
;'f

na Baía I Barreiras, Bahia, 13 (Meri.
: dionaI) - Em avião especial,

I acompanhado
dos Ministros

. da Agricultura, Educação e

����������-=���==�==��==���====��"���==�==����--�=-��--==�=-���--�--�����·�==�--------�--�------�==���--==---=----��-I \fiação e diversos auxiliares e

Orgão dos'Diários Associados numerosos parlamentares,
chegou a esta capital D pre-
sidente Dutra, iniciando a sua

viagem pela região do São
Francisco, O chefe da nação
teve calorosa recepção popu
lar, sendo recebido pelo go··
vernador e altas autoridades
civis e militares. Vários parla
mentares estaduais compare
cere.m igualmente ao dese�
barque do general Dutra,
Barreiras. 13 (Meridional)

- Depois da sua chegada a

esta cidade, onde teve Fesf.i
Vã recepção, o general Dutra

I"visi+ou as obr-as do hospital
'qUE' tem o seu nome, a tr'aves-
",fiIndo ern seguid

ha.Dalho:; do homem que· !!O&
.". '. a. acompa- .. •

nhado de altas autoridade" traz aqm deaafiam. a euerJ;!a

l\1resfCntC$. o rio' São Francis: e � íntellgencia de geraçôes
co. AD ch�gar a Prefeitura, f:lu:cs, se chegando a condu

",nde Rchi"va-se grande massa
soes corretas e tornando df";ê

� "'oouhlr. o presiclente Outra cisões acertadas, para ímpr'i
foi st\l1("ha,Q pelo sr-, Otavio mir-Ihes um impulso inidlt.l.

'Vl"n!T'!h�ira. Agnl.decendo, c
Não s? trat", d: �·egatea��o�.

�rcsidente Outra díecurscu a-
mas apfica-los ef icienterrrente.

·:nnnnclo. inicialmente: "Vol- Com isso entendo hem inter
'º "O V.·de do S. Francisco pa-

pretar 05 propoaitos do, Con
'rI retmnrn- contacto com os gr-esso, de contar com o );��t

�"U5 '))"ohll"mas e asnir.açôes apoio intransigente, nf\ in}!]'
c.l L 'j

-

h b' pança de dinheiros puhHct");\.
t�e 300 cruxeiroat {le 450 a I 450 eruzelros r de 1200 .� 1500

'lOS nr.f'Sl �Ir03 que a itarn .

--

•

V t d D iotd não para o erario, mas em h",=
749 e 90 centavos, maia 350 e

-.-, ... '��" .5 a o';. ese io
:

es- ..

.
.

- " e noventa e nOVe cruzeIros e neficio das populações, óijo
, ...

A
_ _ i cr:,zeiros; de 750 <lté 999 cru- noventa centavos, s.umento de r:;:", ma�eil'a melhor. habilitar- futuro p'rocura-se assegur,u'.

empr'esas! zen-os e 90 centavos, aumen- 500cruzeir05; de 1550 cruzei-
J

·1·' �ala <!.ar.cumprlmento, em E a+complexjdade que'" "'I'!
• d 400 .,-' �.� de 1000, 1749 .'.

I
rn flnorar.ao com o Congresso ...

.

.

d) . e cn�...elro.", e
'. rps c<l _ cruzeiros e 90 cen- N

.
. tem de fazer é o desigrii6' d�.

cl
. . - ..'

ln 1200 cruzeiros, a'''lmento de I tavos, aumento de 550 cruzei. a.clOnal. e p�r_te do E�eC�Í1- nOSSa c·apac!··d·ade d� "r�1,.--
�:H),dê ·5IH>l:Hl1va clltao Pl ntl. . .

vn. a disposicão conetttucio- .

�. "'-'�

camerrte t·"'rm:��{lw Fl'n�ll'o' TOS; de 1750 cruzerres a SeI.'; na] q d U'_ lho, coordenando é pOhdo á
"''' - "' .. ,� '" .- ........ , ". . '"

'1 .'
• Ue rnan a fi nlao pro-

zou dizendo .que {} MInistério
� -<�-

---I
mr c��zelro;;;.. aumento de 600 <'Bder o �:proveitamento total prova a administração fed ..�

prQffiOy<nn do Ti'a,b.aiho conta poaer, ofc- s ..

• cruzeirOS.
'. " " <;Ie s,uas po.ssihHid.ades .econo- r:aI..O espirita de,çoõ�.::.., .x

'r L' 'h id I
'

'1 _1 ,...<1 A. tl;��ilrJ do présifliáfe do 'I" p. . ·"'·d· ..

d �'f t·d t·'
,...

�.

:.,'",.," : -.

-ra,lJê1t o 0:UV1 o I .ar�o c rece� �e evacsa aprec,;"ção to ara Oi> emp.f?ga?s q�e mícas", Frisou oue nas visÍ- 05 al eren es epar arnentos

J),cllJ/teportagem sobre o ante I jetivando Preaidênre da Repubdica, pa- Chil!: lUI Brasil perceberem �alano mlxto, IS- t"s que fez <\0 Vale do São intervirão na sua execuçiib.
Ürojíê1b dá reirulamentação do 1 que possibilitem, com bases

,.
ra encaminhamento jW Poder , to tê, part,e fixa e ·variavel. o Francisco. ,durante a �uerr8..

Não são com <ol.S vlsitai, ;@f>.'\

il���s-itivo co"?�titu:.ional Te- j ��g�ra5, a ad?ç�o dum crité. ��gislativo� o m�'cí��ado J?l'O I 'Ri,", 13 (Meridional) _ O; <lumento ser� computad� �o- sentiu em' toda a f.ua ..,;udeza, terraços dos ministério!>. rl!3

�.ahvo a P?l'bCl,paça dos em-l r,lo Ju�to e objetIvo para a ul�
I leta, dentro. do mau; rapldo

I'
preSIdente do Chile viajará I

bre a J)fI., rt_c fIxa, sem prcJUlzO'd
Rio de Janeiro; que não, f)f.��

1 ! -

cl 1 1 d -

P
a neC€3S1 ade e a urgencia recem. perspectiva bast"n!é

preg.ll.�los nos lucrofi das ero-! bmaçao os estUI:IOS que na I prazo pOSSlYe!o com sua comitiva pelo avião e comlssoes. ara OS que so- h 1
."

.

\ I h
"'rn resta e. ,=cei··, no grande para o Vale imenso'. nem :5e.

pr.e:la,,� declarou que os estu-
. da "Cruzeiro do Sul", posto mente perce erem salal'io rio, o papel de. comunicação

-'I
.

L'.:I
-

d'·· d-' d I CO� comi
- .

t h 1
- rá apenas pelo despacho doa

,?�a' "'rem �end� .���tu�7"'0s �; JJ J
I

n M
.. a sua l:>POSIÇão, even o

I •

,... ��ao. sera eS'a e e- e o tl'ZOÇO de união entre o nor- pi'ocessos nos 'Lbureaux"
,

.!!.cCirilQ eom (> dl�posbvo,}a
.

arf· [lt� li O S � � trflnas·· ..
' f) O· f'ln.·1�un chellar ao Rio a 26 do corren-

CIClo um fIXO correspondente te e o sul, acrescentando que suas salas, que enfrentaremL':
�sf�.lido em s�� fasefinal. 05

..
J �

'. U t} (j. U u • UpU· � h te. O sr. Gom:alc5 Videla per-
a. mensalidade média geral de o "São Vrancisco é o élo do os seus problemas. Esta t;;\1:"e�

,p.rofjlema:il qué a regúlamerx- mafcriul b-élica fi preendido pt;;IQ$ rev'tJltosfni
maneccrá no Rio at� 3 d� ju- salarios pagos ii classe. Os sistema de comuni.cações que fa exige dos funcionário!>.

�itÇã,9: envolve são importan- lho, hO$pedando�::;e no Pala- menores ter�o cincoenta por" deve ser cu.idado por todos os com gosto de grande rrsptm1
t�,i �m vista p'l'Índpalmente Rio, 13 (MerídjQnal-

. f\vião, quinze caminhonetes, do dv; Laran.ldnl.ll, recente.: cento de majoração. A tabe· I seus dementos componentes, sabilidade que assumirão, �.'�
d�_i.· c,it-"êullstanciris: Um "vespf!rtino, divulgando 51 metralha.dorM, 75 leves, e mcnh� "dquit'ido pejo g'over-::a aprovada entro,! em viv.or

I
Isso seria uma exigencia para mor á sua terra, dispostos <I,

t"ãi> 'I�r�!'úmla: que 'a regula- uma noticia. de Ponta Porã, 3 ca.minhõe.f., dois canhões, 19 no.

I
ontem mesmo. S,e�a co�puta- a defesa e a unidade nacio- lutar contra fatores adverso,>

�é,Íltaçiio detetmÍnará na eco informa' que foi confirmada a
I morteircs, um capitão e um da �obre Os snlanos VIgentes nais, se já não o fosse do in- da natureza, onde eles sofrem

ri-.r.�;a do ·pais e a· necessida- vitoI:ia dos revoltosos sohre as tenente, este ferido, -- --_ --_ ---- --- -_o -- i a. �poc� de instalaç_ão dQ dis· teresse da população ribeiri- agruras. Tambem é indispen.
de, de é9rrigil'�m, previamen- tropas de Morinigo na frente Acrescenta o despacho que .

. . M(ho:, f�cando.' ,perem, Os CO� nha, dado o isolamento em saveI a colaboraçào ,dos E".

te, 05 dispositivos adequados de Concepdon. o capitão Vi.tmo Colard, mor- ANUNCIEM NESTE DIÁRIO mercxarlos SUjeItos a cem por que vivem 0-1 seus nudeos en- tados de Min&,s Cerais, Baia,
a igu1'!Jd"d\?l de 'tr;itamento' Adianta que foram apruno- lo em campo de batalha, per- .... "" .... to de assiduidade de h'a" tre si em relacão ao resto do PernamhQco, Alagoas e Ser-

que .fatalmente determinari� nados quinhentQs 'homens um tenda ás tropas· governistas.
" A N A ç Ã O" balho.!!. ·pai:;. Prosseguiu dizendo que gialje e dOos 'municípios rJezta

uma' lei qUe 1l.ão tiyesse pre-
"não vi!'a o estabelecimento região. E o nosso proprlo po�

!,';'!'nte oiqúedro da realidade.
..----.- _-_

----------
-.-.---.. - .. ----.-- .. --.-.-----.- .. --.--t .. ------- - _- _ .. --.- -.. de atividades autarquicas ·ou vo precisa confiar sobretudo

��:�:!:�. ;e'j:�:�:i.q'!," �eo� laneJ"OUO crime 'inspirado nos r�mances policiaiS ;:n:�:�i�:l:i::;.:�:�; �::�i:!���::':�� ;:::�:;
e () intercambio de mercado- pion�iros que, peJo S. Fra:n-

Assassinou a cartomante Jlep tuagenaria, por cansa do radio rias do seu seio com as re� cisco, fizeram o bandeirhmw
� �iões vi::<',inha:; e o pais iniei- da unidade nacional, como O�

Rio, 13 (Meridi�nal) der.de o momento em que foi roo As inversões que se fize- paulistas fazia'lf'l a sua expan.
"Botei o radio alto e matei-a' pres.o c�mo suspeito. rem deverão objetivar sempre são. O seu carater energic9 �i
com a· ;machadi.nh�" -. foi a I O barb.aro crime ocorreu

a. criação para a sua gente de o seu a.mOr ao trabalho s�o ...

dramatlca confl5sao feIta, eSe I ha ires dIas, tendo sido a ve� um trabalho remunerador, de penhor do seguro final. .s<:>H�
ta madrugada, pelo _jovem Os- i Jha encontrada morta em seu I CP1'ater permanente e normal.

I
do 05 hahianos na peSfloa d ...

max França, assa53ino da

ca1'-1 quarto,
Por sua vez, a policia O. esforço COrrl que se di.spu. 1 seu eminente governador, aill

" não acreditava ,TlIa culpabili- zer para �upérar as cf\ndi-I seg-..trando-Ihe:; o apoio elo gv
toma'nte septuagenaria Emília I dade de Osmar, Disse Osmar ções atuais - assimilando as r verno da União nesse terrel'lI,
Monteiro. Osmar, que "Vivia, que matou a velha após uma nova.s tecnica.� doe trabalho e e em outros em q,"�'" se ma:!"';,
na caS<1 da vitima como ":;0- desinteligenda motivada pelo traduzindo as S1.1')S relaCÕi!5 j festem f,uas necefosidaden. E
brinho" da cartoIDtmte, era' uso do r<l.dio, narrando ter sociais e decorrencÍas íne_;ita-' a todos os h.'.\biten·tes fia b>.!
l�lh1'" as�iduo de revistas po- planejado a SUa morte basea· 'leis e desejaveis de economia da do Silo Francisco dirijD r;

lidais e i5S0 permitiu.-Ihe o do em leihlA'a� de revistas po- mais compJ.�xa .e difer,encÍa- meu apelo d·e coopel"açào e:m.

seu extraordinário cinismo pa- lidais, para det'pistar a poli- da - dependerá do :surgi· f.ol,1Tor da mais brasileira çau·

ra re5pon<:h�r ás autoridades da. menJo ás margens do S. Fran- 5a, de tantos anos, que ha'l!.�-

'"
cisco e seu:; afluentes dOI Es-11 remos de resgatar com B 8.jU'

,- tado Novo da Civilização- Os da de Deu3".

iJ aproveitalnentô e-conomfco.
Va.le do SãD Ft'�'rJcisc()

N
,.

f
'"

Está qU€!;U! c(}!!duido o -[ligan tesco plmw da comltltú'io e�f!e"
,: a-O t iCa ra01 S a J I S e 1tüf Comcial da Camara _ r

a

Rio, 13 (Meridional) - O tamento econDmko do Vale.
\ ��.�� '''!

.

tt;�la:: �.;.�:\:!::.�� :�! ce� :t;';�:;:'r�:'i:;e c�:':;l�: O aumenfo de salários
mencla de que resultóu o ar-

I
cação de um porcento do 01'- f

tigo 29 das' disposições rtan·
I çamento geral da Republica' Os empregodo5 de onibu:.� ca ;-iot;:{ls mneaçam deixar () em-

sitorias da Constituição, de· ,no aproveitamento da econo

clarou á reportagem que a es- mia do Vale do São F rancis-

,
, I co e seus a�luentes, duran!e o

pectativa é a de que o gene- prazo de VInte anos. AdIan

ral nutra, como patrono da·� tou estar quase concluido o

causa do S. Francisco, dê com' gigantesco plano de aprovei
a f.Ua presença, o necessário lamento do Vale pela comis

impulso ás obras do aprovei� são especial da Camara.

curs Do Presi.de teDutra, Ao isitarl
o Chefe Do. G- v rno Foi•

nC1 c

ebidoam n.t',e

I r
comerciár-ios, dando jletivo. O aumento H:rá feito

ganho de C,UWH\ á c�a�5�; qm�

I !H�. segninl:c h;u'ic; até 499 cru

encontrava em cllãl>i!lw co- zen-os c 9º ccntnvos, aumenta
•

fi

lucros das
adoçã o de Um criterio [usto e 0[1=

do

prego

Rio, 13, (Meridional)
Segundo se anuncia, OS empre

gados nos onibus, que não fi
'caram satisfeitos com o au

mento dos "alários concedido

A casa, n.a

mação da lndepende�cia dos
foi assinada a proda�

�_._---

(

pelo Justiça do Trabalho, Ol!

tem, ameaçam deixar 'o em

prego, Um empregado decla
rou que prefete vender laran
ja a guiar automovel.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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E ANUNCIaS
o r r o w r i. r r

A�INATíJRAS :

Anual .... , .. '. c-s 90,00
c-s 50,00
c-s 30,00
c-s 00,50

SemestrE ...

Trimestre .,. .. ;

N. Avulso ." .. ,

Redação e Clfic'"G'; Ruo S. Pau!<!, 269

Telefene : (provisoriamente), Hotel

Würges 1:;65
Ca1xa I'oslor, as

H!'SESENTANTES:
N" Oio � - Serviç<;; de Imprenso Ltda.

"r!lço C"etuíio Vargas, Edificio Odeon
Solo. S02

l!m S. l'<iulo: Si;rví�ós de !mJ>rensa ltdo:.
Nuo ,,7 de Abril, 241

Inform,1f;Õ es Uteis
HORARIO OE ONIBU5

Auto Viação Cotati:I!,nse
Blumen.!u I! Curitiba "- 3 heras
fllumenau a Jeinville - 13 horus

BIl!mér.au·Floria!!opolis - 13 horas
Blumenau a Ihojí - 13,30 "NOS

!HllmenáU ti Jor!!gu6 -, 13 heras

Empre%1l A�h Viação I.\rusQ!Je!1s·�
ilhime""1l � Brusq!ie - ':1,30 flor!!.;
TeLEfONES MAIS CHft:.MAD05:

Associação ComErciai. e Industrial, 1430
Automoveis:
1300 -' 1200 - 1m - � lOO - 1333
Carros 'de Molas:

1051 - 'HOC) - 1 no - 1245
t'detorio !:Starlua! - 1116
Colet(l�;ll Federal - 1382

Companhia' Te!efo!1!c!l' - B21

Oélegocio ,RegioMl de Policio:

Gllbir.ct� do Delegado - 1016·À
Exo�&iente - 1016

�

.

"

Delegl!cio: Imposto· de Renda -' J 1 04

.Empre1:<J Forço e lu:: ._ i327·A
E�h(!da de Ferro S. C(!�nrino .- íOn

,Hospital Municip!!1 - 120a <;1

Hospital Santo hobel - 1195
I. Á. P. C:' � 1271

I. Á. 1'. !. - 1265
Mercado Municipal _. 1120

Mini,te!'io do Tmball10 - 11431
Prefeitura Municipal - 1161
Po�to do Maioria - 1466

TelEl:lfafo NaciooQI - 1363
NCIiNDIOS:

Gil "do -:- 1148

H�!1,"1!! - 1199

rto.noos de equiparar os
das mulheres aos homens

.. Bombaim: 12 (U.P.) �- o
primeiro ministro do Estado
Indiano de Tratrlancore, aru!!!
cioa, hoje á sei;laracão desse

A ' .

fI'
•

I '''' L principado da ii,niã� Indiano,Londree, 12 )(U.P.) -
- - I srm 111- ruencrar- partzcutarmen jlnUI10

a serio, ainão por senno -.
"

r�C!.wa do chanceler do �!'áo I te nos tI"llha!histas e seus li. l:a3 I

Barbara Castle, .f,�c:etá* paseando a
•

Estadf] indepen
no, Hugh Dalton, de aphcar I

dere:-, fermerrirroa, O aumento. ria íparlamer�tar do rnrmsteo dente a partir .de '1/j de agos
o �l"�nçipio de igualdade aos. de salários das mulheres que Stafford Cripe e Edith, Sum-I �o. Ide.nti�a. d�cla';'ação, 'PP",5a.larlOs das mulhel'es com 05 I rem, :sem fJxaçao da data, Foi
homens, é viva.mente crifica- exercem, empnegos pofibicos e meelcil, aub-Secr-eté.r-ia de Es- I feit� pelo principado de Hy
da pelo cn"'gâo comunista que aumentar-ia 1:ts

de,rpeEasl
tado ;para o AbMl;ecini�mto� derabad, cujo Niza'm é crin3!:'

HDai.ly ",r'm=ker", que ata'�a m·çam.e!ltá�!a;; de
_

35
�

milhões ?-8 qua!:;,.se mostram ba�t,a!lte derado o hornem mais rico. dó,
volE.t!tanrs!1!e, �..Epe!:'eHtb -ae- d)3 €st€!'hnos; !!ao e levado Inf.:eressadaiJ}!tl p!'ob!S!!la. mundo, ...,�'" ., .. ..,....�

iDllesas Ea
nados

Ladrilhos

i4zul�ios
Granitos

e

Mateft�� de
,c�n�5trMção

Werner

ANUNCIEM NESTE D/ARfO

Co!!U!riico aos 2Y'$. eredorés la !'ir!?!a E. NeiH qu.e sob C;

data de [} 4€ maio pp. pedi no competente f:abeliOt!r!fo t:l

ca.ru:êlame!'!to da: procuraçiio outorgada a mim. pela firma
em alu.a;iio. Tendo eu já prestado oBsilf,atm'a HO respectivo li�
vro e!. niio sabendo, $€ ou em flu.e dat[l �e pr'ocedeu a devi,
da e.ssinatupa por parte da m� torgc!Y!te, ded(1!'o fl!!.€ aM!.H?W

l'f'iSplmsabilidade nenlur'!!la, par atas p�'atica.das de.5de o

dia em q!!e deixei efettvaineu te o me!! cargo..

Blum�úUJu. 1,2 de j�,!.t!lw de 1947
OITO A. B_4UER.

Os,wa!do ,Gomes
Nóbrega
Cnrt",i" de

ItEGISTW5 DE IMOVÉI:
E HIPOTECAS

';:0, OfidD

EDIFICIO DO tORUM - élum""(l!!

Arnoldo Puetter
Fáb�'i�a d� Ladrifhos

O,1("

Ayres Gonçalves
.ADVO(,�Al'O

VENDE.SE
um mefm' ri eleo'crú novo,

HALLEr DIESEL
capacid[lde: lO HP.
Gel"m�,mo Koc!t - Testo Cert
tn:d.

ARMAZEI'.1 PFUETZEN

REITER

Sabão URO - P?eço de bar
ra: Cr$ 2/50 - Rua Sã!i Pau_
lo n. 94.

-;
?,.

C'·�DA qual trabalha Como qUE'r.., mail
� q'limdo 22 machuca, combate a flor
com GeloI, C0nt'1E'õ'3s. luxações, €utfll'
SES (mtl,u geUot d.ore-s n�.Yralg!iJa� e
reumáticas. lJassam de pronto quando
B6 passa Gelo!. Gelol estimula �a circula..
ção e retempera U:::l músclllos fatigarfus.

A DOR u..'tGO "A.n"
G!UANr::O u 1",�S�,1!\

tHtt'H. J

'Dr� Gebhard\

�." ."

tlrorriada
I�I'J !"6c:'id�d�; de Vj�l1C!, AU!tri� e üo d� Janeiro)

Círl�rgiií!).c:héfe dil Ho!pitd S�!.to 'C"tãriM
Alta, 'dr�tg!(!, éPétilçóô do boda, esfc!!1cgo, vies biliéres;: t1téro,

�, - M!úJtedr!!rgio, M,,!Mtia. de �"hMd!s. Citufgio-pbstico,
,�"!'!!!!!�" .'.

"

.

",

C".�!!lt'e! "'l ����; �,,� 11 e !M$ 15' � 111!� :
,

�t��rn�H: -- ·'H�l!ifl!l Sál':tQ· Ó:tCZ?i::o" ._

Relojo3l'1a· �alaringqSB. S. A.
R!!!!

� 15 de Nt:v13imbrc-, 413 - Telefcm,e, UJ1'5
h�i!l.$ -�_.. RÉolcgivs - Parcela!!!Is - CJ-iEt[lis e à1't.igos pm'(!
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anCA:
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ManUmwi!I e.on1!1leü) $fYf'tlrnef1tde OCULtÚi. Confêi:ci9nàmcs
qualquer tipo ele OCUlOB cer!fo reme receita do,;; sr�. médicos.,

'

e

-Q; ...
'.

e �H� ennHdn:�

ii dlspo�iça@ dós
.

intere55C�do!5, o

EDITORES �cis

OBRAS SELETAS .E dlBS
* Thesouro da .Juventudto
* História das, Américas
'* O Mundo Pito,rescl.'
* _

C�bra� .cO-!]_'!pl�t;.4_S: -de 1:Jlachadc ,de A�'siz
1< Col<::çãa O!J::z.s Literárias· de Afránío

*: ' Obras compíetas de Humberto de Campos
* Obras completas de Eça de Queiroz
* A Córte dê D: JD8.C no Rio de Js.neirtl,
* 1'.]'0'.'0 Dicionárto, de. Cándídó de Figueirédo
*. Lello Universal, .

* Pr'-áti�a: Comercial Norte ..Arneríeana

* E!!(�!(:�0n�dÍá de ia �/Iusicâ'
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P r e f e i lu r a MúniciPal dê
Blumenau·.··
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•
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MATRIZ,
S roulo, Alameda Barão de l'itQci(bb!l�

.@ S.Qjtifi

fone 1410 Fotle 4·0013

�-ªªº
DEP0,SITO:

Blumanou, Afom'edtl Duque de 'C::r.hrs :'.0
U!S

Transportado ra Blumenauense LIda. j
Transporte de Car�,�_e Encomendas

lilltf0

Blumenau ri Curitiba e S. Paulo
Jóinvilé = Brusque e Lates

A R AD! (J L ./1 R Exrcilfa·sf' qualquer ser·

�li'_' ..� fi:: .� N 6. ""'''''n I Jiir.] em mamwl"iti'_
_:r3.�� .!t1 t1€ ·�U!.1emvr'u� .!..�Uu ._

,

: f;'U�1 drn< P'flnvÍ1'(J)r rI.' 8
- Bb.nneEcm _.

,.' '1'1"" 10 ql (�al"ra 'nrJ�t(ll 4,'1[' t. ff, _À , (_. ....,. IJ �I _�', 0
Radioi! daI! mel!wres n!!"Tn"�:

�

.

,

p-elliJ.s m€lhores !Jre<;jfJJ; .,-� JYlil�

Iqf.finflS dE (\:�.Gfl.l!�a e !.�tg _E:!Jd
-----------� ..

'f:rEf!e!'

Tod� e q!.mUlwsl" m;:![e�·i,if. I

parº. mdio e rr:o.tet'Ú!l eUtrico'l� 11enduli a vÜlta e a pJ'a.;:;!.? --

f�"''''''

I mm�:,,��.ffrof.t ••••dH< _ "",. I
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_

1 qUE c�d� um dos o!he.; d�·
mosc�. da �belha,. da bor
ho!etª e de out!:'05 !nsetos é
,ccna!it'uido cor!10 que po!"
centenas de pequeninos o�

lho!!; e qué iaso Se e�pHca
porque aqueles rn!!!uscu!os
animai;; têl'!l olhos compos·
ios>, 05 qu�!.s. impl'essiO!!ª�
dOE po!" um objeto qualquer
rEcehê!!! tles1>e o bjefo sI.
!!!u!ta!!ea!;:!le!'!!:e, cente!!,as de
!r!!e.g'�:-!::'t�

2 !f!!·e:l âé�r�.!!!dc o Instituto A",
g!"oni]!!úco dos Es!ados U
!1!dn�:t o a�.!!ce.:!" se. E!.!cor!!:!"a
na Zê!V!'!. de quase dU:1lento$
arbustos e árvorés.

3 que o m!!!or ql!E'�rl!'o €:ds�
tente !'!o mundo foi pintado
peln "'�'Jj;;!a japonês Hoku· I
(;81; � f;"� Fé.;:;e quadro -. o

rf"."H!P de inn deu5 - moS

f_7 - � l�ar.:p',tsla,de 240 metros

4 qUE, segu!!clb U!'!!!!'. Yelh�
r.tarlição inglesa, o espal"t!
lho foi inventado por um

'. e.€!rniceiro de Londres, no

��cl.do XIII, para pôr termo
á tagareliç� de sua mulher,
r;Qmprimind�.!a entre r.hU15
priJ,nCha3.

::; que Q3 ch!n��ez con�id.erar!l.1o !'�&pf';ito filial C1)!nO a � .

6 ::;:�P::: :�:::o::'::::.11vi�ão, é !?o3siv?I reconhecer.
a uma dlStancu, de 25 ml!�

tl"O� uma p�sr.(')a vista umà
mlj�a veE': e P.. .50 ou 1 00 me�

trrJF um"!. pessO'n já muito
... r-:-nh :o:c;dª.

Posto de zJenda, assinaturas e

artunciclJ!, de «A Nação":
El!graxataria MUlO.

I �:

lieq!.H�rimentos . despachà�
dos � pelo sr. Prefeito jy,1ü�

..

nidiuil 'durante 08 meses
de maTço� abril e maio '

de 1941' ..•�
(Continuação) ,

553 _. 'Jorge Schmidt, pe
de licença pará construir, 'tle·
ferido.
554 Ernesto Kne:;lnêr, ide!'!!

idem.
5� HOàpital Santa Catari

na, pede vistoria, deferid';.'
.557 íNoemia ·Lucht,. pede

desdobramento s. escola, de·
ferido.

,

561 Osvªldo QUe, pede 2'
via f:nJão impo�to automovel,
deferido.

-.

563 dr. Al"inin!o Tavaré;;
pede alinhamento. pa!'a CO!1!;�
tru!r muro e calçada, defeH
do.
564 'F:l:"anc!.sco Alfredo Bra'l.!!!)
p�dê ha!xa, !mpo;;t9 de' au!.o
mo,,�l. defel"!clo.

.

f)6�f Alfonso Fuhm,
Hcéiça pa'!'8. cO!1sh"u!:r.
rido.

566 :·Emp!"sza, Ind. Ga�c!aj
I!cé�.ça: pá.ta CO!!5tr1!!r aume!!,!i::<

to, 'd€fF-�!do.
"

,'o
�

�fm Frê'!!� KreuT.!":l'. HC-E�i4a
,,>j:n'a co'!!stru!l" r.a.nd:.!O� d�feti-
do.

..

� 569 T!n. e- Liv? BlU.!l'H::rt.:l'u:'
';"1·'''''''- � A '. l1'"''';'Ç:''' .... ;.,.;", ·�f· ;",';;,l;;';;�__ .:J� �,,- ..:.. .. , __ ............. _ ........ t-' ......._-e.. .�"""� ....

refo!'�!la.> deferido.
.

514 João Sa:t!,sta Kluppeh
pede b�h� !!!!,!,o:ato de � bi-.:;i";
c!Etá, d·eferido... ' ,".e

�

pede
defen

..

de HCénç!? nal"a. fazer 't'efor�
me, dsfe�!dri.·· -.

-

�."

, 5'tS, Hs!!r!qus· :Piegel, ped'.i;:
Hcs!!;,à pA1"a cOl'!ilt...l-Utr aumen.:.

, !n�
. deferido: '. i,:::.,. <:' �_:,,- f·· .

-

_-

,,;" '�;".

I ,5tH Jl!H� Ha:r:'hn8.n!'!, ped�
l v!1ittiria. defeádu''': ,'.:.',..

.

J 582 Ma:l'!: Hael'tel� idew. i�em
5133 FeH,,: St�hnbach. ideil:!

: idem; •. ,.::
...

.,

�

j ·5B4 V, TereÃ� Knoch, +cle!n
, í ".1 .

�II'!IIII!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!II'!IIII!!!�!!I!I!!'1P�!!!!I!!Il!tll!l!!!!!IJ!I!�I!II!I!!I���!!!!!II!!!!!!!!!!!!IIII!!IIII'!IIII!!!���"!!III!!!!!!".!II!! !uem. '�. ��". ,./':; ,�, '.

:'." ; .' .:
.',

r 585 Jt;Jãó 'da':�Silva.; pedE.< Ii=
BEMORROIDl\S� I CfõnÇa para construir, deferi-

do. .'"

590 CartWc Sch�effér, p��
, de restituição caução às a�

I guâ., deferido.' '

.

,. ,

5fJ2 Helmuth 5ieyer.l,.c . 'pe�
dehhixa impfJ&to biddete� de-
feiidó. '

; :. ., ,:"

5gB'Victol"io Alc�nlt!l1"a:. pe
de licknça panJ� constrnir, <.le�
f-eiidb; '.. j,:

·,599·Y,,'a:' Alicé Bering, -iH;
de licença ·para construir niú-
TO, deferido.

.

(Con;tinua)

Varizes (.veias dilatadas) e ,úlceras das
cura sem operação e !leu}':' dôr .

....;_,

Dr� arRI

Méd;�o

nne�ç3S 3�{HafaIS 'HisfUI3§ • fissuras· niiíe5 .. pmrldns - "uena
do feio, etc) DoeBças flu esfilmag3 JU3slrite � dispepsia, ulcera
do estômílfP e dUlldenn).· Intestinos (colUes ciônicas·�

ufcernsa . pri�ãll de ventre· amebiílll8, etc.)
C{);oç(ío, pulmões, rin5, fígado. b.ex1 ga; 'obesid�lJde, .emagrecimento, malária

o"ilaçiio (mal da terr!l}c� erisipela, ec:;:ema, gonorreo, sífilis, etc.

Olinir;(l- Médica de 8tmkoras, Hornrns e Crianças,
.Diatermia � O�ft.oteT1nia. - Eleclro=coagula�iio
Itoupava Sêca BLUMENAU
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Ad. 34") - üs atE!;;!.:; p!·aticam os de",-

Frl tes 1'>01:0 ,.,' ",,-!a p!",)�1!·ia r<:;t'ponsahilldad�. D,". fi.ftlFlrrl.<. ,{}, Lobo
Art, 35°) - A Sociedade só poderá :.er I Ql1"r�f1Aelra 11ltima !ra:!".A

dh;olvil!a qtH"O!!da () quadro "oeial ficar redu· -:·m·l''€H n ?nhrcrsário netalido

LidQ a m�mos de vinte (20) socios contribuin- I do dr, Ma�inho de Souza Lo�

f_cs, sendo que, sóment€-, com a, presença e a- I bo, estimf\do causidico' no Fo

J;rovação de no minímo (3/4) treis quartas 1 rum. d? CClmarca de Joinville

partes dos :;'emanecentes pode:,-ão resolver 50" � um df'o�· diretores da Emj>re
hre o destino a ser dado aos benr. e valores da 1 'h1 Bl,,-:,"'-i.ra de Eletricidade

Do Conselho Fiscal
.

Art. 25") _ O Conselho Fiscal, deito de .sociedl:!de, res!><l".lvados 05 direitos dos possui'l s, A. e p.�rs!)nalidade de mar-

.
. (lo1'cS de titulos de divida da Sociedade, Em c-?nte p�o ieçã.o nos meios juri-

dois <Im dois :anos, pelo Conselho Deliberativo, I
,'.

t· d' t
'

(3) 1_ f t;' todos os casos. resolvida a di.sr.olucào da 50-
I
clicos e sociaÍs da vizinha cÍ-

�'. compos o e reIs memoros, e e IVOS e
. .. A , .' •. • • ,

'. (3') S I t'" I nedade, o seu patnmonio de'J"era preferenclal-,
'iar�o. {'ud". o chr.hnto advoga-

�l'elS· up en es. 1 •

d
,,' . " -

b f" 'd f t d 'd
A t 26'.» • C t C' Ih F' cal, I ''lente, ser uestJna o a InshJ:Uicoes 'ene IClen- ('C' '."':;_I"U ": e merec! o con�
r. - ompe e ao onse, o 15 "

_ " '

"

,�.'

a) E
'

, h convaniente tez ou ;:}ç educacao flslca da 1Uventude Blum-e-I ,;;-.:rto � e;,- .nua,'

xamIna,r SClnpre que ac ar -

. r o li...
> -

i i
e no mlnImo semestrahnente os lIvros, ., _nse.

I'.

d Art. 36") - Estes estahltos entrarão er.> syta Nelida Bertoloto
§ 5°) _' 'Em caso de vaga, esta será pre- conl:as, balancetes e demaIs ocumentos, .' .

enchida, mediante eleição em Assembléia Ge- b) Fiscalizar o cumprimento das delibera-, vi��: n?l da�a da sua ap.rov�çãl() de de;rerEão" �a- 'I FesteJc�t 110 dIa 11,1. do. Cd�l'�
,

. -

.

d C·
,

Ih N
.'

1 d '" D' spor
r l'I. 'Hí1r. e�a!s. serem encam!u la os ai.: ntI'ja - ,'ente sua aata nata nela a lS-

raI. exercendo, c eleito o mandatQ' pelo prazo " coes o' Ol1se. o aCIOna o., '" -

I .;' • .' ,

d 'I
. .

, . h .'

, t· ,,-t'· 't u.,."lh com""��·:r '! eles a que a :::;o.cledade estIver fIlia a. hn.a e simpahca sen orlta

que' faltava ao suTcstituido, desde que 'o nume- os' e pI ... leal' os a os q e ...�'-<,

1 tI! D

C
,"

C Ih D l�'b t' q-uand� Art. 37")__ Os casos omissos ou não D�'Z� I NeEdl1 Bertoloto, ileta filha
1'0 de membros efetivos se torne inferior

alI.
c) onvocar o onse o e 1 era IVO v.' -, '. I • �"

t· . ocre Les' , Y2Sl:0S nestes estatutos, ser.a·� :re2'chTIclos pelO, ao S1", ;s,lvlO Bertolcto, geren�

trinta (30). '. ocorrerem mo lVOS graves e 1J.L" n�"
..,�.. . 1 Ad" "J!" 1'+Ji

'

h J' '11" f'
P. t' d"t p. exe'"ce� as fun. I

Conselho 'u,,,h::;>erahvo, oe acor ° com oS pnn'l te .,0 ,.1010 o .o!n:;;-1 e e 1-

Art. 17°) - Compete ao Conselho Deli- . d) la lcar os em3IS a os - .- -, . , n
. -, I'

•

1
- Ih f

A '-"-1'hUI'da" n�� R<>o-'- clpio::. de di.-eito e aprOVaçi1.D do C0r..selho Ke- i no o.namentc fia e lte SOCU\

berativo: . '.' I çoes que .0 orem a.u " ,,<O .-o,,,,.. • •

d D t 'd JoinviHe,
a} Administrar e dirigir os negocios da 50-1 mentos Internos e Resolucõe!"; doas Assem- i p,or.w! v

e ! ,::spor 05. "...:_ ..� _:_ ,.,1 =:.. � .
__ ;_,.� 1 e

.ciectade; por intermedio da Dirctoria,el�- bl�i e d Conselho DeliberatIvo.

'I
A.t. 38} - A. v .• e .."l,,,, , .•e .. ". ,.m '··..

--1
.

e as
.

o
. e nove (29) de março de HH6, não wr:.'€i,.fl D, Maria Schloegel

gendo, bienalmente, entre os seus mem- I
bros um Presidente e um Secretário, CAPITULO VIU i'�lteração no seu n:anda�o uma vez

emPQss:--j
Na �ata e� curso f:s;ea o

. Co o Consdho Dehbel'at�vo, que somot'nte apos seu nnnrel'S.,rlO natahc10 a

h) Eleger o Conselho Fisca I bem como o Pre- Do Pacrimonio e Fundo S(H::i(�l •

d
-

M
'

S h9n ap!'ovação do presel1te, terá n1.areada a ata, exma. sra. da, ,a1"la c !oe-
sidente e o 1° e 2" Vice:"Presidente da So" Art. 27°) -. O Patrimonio Social é con5- . . � I 1 'd t I d

• i
.

d D'
d� ,5ua.JP,?5Se, Visto Q,ue, or; r"�pectlv�s.. t... ..Hlf�- ge, .reSI en e ém n ala.

ciedade, sendo os demais membros a 1- tiluido dos bens móveis e imóveis, do:; tihllos l�
.

f 1 � bl- r. 1
.

.

1
• n.elros Ja Ol'é\m e eltor. em ,L�.:;sen"l. �l.a �.er", Irt�o:'ia escolhirlos pelo Prer.i�ente e elto, -de renda, dinheiro em espécie, dor; don3.l:ivo;>, Ordinária na data acima I

ASTRAL DO DIA
!.;"do� com m_andato para dOf� (2) anos. d f" 1

t.. " '_", _

"V ,,- .
"'. os tro eua e qua13quer outros vã ore;. p?rten- Blurru.mau. 1/ de Abnl de 194. (Pgr fIaga SwamU

c) Del_1'berar' �obre q'ualqú.�r transa"'ão de t' S 'cl d� ,�cen es a OO:::le a c. (a) JOSE' RIBEIRO DE CARVALHO. Pre"Í- [;áhurl'f1, 14 de Junho ,le 1947
,

co .....
__pr� 'ro, venda de bens,móveis,'" imóveis.' A t 20") O b

',' , 1 - , ,

.

�., =.... ..., :r:. ,,_,- - fi em; nnOV€!S no pn�H�r�n r}t;;o(-c. H� hoe lTI-'lgkn a5tl"alluna1"
'·da 'sociedade" em .sessão egpecialmente, 5t'H"_almeados ou onerado� na _forma es�ahfi'!�> (a) WILMAR nA LUZ � .'Xp('ref,irio G�;"{;!l

I
c ul'n.ia;:1nn, pin'", o 1"'1", a la-

convocada.. cida ilestes ez!:atutos e os h;feus c:.::m�U!&t,aclo5 (a) J1'REf)!!:fUrO KRETZSCHMAR. _'_ 1'e8!.Jt!o miH .. , c élJiment�ção. Pode�s.e
cl) E%aminar e,�p!"ova!' � pr6�tação ?e �O!lm pe�O!� r,ep!"e5entanf.� do Clube sao H!ahen,:t- r H:!ro Gf'!'!1l.

. V!Bji'!!" pm' qm"Jquer via. U:!"a-
tas e RelatOl"lO da Dn'etorla re!abva", aO

_
veJ�,.f"i nnpenhoraveui. ,

.

1!!9 re'ó'sr-va feHze� SU1"tn:,eze�.
e"lt"s't"'cic1o aTtte�io1" -'1 § U 1iC _ 0- b�n- l'Y'lO?V.c:.;� .J-.lf"lllo'" d,(::. Cl''::;.'' . ." '1'

c I e �

,-.,. h e-

-

"0
--

' ...
o -.

--

-, -..-. <:J •
o \ .1__ o �. "W__ '?3 _ ... _ �-'_1 t..__ e_ .:::s �

�� lte�;!..�·n.lf.�,'t':a !L� f!!'rnas retr o de J�3e R!..Jf;�,", I (n"If:!Jn�_!np:-!"!�., __11!TIOrU;mo, ln ...

Cm:�hecer e decuh� dos cIema!", ass;t!7tos dit05� e.ções ou obr!gações, pode!'ão roer

vEm;'!-1 ,n dr: Cm,.!)�,lh�, lVi!mar d!! Lfl"& f' F>,edet';�;() hl�ç.50 !"!Y�H!va, exÍto em :fo!!'w
.de lnteresse da Sooed.ede,·de conformldBl_' _1o� perrn •• t:a· _10" 0'1 conve,·ti-1on en-l 0·'

- v"'· . '" 7 "... 1 1· fiA"]' I - - t' ,�� •

'.
- -

'. '..
.

•
U 0', --�.:

fi D = • _U
�

--- .., -�:
-- 1. .rer7,'!u;!l1naF'. _ BJuneJ!fl.!.!, r !!e iMfl.!(l!:.'9 ._V"'L", 1;;-"::; ''''''D_iH2', eJ.e,ru::a$ e CUl"a-

de com os €stal:ul:05 e 05 podel"� confe!'!- lore" ",,,,_11<>,.,te p"r€lf""'r _10 Co... ,..""lho 'F.l"'c>�ll
..' r.'.1 1 t- i"" • 1-1

. ,-- ',.

•

-

:.
- "'J . -�-",Q-:,--- ,"'- ��.I:! • "�---;

r -�-'"
� Em telIL EH ela venlade. 1Jce_tra!!!. !Y�."•. !- r·\":Hl.g!a no�ave!$ ,{!e�:-

d?s pelos. Reg!!,n_e��os Inte!'!!Os. '._ .', 'C a-utoru;açao do CO!!!lelho Dehbe:rahvo.
"I En!€c!-?heimf3T

_ ES!;Tl!)il Jm'!1m�t!tad!'., cobe:das 1'elath,a.s a. segiidos
'- A·

..t 18")· - As ep<>c"�' da;; reU·.."oes ue- , A • ..'

,;, c.

fl_ • _,

::- . _

- �� _<:J. _. ,--- .'
'-. '�.' •

{1-!! :.a1�lJ'r.r5Z!!� .t-1S ClenC!aS oeu!""

:!'wd�c�s do Co:-selho pehh�!'at!:vo. seuspodé� CAPITULO IX A.m'!!!'ado vela 'Assembléia Geral Onlit!!Í- t<;1l'i f'r;,{?,o Em as!.! deúls:nf:o•. ;

H'S, eompstenc!a e a,ortlét.f! de se� trabalhos, .De;; Recêi!:d.s e Despez� . 1·"" • .1 d- 11 7 "1 '[ , 1(:)4'" O" ·.ln.!<f:_'d,_." h_�J'e - 'D- � .. :..
.' . .. no" .:. I

-' ,",.€X (la: ,,:.HJCrEull e ern - ae E!!JT'l oe -� _I. � • 0.-- - � ." "" "'"""-

reguladas nos .n.e!l!:!;ne:ntos n!�l"nos •.

CAPITULO VI .

A?'L figO) - CO!u\!ltuirã,o as receitas da
, . §oeiétlads� I A tJf'In'adD vido u. Fn:;s�detde da Liga BhE�

Da Diretoria .

1'" r"
"

•

• -V I l
-

•
,

" .' < :Ai; jb!�.s E men�'&. .. '!�i:'?.[!IES., rl�ElC!a3 a_nuaJ.- Tne,�--s.[!�..J1,;';n$C c.t!C €f'nart�s, !';cn, ,�l'-me l;eSG u�.a!) C.�!""!.1i�, PQ�2UE:m !'ltlmerO�Óã. �I.,$

Al't. 1.96)"":'" O GrirniD E�pórtivo Oli�picô mentE; �e!a A;;sembléia Geral, bem como 11. 111 de 23 de Maio de 194."1'. m�g,:,.õ.

será e_'dminiktrlli:�o e dirigido por u�a. 'Direto�

CO;:mpos!:,a dG� seguintes membros:
Presidente de Honra

Pr�i�e!1ty
1 a Vice-Presidente
2" ViceQPresidente
Secretário Geral

Estatutó.s
CAPITULO I

�,
..

,

..

Da De;'ominação, sss-, Duração, Fim: e

Organisaçãó.
Art, 1.5)-, O "GREMIOESPORTIVO OLIM

PICO''. fundado em 14 de �gosto de 1919,.sO'b
a denominação de ..F. C. Blumenauénseu, n�s
ta' cida'de de Blumcnau, onde tem su� séde, é.
uma Sociedade Desportiva':e Recreativá, cujo
iem;po de duração é indetermmadó e tem. por
fim! .' ...

a) Desenvolver a educação.fi�ica em todas as

suas moda.lidades, toraia.ndo os desportos
c?'.ia vês mais um eficiente fator, não só
dessa educação, �omo tambE;.Ill da elevação
espiritual da jUventude,

.

b) Iilcent�va:r poi·,:to'dos· os meios .

o desenvol-
.,

y!!ncn!o do am!'u1orism�' como 'prática 'de
dosspcrto ed:ttc'at1va e' exel"cer .;_ :noece;;.sár
t>it1 "l!'g!!�!!cia .sC?h�e _

o
'. p�oti3sic!!el!!;m.{)�

dentro das '.�is que regem OS desno!"tas.no
psís;'�,

' .....

c) Prom6Yé reuni5es e d!vel"sõe�: de cara

ter d�ÊpQrt!vG; C!V!-::O e recreativo.
Â:;-t.2".) - A Sociedade será regida por es�

t1';i; e;;tf!tt�i:oS.· 1'€105 ;;,eus Reghnento$ I�terrioi
e b�m como· poder'ea diretivos � •

.

A. Af,sembleia. O Cmüelho Deliberativo, A
Oil"et!J.l'la e O Canadlw Fiscal. .

CA.PITULOU

, , ,Dos 30cio$, SGUS .Direito$ e Dev.iwes .. ,

A:rt�3°) - O quadro sócia:!, de numer"'o mmi-

lado de 50dos, sel'ã_ ctmatituido $Em di;;.t!nção
dê nacionaHclade1 se}!;ó, cpinião poU:t�ca e l'e�

Hj;r!OEa. pór i;C4dos cor�l:ribuhlÚ,-;, :p�dend� � à
.Qiútoria . ou (} Conselho·.Deliberativo' c:dà.r

cl!h';as ,categorias dê aOelOS ad referendum dR
À!'iseinbleia Gf,;ral

A!"t.4") - A atlmi.uão ao quadro !>ocial se

rá �e!'!!pl'e feita mediante' Iiroposta l1ssinadà
por socio quite.

.

-.

Ã:d:,5",) � São direitos do!' socios:· � à) Fré;
quenta.r a� dependencias·· da Soieiedadé j h)
Exercitar-se· em todos Of, ramos d� despó�tos;
c) Propôr a admissão de socios; d) Tomá�
pi"rte em A�sembléias Ge';'ais e nelas votar

quando pre�mcher as condições prévistas nes
tes estatutolõ. e nl) Regimento Interno; te) Ser
tisco'hido para qualquer cargó da: Diretoria
ou . Conselho Deliberativo.

.

.Art�6�·.} - 8ão�·deveres dos sodos: -·-a) Con
b'ibuir pará que o "Gremio Esporti�o Olímpi
pico" realise f.lS suas finalidades;, b) Acatar
e zelar pelo cumprimento dos estatutos e re

gulamentos� deste Gremio; c) Portar-se con

venienternel1te, sempre que.estiver. em CaU"s::l
a SUa qualidape de' sacio; d) Evitar, dentro

das. dependencias da Sociedade, qualquer a

titude de cárater politico ou religioso,' ou
Que:;tão d'e ràça e de nacionalidade. 'manifes
tações . que são rigoros8.!'nente proibida6;' e)
Pagar p01!tualment,� a 5Ua -mensalidade e dc=
mais contribuições fi:gadas em Assembléiás
G€!'als; f) 'Api-€5e!�tar� cle5dé qu.e <lhes sej1!m
solicitado;;;, na;:; dependendaa· do. clube. a car

teira sodal e e. prova dQ quitacâo das !!lensa-'

Hdacles.
-

do
.

,. .

-O· �
--

A··. 8.,

r-ernio

I b) Treis i3) dias para a Mgunda e ulti�• .daa.
. conyocaçoes.

§ 1°) -. As Aasemb.léias Gerais. ordiná
rias e 'extràordináriá.s, consideri'\r-se-ão 'legal
mente constituidaa, em primeira . convoéaçã:o., I· c)
com a pr-esença de, no minimo (50) cinquenta
sccios CO� direjto ao voto.

..
.

...

§ 2") _. Não haveIfdo numero Iege.l, a ho-
ra marcada, para à·segunda convocação, a As
sembléia pódei-â Fúnciónaj- meia hora mais tarft

de, com qualquer .num�ro de associados pr-e-
serrtes,

'

c) Na convocação pela impr-ensa deverá
constar a ordem do dia, hora e l�cal da rêU;'·

nião.
,Art. 14") - As ordens de trabalho,.modo

e-, capacidade de votar e derrra is assuntos refe

rentes ás Assembléias Gerais, Reuniões do Con
selho pisca 1, bel!! como a cQmpe!:Éride destes

pod�n'es serão regulados em Reghnel!b)5 Inter

nos, aprovadcs em A,,�tiibl&ie. Gera!.

CAPITULO V
Do ComeI!!;' Deliberatioo

Art. U;O) -_ O-Co!!E>eIho Deliberativo é-o

orgão sohél-e,!H} dá Sociedade, agindo e d�1i
bera!!!!:!o em def!Y>Jtivo, dentro da alia alçada e

càm l"!go!:'o5a observa!1da d�sfe.!l el!tetuto5 e

dos Rtgul2.!!!�ntos !nh�!'!'3.o,;�
A!'t. 16°) - O Conselho Delib€:!'lJ.tivo .se

c0!�stituirá d", 11m !'umero de Il1€mb;.oiõ não in-

'f�riC:!: a trinta (30).
-

, § 1°) _-- O CC!!õJelho Deliberati�io co!!t.�rá \-pelo menee, com dois !éçoz (2/3) de ln'Mi1ei

l'CS ria_!Oi> ou naturalisados,
§2°) - §ómen!e poderão ExerCEr o -car

go q€ ConúJhe!ro, sócios mai��et; de ,'in!e €

�m (21). ano�; que· satejam devidamente q�ic
I:�s' C{}!n" a SoCiedade e !10' g!JZó p�enó de 5�U!
di:réitos sodais.-�

� 30) � 'O mandato do� :me:mbl·oi. do C(m�

561ho Deliberativo será de 'freis (3) anos.

§4°) ._ Na .primeira eleição que se reali�

.;;ai' bazcl"da nestet< ·estattltoR. um terço (1/3)
do Conselho DelHieráÜvo será eleito ap.cnns pa

ra u.m ano. osegund�·t�rço por dois (2) ano!!

e 05 demaii' para o prazo estatutario de frei::
(3) ano�1 de' forma: qúe nas eleições l!oubse

('�llex:.tes; anualmente,. será· eleito um terço

(1/3) do Conselho, pára o pJ'azo de treis (3)
anos.

10 S:ec:retário
20 Secretário
Te50ureiro Gerál
I" Tesoureiro
2" T�soureiro· A pelicula que noi leva ao remoto e hmdario S. FrancI&co
Diret�r Social·

. dos tempos da barbarié. Ação empolgante e sen:;acional1
Diretor dó Patrhnonio emoldurado por um divino e inebriante romance de amor.

Diretor do Departamento Feminiuo A pelicula feita para agradar a, todos sem exceção. Acomp.
Diretores Técnicos CompI. . Nacional. Fox Jornal e "Milagre de Lourde:;", in�

I � Unico - Fica facultado ao Presidente teressantissimo short natural
ela Diretoria, com a· 3.provação do Conselho. Dom, áS,2 horas, mais a continuação da série: "Brenda
Deliberativo, desdobrar ou criar cargos auxi- Star Reporter"
liares da'Diretoria: que se tornem necessários.. Platéa, 4,00 e 3,00 ._ Balcão 3,00 e 2,00 • Dom. 1/2 pJat. 2,

Art. 20") - Compete áDiretoria em exer- Domingo, ás 4,30 e 8,15
cicio. coletivamente:·. ..' !

Clark ·Gahle, Greer Carson, o conquista numa grande e be

Ál't. 11Q) - A ·Assembléia Geral, que é a} Representar a Sociedà.de interna e e,xt>ef'- la •

o porl€r S:ilpremo da sociedade, c'o1,lstituir-se-á
.

nainenl:e e fazer cumprir e observar os 1
.

dos .5ocios ma.íore:;; de vinte e um. (21) an03,J .' presentes estatutos, os Reg"i�entos Int!!r- "A VE N T U R A"

quiteI; e em pleno go:r.o de seus direitos sociaIS.
.

nos, bem como �s Resoluções da Assem- \ .

.

Art, 12°) - Reunir-se-ã a Assembléia Ge- hléia Geral. do Conselho Deliberativo ·e. Vereis uma grande aventura de turbulanto amor, em que

ral: '.. .' da pro·pda Diretoria; '.

1
ha sorrisos, ha risos e ha lagrimas, Quem resistirá a esta

P) Oydin�riamente, até- tins de. março Resolver sob::e todos. o� as�untos de ·inte- magni�ica. "aventura": Greel' Ga�son nos braços de Clark

cada �,no;
. l'esse .dá SocIedade, que nao for.em, (le I GaMe, Acomp. CompL Nac"Met.o Jornal e shorf,

a) Proceder' a eleição complementar çompetenc;:l,a ,�a As�.embléia Geral tlem. dO"j Platéa �,OO e: 3,�O. -;;-1 Ba}cão3,?O e 2:0�, A :N�ite, 1'1. 5,00

membros do Conselho Deliberativo; ConJOelho DelIberahvo; '. AGUARDEM, dIa 19, qumta.-f'elra, eS�réa da ela. de Come-

b) Eleger o Presidente de Honra em caso·.d� Admitir, re--admitir, suspender, excluir e
I dias Joã.!) Rios, no Teatro Carlos Gc·mes. Assinaturas a ven-

,

vaga por re�unda ou falecimento do em-" demitir os associados. nos termos destes dI'.> no Clne Busch, ,.

possado, , .' estatutos;'

nO} Extt:aordinariamentc, '

'

. 1 d), As c:lemais' atrihuições que lhe forem con-,.

Em qUIqueI" tempo quando convocada

pa-l
feridas pelos Regimentos Internos Reso-

I

,
'

ra h'alar de aS5!llltos
• ..?e ínte�es;� sociat, Iuções�?o Conselho DpIiberativo ou da A'l>-

-
.. Art. 1'3°) - Ar!, reU!'l!Oeo:. Ord.tnarws e Ex� , 5ernh!ela'Geral.' .

.

'

_rdinárias serão' convocadas pelo Presiden- '\ Art. 21°) -, Compete ao Presidente e' no

'��'u. em ca>!o de recusa desfe. pelo Conselho imp�dime!!t__o ou falta,�e$te. aoS' V�c�MPre�den
f
em �_...;&OS publicado ... na imprensa I?cal te� .aif. ·funçoes exe�qttva$ da· admul!s!!:'açao da

_
e ,es eCla.lmente:

,
.

'. .
.

".

A;t.8D·2 ._, ·Os sodos qUê'. infri:ngir�rn &5'

poSições -tle:<!f:es e:datu:tos e dos Regiméntos
Int.E::rno.s S�l·.ã:U' :oasSi\T8!S dás segulntez o!õnali�
dades. - a) Ad�e:rte!!.da; b) Censura; �) Suso
pensã�3' d), Eliminação;

A..t.9".) � Cahe privati��ente a Diretoria

Ie.�H�ar t�ra5 as �€nali.aade��" corr� é�eção a �e
ehnnnaçao_ que e da competencla do COn$ê�
lho Deliherativo. por prõ,pôi;ta da Diretoria 1
cu· do Conselh.o Fiacal.

' ..

-'"

CAPITULO 111
.

<"<$.' Dos Podere:i da'S(u;iedade
Art. 10cr) - São poder��:

.

a)..4 Ihaembléia Geral.
b) o Conselho Deliberativo
c) a Diretoria

d) O Con�elho Fiscal

CAPITULO IV

�.:, Das Assembléias Gerais

�"
\

=================== __=.!5l_ ===="","�","=_=.:",,,=.__=,,_=_=====,.,,,,!!J"

Esportivo I
ANIVERSARIOS

Olim
.,

ICO D', Leoá Moellrnanri
A eferner ida de 11 do cor

rente regish'ou a passagem
do e.niver.sár io natalicio da
exma sr'a. da, Eloâ Moellmann
Gonles, di.ga nconsorte do sr-,
Tenente G.ercino Gerson Go
mes, distinto oficial do 14Q B.
C., de Florianopolis, e figura.
representativa na sociedade
florianopolit<ma.

h)

<�I..
_Stra� Nair Tavares

o'!. I

Em data de 11 do corrente

°est-ejou seu aniversário nata
licic a �irnpaçtica e gentil es
nhorita Na riTavares fino or-

namento da elite s�cial de
F'!oriBIlopo]is e dileta filha do
distinto cavalhero sr. capitão
.ra�:éí T[t,-�.n·I"'"' "" de sua exrna,

�"�!�c",a de_ Gui!h�rm!!1a :Sorn

deI�gádQ o lISO da firma social e poderes

f
corrtribu ições e outras rendas de qualquer

para constituir advogados e procuradores; natureza .

Convocar e presidir as r-eurriões da Dire· Art. 30") - Constituem despez:..:; da 50-

toria e··das Assembléias Gerais; eiedede;

Pratiéar 05 demais átos adrninistr-afivoa f" O pagamento de impostos, taxas c quais-
<:.x.éC\lnVos,. cujo cumprimento lhe fôr-ern quer outros gastos cvcrituais, devidam:!n,
i.>tribuido.r. pelo!'. Regimentos Internos, Re- te àutccisudos.

soluções do Conselho Deliberativo e das CAPITULO. X .

�ssernbleias Gerais.
.Ar!:, '22")' - Compete aos Secretários:
bi�igir e zúperintendcr todos .

os trn.ba
lhos da'·secretaria;
Redigir: as átas das As�.embléias Gerais e

sessôes da Diretoria;
c} E-kpedir:' e a5�inar a correspondencia da

Sociedade e praticar os átos inerentes á�
;u�� funções;
Sl!h5tituir oc Vkc·Pre:c\identcõ· em &U9.3

a}
Df;;; Regulamentos, Ré;f,.-imf!!JtQs c Al)i.:;:o.�

Art. 31 n) - As disposições" estatutaria� Iserão �omp!etadas pelos Regula-.mentos, Regi
mentos Internos e Avis'os, e�aborados pela Di
retor ia e aprovados pelo Conselho Delib';rati
VO, e os quais deverão ser amplamente divul

gados,

b)

CC!l'�:r.::!!l�"rO'!I �. p��;!:3agem ,; de
-:�H f""Hr a.!1'vel·�a!'io nata!!do
'tI) di",- 11 da corTenf�. a dis�
I'l:nf�� e F'€�t;I ,;s!!hor!!a V�Jdi
V!� RI> de (Jliv€lra Sa.ntos,
.;nmnet�!!I·'5 !"- ope!o.sa fu!!do�
'1á!.·l" rh L'5'-!;'i.ão B!"asHe!ra de
A;."!"b::�1.:�" 1:!E!. Capital do Es�
f�d�) e deól'!Ento de evidente
�l"'d',,:!!! ... !'<'t'1 l1t��os i'oda:is de
Flcdal:!!::po!b.

d) CAPITULO Xl
Di3!_'U3ai�t!es Gerais e T'rasteii.oriae
Ar:. 3.�·'"} - /\. côr�i'i do clube são VER.

�1ELHO. c BRANCO, ��·:·!·!1:.;;:necs!!do a [;_:.õ'

Bc:: ndeir1'1. ,""tual, cujo modelo ee acha. a.provad"
nela Entidade a que a Soci'2dade se acha fi

I-)ada,
§ 1 C) _ O nome, O_f; cnrCr:;�! 2 :-��,:=tnd�!ra !:

as flamulas do Clube $0 poderão t,€1" mud?.
-:(';, e modifkai{os por deliben�ção da ASilem
l_"?]éia Gera!.

S 2') - U111fcnnes e distintiwo5 só p0dc.
'ão SEr :t'lor!ifkado8 e crld.dcs po!" Resdnção
ciG C(iT:lEelho DeHbere.thro IS e.p!"':l!vação da En.
!:!dé' de a "me estiver subm'dinado.

Art. 330) - Os prer;e!lb�;: esteJ:ulos só po- .

.

':;E!��O SES? t·'Sfm"rúe.dos p()r REsolução da I\,g;;;em.
hF.;fir� (�61"'{.t �o

Â!"!: .. 23"') - CC!!!ps!€ &or; �r�GGUl"'c::h."oz:

2..) :?�?5!":i�!e:!�de!" E r;cr�l� os s��"yi;c.:� da \·rt·�

.to�!."·!!l"'!�, te�do. ZO'!, '::!13.. gllóH."de e r�spon.�
eabilidade. a escrituração da Sociedade e

&0;; va�.tú"€$ e Fundos f!!1aw:::e!ros í
b ) Assinar recibos de contrlbuições dos 8<J

c�os e l",Égula!'bar e H;;;cal!ea1;' os r€c·�bi·
mentos 'das "!,nensaHdat!er;, ta11:as e (luai;;,
quer· réndas· da 50dedade �

e) A;;;ghla�·. conjU!!!am€:!1ts com o Predd€!'!"

te, oe cheques, oi--de!!2i de pagm!l�,,!!t'1') E'

quaisquer tituloE de !·6�ponaahi!i.dad€;
d) Pl:'Í1t:1cel" 0>1 dE!na!ii átoi' qu,e lhe;:; ccmp'2-

. t!_!"'ém U$!os Reg!m�nt:os !nt.€!'wJS e ReE')!u�

ções,da Assembléia Gel"e.!, Com,elha De;·,

l'berà.t!:17'1: s nh'ei\:l�ia"
Art. '24") - Aos dema!:'J memhro;;; da Dl

t'€!ol"i? comt)e!e €}!;€rCE1· as funccEs c!Ue dizem

!'egp€!t� e.o�- séus C8!"'gos e fôt'sn; dele�ados pe-
.

la As!embIéia Gera!, Regimentos In!enws, Re

soluções do Conselho Deliberativa e da Dh'e··
tm'já.

Srta. V'aldioia R. de : Oli.

,

CAPITUl.O Vil

!�e���:r e ISV-l"e" ln(lU9�Zt cori:vêi'""
�i:,.<1U1."J

.

)l.!c!V", ,n�éra!S s .�Íl!!
.

c'

.,CINE c exigencia do seu
Hoje ás g,Hí e Amanhã ás 2 horas

John Wayne, Ann Dvorak e Joseph Schildkraut1 em

:S.atisfaça á
I apurado paladar
'i �_

.. _-_."

..

i Fazendo .SUGS refeiçõe!i3 na "GRUT/'1 DO LEA_fY', otttle
. lhe Sçyi'w serâdos os mais delicu:nJOs pratos·, preparados em

u

"UM DIA VOLTAREI"

cozinha de 9yimeira ordem - CHURRASCO., PEIXE e CA�

MARÃO - são os �eus pratos preferidos? Então procu

J"C hoj� mesmo a "GRUTA DO LEÃO"; em [toupava Sc�

c�: Bebidas nacionais de todas a:; <tua;idadc*,

Ci.a� Tl'lefonica Caiarinense
A VIS O

De-;;;dem do Diretor-Presidente, 8n" Juan Galtzo
Fernandez, e afim de pod.er fazer um calculo apro:dm.ado
para o pedido de nOVa máquina automática, solicito aos

senhores' interessados nas ins talações de telefones a!!toma�

ticos, a fineza de comparecerem ao éscritorio desta Cia.�
sito á rua _IS de Novembro n. 854, afim de assinarem, com

los respectivos endereços, a relação dos hzturos assinallte6.

í

._� ,HENRIQUE CABRAL - Gerente da 2" Zona.
�

..

'_',b; ..

E.Karm ;
I 5 I T IE

CIRURGIÃO·DENTISTA

i.
o Vital!sador Eletrico �Vorms, rcsfaurarúln l! �Hêl''''

giC! elétrica huiru1na, põe toJos os orgãos em perFe!to lun..

clanamento. _.Encom, no Rio: � Il'{STlTUrO· VITALlSA�
t '.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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n ti n sificoute c rrida altista
,preSidente ..

,do anco Ccoiral da Argentina velo

ao
.

Brasil 50'licltar ao IO'Verno.brasileiro, a desis
teD&:ia da5 t;Ólas do prlidllCo " _. :._., ;.!::.: . ;.-:._�. i ":;:.<.;!.� .. ,�',,

Paris (SIF) - O HBaile dos da'de ,aos orfãos da Rêsisten-: tação parsiie:.n�e, ��ra. �af:� 1'#9

chava-ee obriiado a fornecer du:tentá.:; mil toneladas do dão, pueumaticoe e açucar e pequenos leitos h;;anco5"� 'a' da. I graças á ' Ah," FI'.ri�é;, :�l�
consoante ·a. clausule do. con-I produto. E�creve o jornal: _ intensificou a corrida -altista mais elegante das manifesta- Nó famoso "Pont' D'Ar- j'u',uit des Cápib.l�1? :S�r;ti�pà
venio de outub:l(o de 1946.

,.

! "Ào. que estámos informados, do trigo, que custará dora-j ções parisienses, que .não se

dgean.:'o'b' l'Çn::.il,'daogsI-o=caumpeannttee»J.sadleV�_I.·�.1;pecciao·misp:oa;rng�l!.:,·Hiit.·é'�l':1.!tur�·l··�:·�-,
A pretensão do .governo ar-I' visou Peron corn essa atitude vante, 360

.

cruzeiros". Di; I reafizava em,' Paris desde a....... v
,

" ...,.... 11 .... ... "'••'" " ......

:' . ainda o jornal que, se o trl- guerra, r�nascel."á este ano na filarão de novo 'as mail. céle-I'gentino .._. pró�,t;eguê o. jor- I ganha}' tempo antes que o I go argentino for adquirido Opera, a 2S de junho, duj-an- bres Hvedetes" internacionais, permitirão vir á P�l'ii USi5�f
naI _.

_ não foL.t�t,�lmente ao] �ongres$o Nacional se. manjo peJ? pre�o exigido, o Brasil te a Grande Semana de Pa- Sob os auspicies do Presi. aos bailes; reg'reàiindo.#e, âé

tendIda, mas 'pouco faltou pa· fe�te sobre o convemo,.. e lera que empregar um terço ris,,, por in�cia_tiva de �'Re.�i- td��te, Vicent Aur,}ol,
essa

reu.. �.adrllgadÁ
ra isso, uma vez ,:qúe fi4ioU a.- quanto, is$o ocorria a Araen- da sua re<:eita no pão, ou se· vre , aS50.Qaçao de, solídarte- fila0,. ponto culminanté da eg- . hda•.

cordado. que o, �râsil desisti. tina intensificava ,á compra ja, cinco biliões e 600 rrn

ria de duixs C(; ..��;_:ou _sejam, nó nosso pars de fios de algo- Ihões de cruzeiros.

Rio, 13 (Meridional) - O
HDiário Carioca", na edição
de hoje, escreve que Dom Mi.

guel Miranda, presidente do
Banco Central da Argentina,
,veio ao Rio de Janeiro, ha

),lOUCO, especialmente para so

licitar ao governo brasileiro a

desistencia de cotas consecu

tivas de trigo, cujo forneci
mento o governo argentino a-

Yiagens· Aéreas

.��,,,;�,.,

O �a�el �as ães na;Sncie�ade
..

Paris, (SI)")·_ A sra, PeY-1 sob a presid�nte de honra das mento, será convenienbe: pro

roles, vice-presidente da As- Senhórás;Vicent ttAuriol e' curar na famitia, de que a

�mnb}éia Nacional francesa, I'
Chiiulg Kai Shel,i�, . r M�e é: o pivot, uma norma co�

expoz em en�revista coletiva H

Na, hora mes�o�em q\le o', mUT, érit for�o da �ual todos
r. • .

'd d T . mundo procura encontrar nO': i:)s Povos. encontrarao nova-

,. Imprensa o sentt o o. eI -.
," " -Ó'Ó:

.•

'l'i.. • _ . mente" sentimentos' universAis
celTO Congresso Inteenacional varnerrte seu eqUl.\IPrIO e nao

" ..... ,: .

.

de
.

humanidade, O problema
dó lugi'lr que a mãe deve ocu

par. na. sociedáde para
.

ficar
á altura de sua missão -

..

_ a

'crescentou aquela Senhora _

e$tá sendo estudado neste

Congresso por pe�sonalidades
de diversos pa ises

H
•

das Mães, reunido nesta ca- parece ter .enConfrado bases

p ita l, nos sa lões da UNESCO, firmes para seu

'

e�tabel�ci-

Clube Náutico América

TARDE DANÇANTE

o governo .paulista organisa
rá um secretariado de

coalisão
S. Paulo, 13 (Meridional)

_ Noticia-se que o governa
dor Adhemar de Barros orga

nizará o secretariado de coa

lisão, partici.pando do'mesmo Itodos os partidos poljticos,
exceto do peB. :

ôderna
Sábado, 14 de Junho de 1947

.

.
. -

-:

.

.. -

(,'OMBReiO E INDIJSrrittA ;

fifUNHO ·StUTlNH 1 & ctn. llD'B,.
-',

'!-
-

.

.

-
.-' -', .: .

Dois oficiais niponicoE conde

.'
nados á,morte

Hong Kong, 13 (United) -
O Tribunal de Crimes de Guer

�a desta cidade aprovou, ho-
I

'je, as sentenças de morte de,

dois oficiais. rriporricos, que

haviam ordenado o trucida- i

rnerito de um aviador britani."
Co no Japão, oito horas de
pois que o governo rriporrico I

já havia capturado oficial-l'
'

'mente.

.APRESENTA
O MARAVILHOSO

.

Fervedor' Ii�Relampago"
'eeruindo para: Aquecer agua- pibanh 0. lar)!;! louça,Para lHO domestico,

A Din�tºria do C. N. Am erica i:on�ida os .:;eU5 sodos

para a ta:rd� da.nçante a rea Iizar-se domingo, dia 15, em

sua séde eocia l, com inicio ás 15 horas, prolongando-se até 'J
ás 24 horas.

Queixam-se de que ha con-

fusão e estamos como dentro
de uma neblina, sem enxer-

1!ar nada no horizonte, Os ho

com ótimo elenco - reperto rio novo e ultra hilariante -I rÍzontes são sem,ore impeRe
montagens luxuo\!as - Gran dcs espetáculos para umal.tra,veis em. politica. Principalgrande cidadel . mente quando as correnteJ

A DIRETORIA.

Teatro Carlos·· Gomes
Emp:fcza }'. G,_ Busch Jr.

AGUARDEM

.,

..

GRANDE COMPANHIA DE COMEDIAS JOÃO

VISiTEM

UA. CAPITAL"

futuro "!itatus", para Q CQ

ça de fartcmigaJ François V ill�n ooito: ao .1'€U
I

.
seu pôsfo. '

Lon,dí-c5, 13 (U"Óited) _ O Paris, (SIF) - Urna ]nnv=s I
f"oreign Office anunciou hoje

estátua de pedra de Franr.oh

quê o futuro HStatus" em tor-
ViHon" obra do escultol' Cql

no da caça"de tartaruga nal!
]i:t.mariní, será inaugurada em

I Ih' T f •
' breve, na Praça Monge,

1 . ',las
'.' at'taruga aInda não foi

, d' f' 'd'
'. . . . Essa estátua destina-sf' ;>.

I
e.ln,- o. A propo$ito, um por

.

ta-voz; daqu�le mlni3lerio des-
substituir a de hronze rO"l.!h!'\� I

I· t" d L da pelos alemães durante R

Im.en I.� os
,

espacno
...

s ,de .qu.e
a Gran Bretanha, haVIa ohtJ- ocupação.
dó c<>n�essões.'píu� a c�ça de -l-'C-A-I-,-C-A-l-,--B-A-L-Ã-O-"-'-"---II tartaruga, e� nego:i�ç,õe�s Rio, 13 (Meridional) - A.

i. com o governo das FtllJHnas, policia daqui lavrou o primei-.

I pára � operar naquelas ilhas· 1'0 flagrante .PQr soltar bnJ�Q,
q ..u� estão situadas entre nor: "rendendo Isaías Fernande"
lneu. é o territorió' filipino. Duarte.
t

I .

.

IOti
..

ismo
,.. NiiQ, ho nenhum rPQt;vó gJ. partidárias não enconIr.qro.m

) ri,o: para
ti atihtde pe1JsÍmista ainda o ponto de ajuste.

,!'!c alguns �omam, em �e�a-; .
13so �e da�� ém virlur[€' 1

çdo .(1,0 regIme democrahco m<!/fmo da' DratJca da demo-
biQsileiro. '.

I
�r'1ci";. que, em toda ia pa.rte

QUi-,riám qtfé depo� d'e (;"0 mundo, contou scm_Qre com

Ifuinze ano.' de diládura tu-
f7flia 'f"and� massa de vonta

do se àrrumasse. com b�evi- des c interesses, flutuantes, fI'
c"'d

.

, ..

f
. -

N
_. qual se deve a indispensaoel

. !" e e per elçao. ao e pos- .

'd d d
..

s:lJ�l O h 'q' .

l.
rofáhvl a e as matarIas.

• �
. c o ue mora

. qUe se

produziu na vida do pais foi
muito grave.

Será precisá algum tempo
antes que o organismo tr.au

matizado recupere Q equlli�;._
brio das suas forcas.

- ,"..... � .

I
.

. I

democraticol
.

. .'. I

Vantagens que apresenta:
1) Fl;ncÍona somente quando Imerso nágua,. desligi!-ndo-�e áutomaticamente áó

retirado,
2) O Fervedor HRelampago" é o ma.is rápido fervedor cn trc 0& aimilarc3, poia ferve';!

litro dágua, apToximadam ente em 1 minuto.. . j

3) Não oxida e não enferruja, porquanto a... parte� interna:'!
.

;;;ão. de cobre catânnado II.!.'�'
externa (capa) de aÇo in oxidaveL

.'
.

.

..

4) Devido ao seu sistema de construção em cópos, não de forma, não quebrá e jamaÍa
deixará de funcionar.

'
..

5) E' facilmente desmontavel por qualquer pCMoa. -.- nas t.<I'ndo para iszo munir.ie d�
uma chav� de fend� - e retirar a argola qUe se enco ntra no cahó, àcima. da ·tli:tb��

.

do fervedor.
6) E' o fervedor de menOr tamanho e de maior efidenc;a. '.
7) E' o fervedor de mais bai xp preço entre seus congenerê�;
g) f"erve a água á base de vil.por.

.

i!i��:
9) Devido á rapidez com que ferve." água, t(}rna�5e o ferJiêdor maia

tente.
'. ,.','

10) "E' o fervedor mais origin aI, mais be1õ, e indi.!;pensà:vefem" todo e

dernQ. ·41, P:

Passamos três lustrQs sub
jugados por uma tirania des·
pudorada.
Aquele apodrecimento efj

palholl na vida nacional mias�

RIOS

ma$ que ainda perduram.
Aos poucos, no entanto, com Io trabalho livre da imprensl7

e do parlamento, com o habi�
to da ... eleicões. recebere.mos (>

beneficio da atmt?_sfera ox:ge-
nada. "

Quem estiver desanimado,
qUf! compare os dias de l)U

trora Com a servidão ti} os dias'
presente.5 com todas Cf3 felt·
r.es peT$pectivas que C! liber
dade oferece.
Na verdade,. marchamos Q

pa�sos largos. Já existe uma

consciencia democratica, con

tra a qual as ultimas ondas

�o ditatorialismo se

qUebram!lmpotentes.
AustregesiIo de Atha:yde

PARA FERIDAS,
E'CZEMAS,
I N F LA.MAÇOIS,
COCEIRAS,
fRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

IMPORTANTE

Rua

Duro!

II

I I
II

A· SUA LOJA PR.If.FEiUDA
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COMEMORANDO SEU PRIM EIRO ANIVERSARIO EM O PREDIO-NOVO, A' }J.UA 15 DE; NOVEMBRO,
.

415�. :DECI�
DIU HOMENAGEAR A' POPULAÇÃO LABORI�SA>DE B LU M.E N AV,' VENO ENDO, DURAN'rt:
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