o novo serias' dificuldades. Nunca lhe;
Rí:--Nf 'GR-60S

,-

-8-=
�

p.i·!tO Sa.nto Cardoso".. I?da' I cito�_� Jlonder?�: pV�i!11str9 r�c.-.:,:dou episódios vi I falt�,JU porem estimulo e solí., LfE J f . LI fR'" �
gado aÍn(!a se coml< Mínístro "Nlmha pCSlI"an " ,,�-- ---- '''H� ,." '+<'1'" nos campos I dariedade, de SeUs camaradas _ ""

�. __ _ =
tc,'TJa:ia alguma ."lti�ude em '2 arma de

,

cavalania. Um TADOS PEtA HUNGRIA �
z'",laçao aos atgnatár-íos do Já esses momentos difíceís foi §
famoso documento- frízou: uando de sua intervençã.) no '. BRUCK. j�\istria, 2<:' (DF)' - A �

"Nã.;J. O memorial é assun aso· da maioria absàtuta, que, Hungria pôs em IiblÚ"dade 1,272 ré 5
to ultrapassado. Surgiu na � vitoriosa, teria impedido a fens gregos, metade oos quais =
g.'!stão anterior e j!i foi con 'plomacão e posse do sr, Ge menores, que tinha em sep poder S
venientemente examinado. Iii') Vargas. O general se desde que foram capturados pelos 5
Não há motivo para ocupar 'onunciou contr i a -nedida, guerrilheiros durante a guerra ct ::::
�'

,
-�-__ , _ _

. rastando as eonsequeneías I
vil grega, 48i3!l. Os libertados ehe ;:

t=R. NE-LfO-N- H-'-E-::,YN
12 poderiam ad'vir de sua a- garam esta madrugada em dois::

.J .J ude, trens. doS quais se encarregou a :;

"Pois bem - 'disse _ na- Cruz Vermelha. _=Transcorre ,10 proxrmo dia 2 _

;; ;�����:f:.ni:�!::��2!���· CI
UZ I' 1ado com

,

o trQ"I-'d'o:r o '-
ti';r-ado Contador do Banco �In('o" J;;;.' .

'

,

;;
Filial de Curitiba c:""ital do Estad.
do Paranâ.

' -

m�iti����:tore�:���:��:ia:;e C;:�t< [onrm11-sta s'u.
,

I-cor-euno �_do Estado do Par-aná onde co

��� l�::d�t:r:iZ:��eC'�::�:U!�o� lhee comuta e. prisão perpe.lua duas ileDIs de morte ::
iar estabelecimento de crédlto ( -

P SEUL, 20' (AFP) - Foi fuzll�40, por um tribunal militar.

1
Nações Unidas praticavam fi guer-- I =_Canlfnl aranaense }10::." certo o'!

ta data será alvo das mais ju!;;t !cretamente, nos suburbios d(� Por outro lado, o p�sidente ra bacteriologica na Coréia. =

. eul, o redator chefe de um j'lt- Sfrighman Bbe,: comutou em ne Duas testemunhas declararam ho ===_"e merecídas feljcitaçõ,'� por pa
�

da í'amtlía "INCOANA" e pessc al desta cidade, condenado ..i In"z'
nas de prisão perpetua às conde; je que haviam entrevisto Seh·",a�

d 1
-

d
.

di' sob ;, acusacão .._ esníonagam .w,ç6es à morte proferidas contra ble num acampamento, é que 'Ih..,
... suas re ar;oes e anllza e. ' ,,� ,,,,, v �_

.

dois homens .acusados de' te�eIr. parecera fisicamente esgotado e-
atentado contra a sua vida no mes sem resistencia. -

de junhO de 1952. Uma das testemunhas afirmou §_ Rua 15 de Nóvembro, 828 - C..Postal, Ü13.
REGRESSO DOS INDU'S que tiriha olLvido oficiais comunls-

INCHON. Coréia do Sul, 20 (U (Conclui na 2.a ?'IIII11,I,III11I1IU1[lIIIIIIIIJIUnnllllllllllllnIlJIIIIIUllflllllllllltlIUlIIIIlIIfIII,IIIUUIIIIIlIIIUlllmnmmn,iJmhl, 1,••,1,1:,:PJ -- Um grupo ,de soldlados lndia
nos embarcou hOje; sem inciden�

teg no navio' transporte "Jaloga
pel". ma;; em Seul os ex-prisionei_
ros de guerra pediram indignados,
a detenção dias "intrusos indus".
O gl'UPO fra integrado por 213

indianos que foram enviados ao
porto para carregar a bagagem (l

o equipamento de seus camarada.,
uns 1.000 soldadnS que partirão a"

manhã d2. zona de tregua para es

ta cidade situada na zona desmili_
tarizada da Coréia.

'

está Obrigado por lei o Governo,
alem da qu,: é paga pelo erl1J
pregado e pelo emprc�arlDr, Sabeln
todos que há anos !) Eôtado nã�

contribui com a sua quota. Os
'deficits" tecnicos ocasionados JI91
essa falta die j,lagameuto compr:lL"tIlC
tem a estabilidade eCOnOmlc>l das

instituiçõe3. Basta 'lu. SI' atenta
em que �endo em d<!<em�c de GUERRA MICROBIANA
1946 de 'Cr$ 1.511."'65.'JOO.OO�') dEbi
to da União para COlO os :lnstHuol WASHINGTON, 20 (AFP) - A

tos e Caixas, já atinge hoj� a fia comissão de inquerito elo Corpo de

sa dos 12 biliões de cruzeiihs. Ur· Fuzileiros Navais reuniu-se nova"'

ge solucionar o pr'1'blem'lÍ; I!l)b mente hoje, para ouvir os compa

pena de irremediavel fale}lcia dl1

1
nheiros de' cativeiro do coronel

todo o sistema de prevlde'ncia (;n- Frank SChwable, acusado de ha.
ciaI do "Brasil". :� ver falsamllnte t:!ozU'essado que a$

ogoverno deve doze bi Ihõcs ele
cruze irai ao.c: Institutos e Caixas
RIO, 20 (Mcl'id I - o sr.

BT,��ll
des. A aplicação das reservas �téc

lio Machadtl Neto, falando na uI nicas. entretanto, nem sempre o"

Uma sessão da COzU'ederação Nacio bedece a planejamento de con

11al do Comercio, .afirmou q,ll'" '-- junto, abrangendO os problemas da
"a ninguem escapa 'lue a nossa previdencía social em todos Os
previdencia sacia l se desenvoh'e seus .aspectos. Os InstitutOs e Cai
sem ,plano diroeto, previament.e' xas constituem. sem o :r;.r'!Suf!C� >

lmçado. por entre a'l<,nços e re_ das economias do interior. ;'
,�.cuos1r •

Do:\tBAS DE SUCçÃO
- Os grandes. institutos -, pros

seguiu o sr. Brasílio Machado N·�

to - arrecadam quantilils VflltQl,3'�.
sendo seus orçamentos superiores
aos da maioria absoluta das unida

DEBITO DE 12 BILIÕlf� DE

CRUZEIROS �::'i'
- Outro aspecto a acenlí�ar. -�

continuou o presidente da.�r: Con
feder::u:;iio N'adrmal do Com�tl.!io -'
é o relativo á contribuiç,i!)�, que

��i
.

.. MecâDic[�·
HERBST '1

'

.. ;'''';"

Telefone, 1150

Olicina �Iétro Serviu � feijão com veneno
tiara as sassinar o patrão
- Foi pnre;m, o

'

estudanle quem
S. PAULO, 20 (Merid.) _. Jã se' uma vingança. Para isso utilizou'lle

acha fora de perigo a jovem E.S., de violento ,tóxico, adicioi1l1ndp al

que, na !aSa n. '172, na, rua Oscar guns centimetros cubicos do mes

Portol onde trabalhava como empre mo no' feijão que iria servir li Fran

gada dIoméstima, tentou contra a cisco.

propria vida, arrependida ,d� ha' MORTO
ver mat..'ldo ° estudante D:Jiz Hind, O destino. todavia, caprichoso,
de 17 anoS, que ali residia.

miniS-,
nüo permitiu que o homem visado

trando_lhe ü;setícida' de grande po pela jovem 'saboreasse o alinlento.
der tóxico. proprio pari! a ,lnvoma Na CQEa se encontrava Diniz, qulO!

. :
I
na oéasiãa alnioçava com seu nmi_

Confonne publicamos, B.:.S., que go Canta! Lima; residente da rua
conta apenas' 14 anos, teri. sido a· !

Cubatão 129.
'

g�edida, s ..m motivo ju�to, �?r Fran AmbO� comemoram a refeição e
CISCO Calpa,. parente à'l vI�lma e Diniz, quem sabe. por ter meno!
tambem. reSidente no_ pr<1prt_o local. resisteneia fjsica; sentiu-se mal no

�m revl�e á. agreS"ao sofrld::tt a mesmo intante e se óirigiu para o
Jovem nao titubeou ·:nl procurar banheiro QIl' residencJa. onde tom.

-------------------------,----------- bou sem vida. O mMico da fam!·

li3., comparecendlJ ao local, eJ:;aml�
nau o rapaz e não teve duvidas em

dar seu parecer, no qual se refe
ria que Diniz íora vitimado paI
uma cri,o::' de asma, pois há muito
qUi: sorrht dessa molestia.

Rua São Paulo, 481 f. ..

Caixa Pôslalí 103 ;.'

B L U M E NAU .... SANTA (ATARI�
(Ao lado da Agencia VOT..VO) �

'!'

Oficina especiali:>ada em consertos e em·{)lame�·tos
,

de motores, dínamos e geradores·
Recondicionamento de' coletores, para dínamos e

motores de qualquer tÍopo.
'

-- Serviços de torno e mecânica em geral -

Perfeição
A M A IS

Preços módicos ..

ANTIGA DO
Rapidez
RAMO

Mod. Fil b06-A - Radlo!.n.
d. 4 I.lxo. de .ndo•• m.dios e curtos.
4 valY.••m a lunções. Alfo·folante "',
C.nllõle de lonalldad., tipo conUlIllo.

IInpa pa"'O npaço: &2 x4SxH "lll.

- propQrcionam
OS novos radiofonu

�I·plrnlO[n�m
-�'

Rev-endedores autoriza dos

CÃSA ROYAL S.A. Ind, e Com.
,- �""

Rua 1 5 de Novembro 3 31

Vendas com pagamento.1 I,ango prazo
'Ir}'_"":'�"" '=�,

na

morreu
No Juizado de Menores, E,S.,

não vacilou em reafirmar suas de

clarações iniciais. dizendo mesmo

que desejava morrer, pOis nunca'
desejou fazer' mal ao jovem

'

que

perfi sua exclusiva culpa havia per
dido estupIdamente a vida.
A mOç'a que prestou suas decla"

rações disse que tentará novamen

te contra a vida.

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
1 N FLAMAÇÕ ES,

, ,

C O C-E 1 R AS,
F,RIEIRAS,
ESPI.NHAS, ETC.

.
.

.� .

,,.

':, "A aplicação do ('onveni�'ar
gentino-brasil.ei:rJ de 1953 -
continua � induziu a certas
facções politicas cariocas', por
razões eleltol'eiras, a atÍ'ilmir
aos preços do trIgo., .

fixad,.:ys
de comum acordo nesse trata
do, o alcance die uma exp16rà_
�,o em bene1icio de nosso

país. ocultando que (j l�eSm{l, jpoderíamos nós dizer com reS '- �

p�lito às madeiras /brasileir"$.
'

com que se nos �aga o c::rcEl".

Assassinado o desordeiro
a facadas por ·um
- I vitima sempre, insullava o criminoso

, to Á.J.M., sem nenhvm protes
�o levantou-se e saiu em desu
balada carreira, sob estridente
gargalhada do agressor. A ce

na, já estava csqoecida. pds
isso verifica-se qU'lse qoe di;;
riamente, quando voltou o me

·nor aó, mesmo lOi;ql, Aproxi
mou.cSe de Luiz Theodoro à',-�
l\'l:e11.o' que CO:1Versava c,"m

outras pessoas cral7ando-lhe
em pleno peib a aguçs.da la
mina de uma faca. O homem
.(C<lnclm na' l.a. pã,glna letra Gl

REMORSO
Nesse pé ficaram as coisas ll'

té quc na manhã de ontem, E.S.,
Jevada pejo remorso de ser a cau

sadora da morte do jovem estudan
te. não vacUou err< t<!ut::n' c<'ntra '1

propria vida existencia ingerindo <J

mesmo tóxico que no dia anteriol

pusera no alimento uestinado fi

Francisco.

menino
o mesmo medico que examinara

o moço prestou socor!'íls á treslou_ S. PAULO, 20 (Merld,! -., dileta, Sempre que podia ev!�
gada empregnda. Nessa ocasião, A reação de -um menur, que! tava-o, mas nem sempse isso
foi surpreendido pela declaração há tem!)os vinha sendo pro-l era possivel, de forma que J:\,
de E.S., que esclareceu que quem vocad;J por um adulto, reves- .•T.M" nas mãosdesse alg{lz, so

matara Diniz não fora, a asma mas. tiu-se de circunstancia impre iria horrores. Todavia, ()n�'
sim. ela propria, qu.ando tentava vista, porquanto ele acabou tem, á' noite, .as coisas toma..

"'ingar-se de Francisco. matando o homem qu� o mal- ram rumo diferente e a :repra
A poliica foi logo avisada da es- tratava. O autor do delito. A. sáloa do menor teve cOÍ1St!qW:"ll

tranha ocorrencia e Il moça, d.!- .r.M., de 15 anos de idade, tra cia furi.esta para o desordeiro.

pois de passar pela a5sistencia foi vou conhec-o,mento C':lr11 Luiz Este; por volta das 21. horas,
levada para a 5.a Ci::."�unscrição pr) Theodoro de Mello, de 21 anos aborq.ou-o. €m certo trecho da
licial, a quem deveria ficar afeto o de idade; solteiro, residente Ú l'ua Cordeiro de Farias, atiran
'caso. Na delegacia sahendo�se que rua Isac Taboas sem nU1l1eTo, do;'o, ao solo com violenta elTI,

a jovem era menor transferiram o em Vila Ré, e logo depois, nã.,) purão. Ferido 110 braço d'ire't
caso pa.:! _c' Juizado de Menores se sab� porque, este pasS'Ou a
que �)rocedeu á abertura do com- dirigir-lhe provocaçÕES maltu
petente inquerito em torno da mor· tanc1'O-_o com

'

:vruavl'a.s rudes
I te de Diniz. Na deIegncia. entreta'1 d,?sferíndo-Ihe, algumas ve

']
to, apenaa houve a abertura de u- zes, violentas bofetadas.. O
ma sindi.cancia necess'llria cm. tais hmnem. Çlesordeiro con�umaz,
ocorrenelas.· era temido no bairro de Vila

I nISPOST,\ A MAT!\E_SF. Ré, e ri menor Sua vitiln8 'vre

'Foi a· França u unico país que
,obteve

.

êxito n.3 n n fer e n ci a
I Berlim, 19 (UP) - A
F,rança foi o unico país qu{'
conseguiu :exito nas conver

sações dos chanceleres dos
Quatro GrandBs" ontem Cn
cerrada. ES1>a opinião foi
hoje manifE!stadâ pelos ob
servadores, políticos e di·

plomátic.cidentais. Com

I efeito, o único- resultado po
sitivo da citada reunião :foi

uma de-

SENHORES
AGRICU�'l'ORES

Acabamos de receber no�

va remessa detStes afa
mados Tratores Cana
denses - adquira agora
o vosso trator pelo novo

plano de vendas a pi'esta�o acordo sobre a conreren·
cia da paz do Extremo Ori
ente, proposta pela chance
ler irancês, sr. Bidau1t. A
Credita-se que os ministros
do eÀ"terior dos Quatro
\1randes corn�aree�rão
essa conferencia, que será
em Gênebra, em abril pro-

ções.
Solicitem-nos

monstração
.

sem

misso.

ximo.
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