
Rio, 25 (Meridional)
Retornando do velho mundo,;
o sr; Silvio Brand Corrêa, an
tigo vice-presidente da Co-
missão Executiva Texfil e ex

diretor do Sindicato da In
dustr-ia de Fiação e Tecela
gem de São Paulo, declarou
á imprensa, que o mundo tem

fome de tecidos e que es tava '

---

�m'preendido com os relatos A p, � OV >Ti,da in§tru IÇa c para'
do que tem havido no merca-

'

�f) n.<>cional em relacâo á in-I-� 11 atricU,'a de �ar2ent:os-
dUi".tria text il , que sofre in- C!i'

compreensivel perturbação ('I d�'ll exércrre na Escola
para a qual não ha razão

p la.uaivel em virtude das

n"-l récn �ca de Av :a f"'�o
cesside.des gerais dos pOvM �

I

Mas acredito - disse o an-I
tigo induan-ial - que tudo I

I passará e qUe a nossa iudw,;-Ifria' textil entrará nUin perio
ao-de:; p'az-é e?"nipréeH�ão�

" ,L

didin.;:iiu aú n istr-o da Guerra baixou um

aviso aprovando a instrução
. , . '. General Dutra para a matr icarla dp, p"aç,ô';

I
f.

I
do exercito na Escola Técrri-

, R!o, 24 {r"Iel-idional) � O

I
ca de Aviação de São Paulo.

presIdente Gaspar Outra e�- Segundo es sas instruções. {lU'"

I
possou-se do cargo de pl'"e,Sl� são muitos Iorrgas, os t"rn�i

de.nte, .hono,rari� ,do Instituto [r-os sar-gentos e eventualmen
Histoi-ico lir'líslleltú. te: os ',segundos 'sargentos po

;dé-ãe ,,'" ;'3ndjJ�,ta� ',i;: 1na-

.tr-ic.ula da ;·efl:!rida ESCOla,
IWg cursos de forrnaçâo de

Avr'óvú,lc,,; I">,dõ S r E er.pecialishu; (� artifíce�' para da informação do .comandan.
o exercito, fOG caterrovia cf; te da unidade onde eerve, L\

os estatutos clt, . Partido .'stagia,-l<1S do e:<J:.<õrcito desde ta eh in,;peçõe<; e d�daração
fqu,,' satisfaçam as seJg''llintE''s escrita de servir por nlais d",

Social Trabalhista c{H�dições: 1 . o Menos de trin- dois anos no exercito, após a

-

'

I ta e qUatro anos de idade, tel;minação <10 curso, si apro�

Os ��dernos processos de pasfeurizaça:.o do leil':1:Gran. P!o. 24 (Meri.iional) - da dat!1 de in.:;crição; 2.0 vadú. O boletim de hoje da

Bretàrlha .se evidehciam atra vês da (otóJtrafia acima, onde
O T. ? E. resolveu, at�nder Bom comportamento: 3 . o Secretaria, Geral de Guerra

aparece ,um empregado de uma rulustria de laticinios em-
ú pedido formulado pelo se- Juizo favoravel do coman· puhlicou na integra e�,te do-

, ' . pador Vitorino Freire n') �,en- dante do corpo, estabeleci- cumento,
pregando O' nooo. <js'ema de filtragem

:"'J':"-H,�._;,C�-:"':.JI�f.�':, 1 ;:� d��:::�l�:::�::e;;E:�: I -- - --- __ o -.-- -.-- -- -, -- --- --'. - •• - -- •••••

:,' : ·E (i1°' e!'-
.

�: �! ;1 liI' tnmUetIl api'ovados oS estatu� Iii .." U
, j h,s da 110V,t ��grei11ihção par-

�_ .. , .. �--".
__��ã:,i�,� .. ' _ ,._ ,,_�, _.' ".� "'� I

,
.

uma

,ão.cla Ca·
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d·po la r-
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nao r
(J 'governador Moysés fupion lalando ii imprensa carioca.

f Oo MUNDO TE E DE ·lttmO�aborda os problemfl� do vizinho E�tado -

recebemos cincoéntà fàmilias
holandesas. com detalhe bem
interessante., Os imigrantes o sr, Silvio Brand ficou surp reendido com 05 relatos

que tem havido no mercado nacional

do

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

'Honrosa

Co- ímpetos. de 'vingança que pOQ
aw dem ser �alefil!os oela iorço J

mas não mori'Ém no coração
dos Iuimens de honra.

'�O=
Mert;lefil o'! chefes 'í colo

rados" na' he'i'ftnt::(i lI't'.rglca
que l1U!'s êüb�i'á cô� a i.litm';a

o

AL
Prosseguern as excavações cnl

,

- recidas entre Importanfe conferencia
no MirlÍslerio da justiça

Berlim, 24 (UP) - A ex�

plosão no Q, G. da policia,
ros o� 'esforços para desc.obrir,
a� causas 'da explosão. Aere-I Rio, 24 (Me ridional) - Na

dita-se que" a bomba foi deli-' tarde de hoje realizou-se no

beradamente cclocada no ga- Ministerio da Justiça uma

binete de, Heinrich Kanig, conferencia conjunta e demo

para mat.t�lo. Esse alto fun-l ruda entre o ministro C_,sta
donario da: policia de Berlim rI R��o e os .sr$. Nereu .Ramos,
se encoI).h'ava ausente no mo- CInlo JunIor, Vergue�ro Lo

mento em que oc6rreu a ex-! rena, Antonio Feliciano, Ce-

plosão. sár Costa e Hugo Borghi.

� ,'- -- -__
"

_ ...

Anu�ciem neste Diário

o Presidente Dutra quer a rrrr ediat« solução do caso da

- constr ução -

Rio, 25 (Meridional) - A

Fundaçâo da Casa Popular
publicou um edital convocan
do os detentores de novas ma

terias OU processos de cons- IItrução. Ouvido aproposito
pela reportagem. disse o snr.!
Hostilio de Oliveira, superin-I'tendente interino da Funda
ção: ..Ultimamente veerrr sen

do pub líca.du , ioumevas noti-I
cias sobre o novo método de!

construção de casas pré-fabri
ca.d e.s e qUe podem ser levan
tadas no espaço de dez ou 15

dias apenas. Estando a Fun
dação empenhada em tornar

realidade o programa do go�

Vel"Ho e tendo em vista o in.
teresse manifestado pelo pr-e

sidente da Repubfica para

que haja solução rapida do
assunto, resolvi ir de encon

tro dos que veern anunciando
sobre essas ca.sa.s de rápida
fabricação. Assim, quem ti.
ver método de prOCC5S0 ou

material' qualquer, poderá a

presentar-se á Fundação. Fa

rernos provas e podereniOi>
contratar os sel"vi.c�os dun. ou

ma is construtores pelos novos

processos, O qUe é preciso é
construir e já".

I
j

t_h: pnJ11tu qt1;._i.Hrk�
�:t.."? y�::.�;� tlt.:.lúl.

A p"'.<Cf..u!ll a iUI!€ á,u;ão mento ou repartição; 4; o

pra a matricula Ae, sar- \, rn'esenrar condições de. sa.u

perüo» do e.xercil.o ua i dê ccmprova.da em im'!)t.'çàn
Escola Técnica di" Aoja-' dü sand.; pelo, med ico d ..'i. uni-

,jd,�d�; 5:' _Po:::�:!dr ct..�lie(;ill·��}i ...
Los 'COl"l-<,zocnd�<,,!'lh>.& á 'ti'rcei·
ra sel·ie !�inr:siRI par", subm«
te.r-s .. a exarr-", de seleção da
l:'eferid'l escol;,' 6" Não possuir
nntr'1. esn",cii'l"idade: T Fazer
cL,dar"Sçãn e,r,-ira d� servir ()

e-xee-cito pOl:' dois anot�, em 'ca�'

50 ttprovanf) ., di."lr.""lado em

eur-so . A i!1.�c,rkão de' exame

para a seleção � feita medjau
t-. t'poue";mentc)c do jnt..rf. ... :i\a�
do, ,.li1-igido ao diretor 'da Mo
to Meca.nisação, em qualquer
pooe!! do ;;no �com!>anhado

Rio, 74, (A . N . ) o Mi�

EDUCAÇÃO DA JUV�NTU DE :3RITANICA

f:'Jurna aula de desenho d�t Escola Kondrik para Moçajl,.
em Reading,' jovens estudat'" t�s aprenderrf,os segredo d�
arte pidóá". r.mnlSH NE\VS SERVICE

,.._.___� �_,.,._�. __ .1' _�__ •
�,� _

o ll-!inisuo da Justiça exomz
na cDm cuidHdo o pro_ic- '

to da lei de ser;Ul"'ança

Rio, 25 (Meridional) - O,
ministro Costa Neto, d�.)Ois. ;

de conferenciar com o chefe Rio, 24 (A. N ,) - Estarã.o
do governo a proposito do abertas de 11 de Agosto a

projeto da nova lei de segu- 10 de Outubro proximo, na

rança nachma1, enviada ao D�v.são de Seleção e Aper
Congresso, fez aos jornalistas felçoamento �o DASP, a' ins
ali nC�'editádo>; <!"S seguÍnt .. s cl.·ição p.:u-,a o COnr:::urso par.tt.
ded"ráçce�: ti Estou .>),:;�lni- provinH�nto do cargo das da... ·

l'lando com Lodo. cuida!lo 1\', �('j; in;d�lis de d�enhista$ do

objeçôés feita:; hO !)N.>jeto de �;uadl'o pe rluanente do Minis-'

s.egm·lU\�a, f. Iwehmcto n�,,-' te1'lo dt� Act'oüautica. Só po

í�ÚI).Jéi' jHls!r:YlúnnEiüe a Íi>" 'rI eràu iJ1:1C:tt .....cl'�ae os caullio

�1:i� z-;l:.�H" i j�:D�_::' d�·.:t ::i:-�C0 ·';.!is...�(:ulino.

Aeronautica
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I Arnoldo PuetterI '
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i Fábrica dê ladtilho;

)i EX{'CI�ta se qualquer. ser

VI(O rm marmorite.

I R'llfJ. dnl? PqJ'11.#ha.... n, .9
F(}n� 1081 Caú:{}.·'J]'J.';tfll, 48

I
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Pílula- URSI
o : Ri:Mi:iHO CONTRA OS MALi:5

OOS iUN�

Pulmões s·odios e arejado!>, onde não "mol'am"
micróbio",! PuJrnõ�s que fazern inveja, ;:,50 pulmões
"tratados" com o Cognac de Ak..atrao! Evite a,,·

tosse5, as gripes e a" bronquites; enfrente as 'Chll�
vas e os l·golpes de ar'\ desmoralize os resfriados..,
tomando o Cognac de Alcatrã(J Xavier. O Cognac
de Alcatrão Xavier previne as doenças pulmonares.

'.
, Propriedade da'

.' S� 'Á.. "Â .NACÁO"
DlietGr�Pi"e�ident�:

•

, EDMUNDO MONTEiRO
Dh"eto.�ééI'€nt€ :

ADELINO ,CUNHA
Dii"�toi." de Redação:
" . HERNANI PORTO

A8$inatllr�s e Anuncios
· : .·.··OTTO WILLE
A�sinatu1'as :

Anua� Cr$ 90.00
Semestre . Cr$ 50,00
T..ii!l�t�e . Cr$ 30,00
N°. Al'Ülso . .... c-s 0.50
RedaÇão, e, Ofidnal: Rua São
irauío,. ,2G9 � Telefone:

.
( pro

�isol"iarnenté). Hotel Wuer-
.

�es -. 1.3 6 5.
. Cllixa Posta 1, 38

Repreeentaniee»
No Rio: Serviços de Imprensa
Ltda, - Praca GetoHo Var
gas, Edifício Odeon, 5/802
Em S. Paulo: Serviees dé Im
prensa, Lrda, - Rua 7 de

Abril,241

Jo'orm�u;õe. Utels
· �. HORARIO DE Ot-JIB US

.

Auto Viaçíio Catariaense
Eiuil:eilau o Curitibu - 3 hatos

. Eiumeiillil II. Jainvllle - 13 horas

BiumeoGu·floriailopo!is - 13 bras
iiumeilGII G ItlOjí - 13,30 horas
i3iiimi,llüu Ó joroguó - 13 hnrcs

i;'mpf�Ill Aui'! Vioçêo Brusquense
ilil'mEiiOU Q llfllsque - 9,30 horo$

TiLffONi:5 MAIS ::HAMAD05:

Á<SOcl!iC;aO Comercial e Industrial, 1430
Aiitomovei�:
ElOO - noo - 11 í I - 1100 - 1333
Carros de Molas:

itJ51 - 14:JC - llíO - 124')
CUi21ilfia Êstartuol - 1216
Cúll'to.;.. Fed�ilil - BIl2

Ccmpanhlu Telafonlcc - 1321

Oélegada Regioõi(;; de Policin �

Gllbi,,2fe da U.,i"g:Jdo - Wilí-A

ileh'goda imposto de R"nda - 1106

frnjt."exQ forço e Lus - i327-A
t",h�d(i dê feno S. Catarina .- 100l

· Hospital MU!'c;cipol - 1208

Hospital Sartto l:lobsl - 1196
I. A. P. C. .; �271

L A. !lo I. - 1265

M�iCOdo Municipal - 112fr

Miil;sterio do Trcbclh» _:. 1143
ttafeit;:;Q M,mkipoí - 1163.
tastll dOi Muraria - f466 .

Tej�li.ofij Nodoil"l - i363

MUNi/iOS:
Garda - 1148

ji';�l'lr, - 1199

Na Sociedade

1

/. A�en�� 62."eo"'''l,_,'; da W�rne'·E_, na ••üc...rtl.';çt.,; d.,
um de$lumbi'aüt� - "SONHO EM H�LLYWOOt)H.�. � ,c, . : 'I

r T�d(}' quanto :v� imagiilBl' de gr::mdlotiQt ::-ncQ�r·arü. n�s�,e I' "

<�sonhoH ,que, àie'm de ser.uma :n(.m�iinental Y�VlSt8: :n'!s�
r.al� nus contará uma deJiclosa histor-la l:om�nbco' � corntca

Aeomp, Compl, Nac�; M�tro Jornal e l?l:tort am;;i"u�ano ..

Platéa 4,00 e 3,00 - Balcão' 3,00 e 2,00
Domingo, ás 2 horas

Dermis.Morgan e Dane Clark no empolgante e

dor Film -. "A MÃO QUE NOS GUIA"
...,

Mil vezes ele arriscou. a vida e sempre saiu ilêso aQUflle
rrvia:dor q�e tinha Deus como Co-Piloto. Ac?mn." ,C?mnl.
desenho sho�t e li continuação da série HA CaV$)lra",

Pla.�éa 3.00 e 2100 - Balcão 2,00 e 1,50

Domingo, ás 4,30 e ás 8

e via�ens.. ,...
'

Jupiter movimenta dinheiro
e favorece obras filantropicas ..

altos ideais.
Os Nascidos Hoje-Pruden-

Kathryn Grayson. Laueitz Melchior, _June �nygon
Durante, em "Q ROUXINOL MENTIROS? • .

I '.'

;

doUm� combinação' inesquecivel de um delIcIOSO i'oman(!e e

estupenda comedia, corn . mus ica
.

de �iszt, Mendelsohn e.

Deltbes, Romançé, canções alegr-ia e �pe.ra. Acqmp .. _Compl. I
Naco, Fox Jo�nal e short... Platéa 4,00 e �.OO, �alcao },,�� D"2 00 A, noite plat numr .. Cr$ 5�OO. .

, '.' ..i.,_,., re , • 1'. .

" .. I •

internados I

( !
t ,

(aftorio d.

�EGISTROS Di: tMuVili!
I: HIPOTECAS

�Ierbert �eOrg!
- AC.';"OGADO -

I

,I
I

DR .
, "

�

Ayres Gonçalves
popular, .e

, �.,.- �, ' ", �.

Vale do

, .. _ t' � _ -'t

nllà Hi 'de' NnVêmm 1 na 411

TAXAS E JUROS
30/0

,:.. -rI �.,. i

Á/ di��. COnta

� '"' .. _;. . . :- "' ; ., .. . ..;... .

depósito inicial de
Cr$ 100.000,00 .

com d�pó8ito inicial de
Cr$ 50.000,00 .... _ ..

sem' préviú aviso ,fitê c-s

60/0

�.

(R�ti..ad��
.

aem;"nais

o p'f'eside�lte
tará o norte

COlikETO�
Rua Maranhão n . 2

--�---�-�----------- ---��'-�-

,

I ASSEMBLEIA GERA.L ORDINÁRIA
,

I Pelo preaente !ica,m con�?cados Os gr� •.
, a:ionistas. p��-

ra comparecerem a Assembl ela �eral �:n·dmar.tlit li,' realiI zar-se no dia 2 de setembro de 1947, as IS -horas, no elS-.

I critório desta Sociedade. para deliberarem &ob1"e a seguinte
.

. ORDEM DO DIA. .,
.

.

1° .. ) Aprovaçã.o do balanço e contas dó exei'cido encer·

rado em )0 de junho d� 1947;
2.°) Eleição . do Conselho Fiscal:
3 ..°) Assuntos de interesses sociais ..

Blumenau, 22 de Julho cl,., 1947.
H. SCHRADER -, Diretor-Pi'€sidente

A V I 5 O

Acham-se á disposiçãcl dos 51"5. acionistas, na.

sodal. os. documentos a que se l'efere o' artigo 99 do
ereto-lei n. 262i" de 26 de setembro de 1940..

A DIRETORIA

5 lib�.- fàrh';}�a
5 libr .. arroz

séde
de�

.

I

ATãme ·'-F·arpado·o-Gaivan izado1
Novo. Americano

" 'libr. �afi
2 libr. cacá.o doce
t' Íihr. ,:;llO�olàJe.

t UM PROOUTO DO
tABOIiAfORtQ L!(OIi IJ� CACAl) XAviER ll, <A..

.

Fio nG 12.1/2 - BWC
Peso: 45 quilos liquido,
M�tragein : 450 Metros por rolo
Com 4 farpas reforçadaspot; rolo
Distància: de 3" (7,5 Cll'1

GALVANIZAÇÃO PERFs.) entre cada "'c
MATERIAL NOVO DE RITA
FIOS E ROLOS DUPLOSUSINA

GRAMPOS GALV,.\NIZADOS E POLIDOS. PARA CERCA
N° 1"· x 9, - Caixas com 50 quilos liquidos

GRANDES ESTOQUES PARA PRQNTA • ENTREGA.
.

IM�ORTADORES E DISTRU1UIDORES:

.",

t
I
I

Molhe-se como um pinto, mos, tome

COeM·DC de AteDIRDO
N° 322
4,4 libl".

�
�=:.: _':;' . :"'::'�L._:j
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tive
. "'�-;,-

vontade de VEm-

Aguardemos, pois o g1"andé

Estatutos tlo íi�111b8 âBUaça BTiroRibeirão FiôaIis"
CAPITULO I c�mstituida uma ll.od�da�e ei� I I?el� Diretoria, o� por_ outro

J
ccnstltuida de:

Do C,lube e dos seus fins i vil qUe_ tem P�l' ,fmahdade •

a Ol'gao d� :tdim!Hstraça,?; .

a) todas as contas ai.itól�i�
I Art. 1" _.

-. Com a denomil'la� caça nao profIssional e o tu'o I <:) eoticitas- Iicença a Dll'c-lzudus; . _
.

'
•.I ção de "Clube, de Caça e Ti- ao Rlv�. •

torra, n?s ,ca�os de :on�pl'()v�" l .h! .ohrlg:iC?éí; �ventl,i.:ilS, aj ro Ribeirão fica I § urnco - O Clube cera sua I da molesha ou ausencra, r i- i ::i'lterlo da Dh-etorfa, .

ii
'

séde social no salão "Harry I cando isento, no per-iodo da I

Zuege ", em Ribeirão FideHs, I licença. dn pagaulêiüo lh"i! CAPITULO VI....ortagem, há pouco temno .
• •• cl BI E' I l'd d � .�. ;.'!, .. s,

,

,..
.' .... 'mUJiICiplO ue uíu.euau, :1La� IUf'n"a I a e",.; .

DDE orpaos di' <i.tfiiífH,.t-;'ii<::i4.-;Heleno nâo . confirmou que do de Santa Catarma. ! d) tomai' parte nos despor- e seu« deverestenha qualquer intenção de a� Art. z- - O Clube deverá

Il05
sociais ; ibt. 16'; �.. A atImíi\t.stn••',s.••bandonar o Botafogo. exigir o mais .rigoroso .cumpri-. e) !_ledir á Diretori:� a _COi1� d? CÍu�e ser-á' f'xercida !",in-- -- -- - ---- -- _._

mento das Ieis do pars; nota-I voe.açao de a.ssembJ.elas ge- Dl.ret,orra, pelo Dp-Pari.arnenfon COLf.lRO SORIANO IN- 1 d T- C· dTERESSA O BOTAFOGO
damente das qUe I":gu am os 1 ràls. a yec:u�rlme�to seu e e

I .eCJ�ICO ": pela omis:;;ão e

despol"t�s �ue const,d:?em. �s 12/3 dos soe.lOs q,Ult�s; • ,Sm�I��ncla� . . •
.Rio, 25 (Merid.) .� Divul- seus ob ietivos SOCiaIS. nao I f) comurucaj- a Dlrêtnrla o u l � 1 - A Diretovia' e a Co-

ga�8� que o BofafbgO� na even admitind.o a participação de I ao . Depar:t:amento. Tt;cnko,: tn!ssào de ShidiêÜ�'iC:': Sf-�-ã f'c
tuahdade de se malograrel'l'i estrangeíros nos cargos de ad-

I
QUHISQuer' li"lfevular1dàfh:s ou IelblS nela Assr-mhiêí6! �"i'B.J,

os. enterrdimentos . ent�e ': Flu- i trtinish"llção e
•

estabelecendo

I (''''1t�'iVencões" de qu� tiver' co- pode,ndo ser reeleitas, totai ou
mmense e o golelro Sariano. completa gratUIdade no exel'- t"h"'clmento, pronondo as rue- pat'clalment-e;
iniciará imeditos entendimen- cicio dos cargos eletivos. difhs cnvresPflndentei!; f:; 2" - O Departamento
tos com o citado guardião. I Ar-t. 8" - São deveres dos T�cn;c" lel·á "�HS m=mbrosNORONHA SERA' AFASTA"

Ii
CAPITULO II sócios: nomeados jlela Diretm"ià.DO DA EPUIPE DO SÃO'

, Do'J SÓciU9 !1) fr€{lury,fai" '" Séll.,· so- ArL 17" - Át\s h'F'! (H'"ãns
.. ' PAULO

.

ft,.t,�,,�· C"í""r.;or-Ef>A I' "'::1,1 com í1Q<!j,.ijjiflatl-". inlê"""'- da administração, euio ma .. -Rio, '25 (Merid.) • COYl"e, ('luh" (.fp<'. """n.lil"tles caí.ego- �"f1iJo�"· r.r.l ... í�f\m desenvolvi- dato é de um ano, incumbe "
'cc;nu irasistenda,.que Noronha! ria .

." ti ... sócios ; mp"tó do Clube; Seguinte:ser4 afastado' na, equipe do : a.) Fundadm"es - (IS Que h) resoeibn· e fazer cum- a} éumprir e fazer eumps-irSão. Paulo, .por neeez;;itar de· tl'lml>l"('Ti1 pal"'tp nt\ áiHIPmbli..p/_ I pá!" os uresentf''l P'lt;.. tutu:>; Os nrespfth"!o: estatu+os ;
um periodo de repouso, afim rvér",l de constituição defifiiti� r') usar os' distintivos do b ) administrar COFt '1:",10 oAde l'eadquirir as condições té-

I V" ...!'" "o(,j"'..:!aih: Clnhe; fwohirt"de os bento e intei-<õsiescnic�s" átuaJ.entemente em; h\ r:"'ntribuintes - nr. ({ue ri)' ób",,,, ..vày pscrlllj'''.llosa. do Clube;'
.

.inexpHcavel declinio. i rontdbuirem. mensaImen': mente :-:". lei:. �-me 'reí!ulameí'i·I· c) reuniY·�e, c(�n.hint&men�,I co:cn ". ouanhn de l:res cruz("l� I-qm .li Cli1e�eUca. Di'opUj{íliin- le, quand., 11eCeSgIU·IO ..
I i<O� .(Cr$ 3.00}, .. quer pl'ati� do neto .se:u cumprimento;. Árt. 18" - A Di"-;m':- Si"i'.i
I t1UPíTI ou não. oS desportos SO�

.

e) exercer os car"os de ado ,·f'jmpos.·� d.� um Pre!iiderii:�t
dai;;; ministrilrã,o cnm zelo. rfe 11m V;cp-Prn .. idenl·" fj� Uin

. c) Remidos - o.s que, sen- Ài"t 9" - �""t--. ",,�;,,:._- <' .... 1" Secl:"i"tário; (1<> í'�' 2" Cl."c�Í3:'
fIo sócios contribuintes. satis� disl'I'",to firo �rt, 7". J",fl'a "h't. tário, di" u�"\ 1" T'�"j')u'.'eiro '": (ízerem todas a�. obrigacões o SÓClO r,P'Y" fi "vertido. ':" '1_ "de uÍ"u' 2" Tez"!i"":�';,

Il'.odaís pel� !,eriodo_ de cinco l.,er; ..� ê ";�cl,,;t{o d" ('jUa ,4"0 II . A:-t. 1 �n - :' Cornis,siio �r.;

I anos,
;;;em lnterrupçao; "N,:a1• ",,1 .. nil"et ..... !··" ,Yt'"d·\- SÜídJcancla SEra CQ:m:posta 'dé

, d} Benemér-itos - oS Que, t:"<>men� .. f" ,1", Acôrdo' cOin :15 h·iis melnbros, càh"''1do.a· jli'ê:

I' a juizo da assembléia .!!eral, {altas cmnetidas. sid"TIci,,- ao m":" idoo;o.
.

,p:reg�arem :<terviços de !mpOl'�! _

ft':"f. 10° -

••

Gel"" p'<{�h!i ..Ir· � unico .:-- Hâvel·ã'·h·ês sUw
I hHICJli ao .Clube ()ll tIverem do rh.J� ... ,y ''''>'''i' .... ·1(': pIel'it",s fI:. f;omissão·tle .sindi�
doado, em prestações mensais a) n:\n D"'-"a\', noi' !leIS r-<"�' cani'ia. eleitó;;' na nlesma aSg
não inferiores a duzentos crug ""''' cOibeculivos. as H1FllS;"I," sembIéi", aenil.
zeiror., a quantia de mil cru- dPrt"s; fi ..�, 20" - O ))eparÜán�n�
zeiros oU mais; h) ('t'mG{r." f'n�<.,�", :-�F'._" . .'l= to Técriico s€yá hítegí"ado-iiOio

- � ,_' :_: e) Honorários - os que, ,.,·l "". r,'i .. ·,.t1,,,I.-.i1;;.:tfn· ,.�" "o ·n··1H'oS, cu ia nl'e8idên�
I não sendo do quadro social, .... ' f.�� '�n:", .. :"i� .. '� ,,��·..?i· ci·� <.-, '-'iÍ. llO wHi.is idoilo.lfivel'em prestado serviços l'e- "!\ rt;. hhG., contra os j)rH''':!l" � Hoje") � Hávei'á, paí"à:ios

I levantes ;lO Clube, ao critério fes "sblliI:OS. "�"n'il"'n,� .:lo D�pari:amiéfito
da assembléia �eraI., Art. 11" -- No r',�- ...!-. ..-.' Técnico, três suplêiüei. 'cuja
Art. 4" - O ingresso de O""'''' A.O ,.1oIMo Iw .• I; .... "rT'" .'-' \lcnlÍ'!lcâo ,,:.3l"ií. feita i�eiá Di�

.todo o ·SÓclO conf:yibuinfe,. fun- �n(';", contrA o ....H.. i-vir�;;"; .... iYl" _ .�.' � .. : .... -

,.1ador oU não, será precedido �- ..�"l '''i mOt",.l rio �luhl'.;) Arf. 21" _" n� ,.In" da )li.
do paA'IH11ento da jóia ele trina n; ..."!tm";R.• li ;'lizo d" liS"eí"'i� ..etori ... �Pl'ão iHI�ados pp,ía

j ta c;'uzêiros (Cr$ 30,00). hlfila J!t'-} 1. al�m dli rlf'mis!!ão Hssêmbl�ia 1"""':\.} e 0& (10 nR�
lWOn'il""" ;i !'i apUl'iH:ãl' na rf'!':" Plirl.:-.mento Técnico jlE-la Di�
nom;ahiíidade criminal do faI. retol'Ía,
to!m. Âl'L 22" - Oi} s IM ,la Dii�,,,.;.

r A píTI iLO v {or·ia "'ó seriio vóiidos f,liã.-i�i1
no fi ... i�� ·";-1;0 e ih J'tmdo lo'inlldó" coni a pi""'ãi"iH'� da

!-:1'If':rtl IntaHdlHle di-, roem} mpmln;o&: e
fi "" . .12" _.� O llaírhn(}-ü:f) 'dos r.omüonf'ntes da Coil-ii$tão

ri .... ClubF' Scl'ii COITI'10srO ..1.·. dê Sitül';'rtnciu,
ü,.rIns oro hf' .... � móve;'< ou Íi"'ó, Ai·f. 23" - Incumbe � Di�
veis. adqulrÍifos nelas meios yetoria:
repu lar",;,: de Direito. '.fi} reufiiY=si", Côin nm••ÜF.':.
ÁYt. 13° - Da í"ec;.;h; elo daele, du!'i" vez"':;} fHH' mes di"i=

CJube. destil"'!ir·;e;>.á 100/-, p'�. Y'iÍl1f:e " (.YJOC'l da (,flÇ� €; lfir:a
ra a. formação de um fUUNO do pét'iorln determhiádo; i.i.nli
de :rese_.va; Que 'será aplicado ve"- noy mês:

.

da forma iulgada �onvenieI1. b) tomar iniciativ8.s de ii.=
te, pela Diretoria. teresse do Clube, adminiiif:i"�
Art. 14" - A receita é cons· I ..... tomal'" conhecimento diiis

tituida de: falta;; praticadas peloio sódog
a) todas as mensalidades;

f
e aplical"-Ihes as penaHdàd�s

j�ias. remissões, co�tribuições pr.evistas nos pi"esi.=mtes ,e"siá�dlVeYSaS e qe douahvosj
r
tutos; .

b) rendas eventuais. .1 c) ap:resentar, ai1uahn�fii:e;
Art. 15" - A despesa

.

e (Contiúua na· ultima pg_.)

tinham sido mtrito exigidos.
As proprÍas razões técnicas a.

conseíhavam a incIu�ão de e�

lementos rapid05 e: descansa
dos, como Braguinha e Ponce

Mas é

1

imprevisto e

CAPITULO IH
Dá culm;s,'ii'io e readmisflão

dos sócios
Ai<{. f)'" - Toda a pe5soa

maior de 18 anos e com pro-·
fi§sáo licita tet'á direito fto in
f.!!:Y'es!<o no nuadyo sori3 I do

I Clube, rnecliaüte nrorlOsta eg-

jl""fHn. fi", sóCio Quite, di�iri
fIa ii Dil."et:ori�. com o parecer

I favOl"avel da Comissão de Sin
I di,. ...HC;l'l.
i � Ui\ieo - O Clube eXígli"a

: tambem, do !Jócio que queira
I praticar a caça e o tiro ao

I·
alvo, a devida quitação com

os rerrulamentos fedeyais, es

taduais ou municipais.
ArL 6" - Ao sócio exclui

do, por falta de pagamento
clt'" mensalidades, assiste o di.
Y'f'jf(i de solicitar li sua read�
missão, pagando o respectivo
débito.

CAPITULO IV
jJQ& üireito$ e dos devere8

dos sócios
Ai<f:. 1" - Sóment:e o sócio

I quites terá o direito de:
li} tomar parte nas assem-

bléias gerais e reuniões, apre
sentar propostas ou lnedidail,
votar e ser votado;
b) interpôr recursos, para

t
a assembléia geral, das puni

, ções que lhe forem imposta$'
-·... f'

Uma MOTOCICLETA líl;W cà NSU, de 10 BP; €ffi' 6timo

estado, com l,neus
.

Vet-
e tratar com o S1".

?F 7

Bnunciem neste diario

ALEGRE _. o MAIS COMPLETO QUE PERCOR'RE o CONTINENTE - INSTALADO NO RUA DA GINASTICA, tSQ. ALAM. mo n:t1ANCp

ESTREIA
DA MORTE

HOJE
FORMIDAVEL COLEÇÁO' DE FERAS E ANIMAIS AME STRADOS _. Lênsa. Tígi"&,.

divel'sos animais. - Todos os dias: Exibiçõe!> da FERAS, dá;:; 10 ás 1'1 hor a�:
espetaculos haveyá ônibus em todas a,5 dh·eçõê5

.... _

'" -

as 14,30 Horas

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Extre�n ' hoje 'Ó ' grande, Circo Io, Com. �eu P�17�lt��!!:dO ���o���,� e a$ ;$;mpa61$
Il:l;n _:\-iarne�;.'i �;,o.Branco, d�-' de �od�$" �� plátéis:*� apré!!-sn-

I

,

'

vera . '.extreiar h;ojl.'!,' o grande I tando' progt'am�$ de' grZimde
NUMERO 939 Checo Iri..ãos Pensado, 'lima

I
atração, comO' o Que .nos 5ei'á

das maiores organizações cir- dado apreciar, na �Ua curta O nome de E. Teíchmann marm visita

:_enses que ora percorre' a A.; temporada nesta cidade. é bastante conhecido nos'nos-

I mézica do Sul e réaliza pre- I Dentre os' tÍtimeros de sen- sos meios artísticos e cuttu-
.

ESlatUt'O 'do "C,lube: de C IÇ' e Tiro Ri'lleirã t) Fidelís9 seuternente uma tournée ar· I sação, digno de apiausos é o
I rais pelo. seu privih�giado ta- hOJe, no saguão

;., (Conclusão) ',tistica pelo sul do pais. proce. � "Globo daCM�rte"", executa- lento e pela' SUa copcepção na í

_

•••• . "

,dente do Uruguai. . ttl do por arrojados' motecielís- arte .de esculpir, em 1n�deir�! Irelataria circunstanciado dos

j
§ UnICO - As assemhlelas

f
CAPITULO X ! Integrado por um elenco tas destacando-se ainda os

tendo o apláudido artIsta'.la
,

trabalhos �a a::tministração;. gerais funcionarã� com. a pre- Das dispasiçõés finais de artistas �nternacion�is de nu;neros de tr:,-�e�zo.,
.

equili-
!

reaIiza�o. u�a eXPofiição iI�,
?-) autorazar despesas ate I sença de metade e mars u� I �rt. 38° �- A duração. ,da re�ome. a afam�da compa- hrl�m?, e a eXl�lçao de. uma seus orlgmaIs trabalhos, ló�

qtrinhenros cruzeiros meml:ais; dos s�cios quites. em pr-imei- sociedade e por tempo lnde- nh.a vem conqmstando Os a-' bebsslma coleção de feras. grando· merecer os aplausos
e} julgar os assuntos apre-1-ra .convocaçâo e com qualquer terminado, dissolvendo-se' au-. gerais do puhlico blumenauen Isentados pelo Departamento num�o, decorridos trinta mi-, tomaticamente, se não contar: S�.

'

Técnico. nutos da primeira convoca-
com quinze sócios contribuin- Retornando d� uma viagem'

pa�:::':::o��:::�te ao De-
çã�rt. 30" _ Nas assembléias tesÁrt. 390 _ Ocorrendo mo= Um P'ode I

ao

no.
.rte do Estado, E. T,eich.j,

"

error... � ,

à) elaborar e cumprir o gerais só serão discutidos ,os tÍVOs Insupeeaveis, a sociede-

y�gulamento de desportos dOlassu�tos constarrtes de ordem de poderá 'ser dissolvida, por Dois F

dif,-,-G1.
ES'I'..a:n flF_ PARABENS OS

Clube; do dia. f't_tsolução dê mais de' 2/3 dos
,'- "e ,CI _.J FABRICANTES DE A=

h) colaborar com os demais' CAPITULO VIU sócios q-uites, em assembléia �f1ARtiENTE E AL�

Iúi'VãOil da administração. Das eleições especjalmenre convocada pa- Muitos im oossivell eOOL

Ái"t•. 25" - Cabe á Comis- Art. 310 _ Nas eleições o i"& �ste fim. 1"" Segundo o edital qUe publi.
,,50 de Sirrdicancla t .'

voto será, exercido secrp-ta. Art. 40° - Nos casos pve- AcoHílpanhe a malerta co:nprando rUB eamos nesfa·"''página•. d� 2'

fi) reunir-se sempre qus o mente e não serão pet'mitidas vistos nos' dóis aetigos prece- Coletoria F';'deral de Blume-

ff.,�i" a Jlire1:oi'ia,; ehanas oficiais. dentes, a assembléia 'gel'l'il rrue C'-AS' AS
nau. o' Si". ,diretor das Rendas i

h) opinai" sôbre a aornigsiio Art, 32° � A pi-imeh"l D;- decretai" Ã dis�olncã�, dp.Úb.,. ,PERMAMBU(ANAS" Interfiasdo'Tesouro Nado.!;fOi> sõcios e SUa s-eadmissão.] reto:riR será e-Jeita por achiina- rará, tambem, sôbre' o desti- iUi 1 acaba de prorrogar o
I

hem como sôb..e (íüarOHei' ir- çã,-•. ,.
'

-. .

• i no li ser dado fio patvirnonie pí'a�o para inst.alação de rnp�

,';<'..-ulíj-ddad"" de Que tenha co- § üiUCO � Pí"Oeedêr-se-a na do Clube. didores automâtieos na" fá·

i'lhi'dm"nt'n: mesma foemaecm a primeira I Art. 41° Os casos omis-. T/l.C·'.--dt\S', 'par:.:a to' d,OS' OS" fins bricat dp. aÍ1ú�n·d€n.te de ca-

... ) r:ilC:1 ':.,.,.,y ,,� ato<>, <h n,- Comissão de Sindlcancia. sos nos nresentes estatutos �e" r. ,T U �, na 'I" de itl�ool:
v-p;toria. pmitinc1o- par-ecer sôo Art. 33" - Nos trabathos rio re�olvipm� unicamente pe- t

T",I re."olucão vem.

1.... ,. "f. mesmos;
" eleitorais comúns, o nresiden- J LI •

1 I
duvirta. cf,.. pnl'nntl'O �s

. a assem ,eu\ lrera
. orgão so�

, " , ,

. d) urestar todas' as infOí'- , te da
-

asgembl�ia geyal nomea. herano do ChI},"'. em concor-
1i1f"ntes necessidade:: dos

fi'lJ>rões fJn" lhe forem solid- "aI um secreta'-io e "",. apura- d
.'

l' d •I' bricantes que; á vifita da exi-
• • "'" ... IHH�,a rnm!iS eIs ,o, pais.

"

d
"

f8.-1,� pel", Direiol"la: dores necell!'l�rios. send? p;o. Art. 42,0 _ Os sócios, J:)ão 11a Coletoria das Ren as genda fiscaI.,plii:·alizlil'am sw'

, e) requerer, Quando ne" damRrt.Ol< ele!to$ no termmo l"espondp.m.. subsidiftl'iamente.
,-& ii

,

. lli"oditeãll nOi� a)�um tempo. O
, • N ,t dI' -

'b • F d i de B' I'um'en"'u projeto-lei Que institue os me-
_

ceSij;tY:-:, a cm-vorac:o-: o-"! :�. a'" PIe''''',;. "

' 'I pelas o, rlgações, sociais.
_, __ o I' e era s . ,GIl ,

'
'

�'m....hlPt.<l 1!pral, da OlretOl:'lR.!, Av-t. �4 - nos tyabalhos /I, vI- d�O, _ n�....��"o.,t..,� ��-_
'

. '

.

�'

didores rstá sf'ndo o-bieto

dei
'" '.

.

:�

e .-in Dp' ...qrtamf''lto T�cnico. I el",itorais sel-ã lavrada uma
. '

• N

'.

, AVISO AOS FABRICANTES DE AGUARDENTE E AL- estudos do �oder Legislativo: Gome,s uma exp�sição d? 3eu� ,: '

A 260 I' b
' ",

' t .. tutos, r°tn '" rel"t"'lçao conb- ",

COOL ,.
I devendo, pOIS futuramente,' trabalhos" a qual abrI'r-se-a

rt. -, ncum e aos ata.. ,l t ?7"
-

f
- -, ,

mprnhyos ri<\. Diretoria:
"

CAPITULO IX i -."" _"".

I'
- ,!I:I"" ... e ormp.- ser. executado. .

áz 1 fi horas..:, -':
' "�

R 1" _ Ao Presidente: Das disl10sições transitórias i VeIS. b�'
O" ....

01;01.'
, ..

n"�"i
D'w

O Coletor da 2' Coletoria
----,- --,-.--'

a) renrt'!$�ntar O CJub ... a· Art. 35" - Aprovados' os ;:I'::nv��:Ler:t,,,,:$�:�I�t:�n- das Rendas Federa.is d� BIu- '

...

tiY3 e p<\.sl'ivamente, judicial presentes estatuto!; será aela- RU,eirão. H'idelis. 20 .�� in- menau' avisa aos interessados
p ��tra-itH-I;cia)mente: mada a primeira Diretoria do que, de conformidade com a

lho" de 1947. '

h) n;'esidir RS reuniõN, da Clube: 'n 'd G 'Ih Circular n. 81, de 22 do cor-

n·
.,

'

À 3 D"
rreSl ente:, Ul erme � . dlretOy1a. provldenczando sô- 'rt.' 6" - A Iretoria pro-

I
rente me,s, do sr. DIretor as

. S"l,"rf.
hr .. todós os ,caso� urf!entes; v;rtenc1ará ,no I'f.n'tidn de ser V· p '.J '

'

B d Rendas
<

Internas do Tesouro

)
,

'.

f � ,
. "

..

".. ,- 'ce- r,e5luente: ernaro.
-

d
'

c ronvOcar .. pr�"idlr 'a.:< e etuauo () registr.o aestes e5- F' h
'

.

NaCIOnal, foi prorroga, o ate

l'l'semblélRs 'l!erals..depondo ? tatutoli',.' �ara a. a�u�sição .

qe '�;:�retárj�:' Ha�ry Z��ge. 31 de dezembro vindouro o

earao e rpa.8sumiildo�o no c"l� personah_dade '.lurldu:a, ,,�ub- 2"' Secretári�: ._. 'A.lb�rto prazo para instala:çã� de m·"-

,"o de se� indicado p�lo$ 50- metendo-os ao' re<!lstro no
S h f

" didore automáticos' nas fá-
. Serviçó de Caca Pesca' na I c ar.

.". �... .

-' ,

.

s
"

"

ICIOS:"
. '

.
_ •

"

e
"

'.. 1 " TesoureIro:. J�rwl,nQ Hens- brlcas de ,aguarclente de cana

d) ai;sinár a éorresPOlldén- forma do dIsposto no art. 161 h I
,,' , .- .1) o 1

'

.

. .i

• ,', " , _
c e e <1e a C o.' ,

,

I

"''''. oyrtpns do iii",: 'folhas fle do Codlº,�, de �aç�"
' ,'" I 2': Teso�;'ej�o. _ Ed�undo 2' C�let�l'i", d.�s Rendas Fe-

n .. <",-,{('''''�'' .; obrigações' da' Art
..
37
-. -,era elaborado HenscheL derai.s de Blumênau, em 25

inr�i>d",de:
.

o reglmeI\to .. lnh'rÍ"'h do' Clu- 'I A .t'
'",

-'

, ", -
.

d J'ulh' I de 1'947 z
..

._' ,

'- s nrmas ,sqpra ach.anl'-.'le, e () •

.,) despachar todos' 0:1 - pa- h ... cabendo ao Denartamento .

h 'd'
' ,

I
'

Tab' ""ll'a-o ARTUT BONA
,

T'"
'

'f'
- ".

I
recon -eCl as ' pe o, ,._

n";S. Ql' -, iI';".H�ndl'lm de' delibe- eCDICO. a con 'ecçao . de seu N 'b'
'

,
. Coletor Federal

'I
"

- •
o r.egcr. '

r"'-;;;'� da Dire'toria.
.

regu amento tecnléo' ,

su�s��uir'�" �:::i=:::�den:: --'--.--------�-. �----
_ \,

'

f.o!'''.''' ;mped;nl�ntM.
" 11S OPINiõES DO TE�CNICO ! �:') ,

.tI
(( 3" � Ao 1" Secrpt.áy;o: '1)OTLE'TICO SOBRE A DER i ;U{�; 'I�,,) l'.,dir>:ir: assÍ'nani-JQ com o', " \ � ju",�)l

P.'esident"'. ao; "tas do Club"! ROTA DO -SEU CLUBE ! F< ' -,.-,
*" a correspondencia resp€c-!
tiv:l.: Rio, 25 (Merid.) Justifican PA R'A G'AOOb) manter o arquivo da so- d

' .

- ,

",
o o revéz exp ..rlm(>ntado ;'n�

df'rtacJ .. : tem, o téciliéo do Atlético Mi-

fi
.

'-1
c) fazei" õ relatório da Di- neiro, Felix Mano;' argum ..n-

11--_.'(·--��JIIr:J::_,�"
..

,-"::",,.-..,,<-:�'i'·��li 'll';'tiw,jst. tou que, inicialmente, a equi.. I:-:J-" --

.,�':-f:\ 11" ."� Ar)?" �p.rt"'"tário. pc sentiu falta "do seu centro"
, 1 •••• 1" t:' t" �� - r.,· ,

-

1'H »"1""",. " "'l-F('Ye rÜ'IO el'tl avante Mario de Souza e qe _ c -'� ..
,,= ',_

Frir� :,.,,,.o.l:"lf''''''P' Ctt I..... ,-f rJ f" d.,t>(l;� rio J�onh:.i.
--

.

==

i';=- 1> le =1"
", �Ofl',LO a��:s," ,- rt', f'!<ou;>,.n"i'l: ';,". -N-.í·VI·�. "'f)ntQ d'e"lan"o ..,n�

m ..

, ""..,." u"" 'kJHANt;1l "AltA' i"t�AiI Gi<i/O
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'i-�_h, � "" ('1,.1,,,, ili> """dI" iHI tiChicão do conjunto: Final.
;"""h.'ii !\nirn'hadiill p,.1a f}il',-,. mente, Caranga. l'éisdndindo
'(r."''': no desconh'ole de nei'V'O foi
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I O SÃO CRISTOVÃO ESTA-

R é" A?' T • i ,', I, ... -- n ,eso:u·eU"o.: INTERESSADOi-''NO CENTRO'.,.h�I·:.,,: ... n 1" Tesoureiro em" '"

!' � �·'"t:..';;:r11m�t;;"pepntês p;'� I· AVANTE LAURO i
hj.ih.. " ',,;;() l'*'''' r.. fo"'''''�V'':� I Rio" 25 (Merid.) • Segun-!
i'''' t"'i'4nfl" .. ng seus orgãos de' do fomos informados, o São
fldministl"acão. Cristovão. 'fará no'va.s tenh�ti-

, vag' para êrinquistar o centro:
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CAPITULO VII avante Lauro, pertencente ao

n.-r --·p.mbl;';a'" '-!l'!Tors: ! Atlético Mineiro. Nesse senti- !

Ar-t. ?"t0 - Anualmente. no
I do
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o' técnico' Pimenta irá· a
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laneiro. será convoca-
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Belo Horizonte, para manter:

� .. 11m� assembléia P.'el"nl .-lns entedimentos com os diretores
l"ó,.;n,;, """1",.. a aprovacão das do Clube e o jogador, cujo
contas da diretoria e'pára a contrato termina em Setembro
eleição de �ma nOVa Diretoria' próximo.
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Art. 29" - ÀfJ assembléias' I Rua 15 de Novembro, 1.425 - Telefone,

Dr. Camara
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Sabsdo, 20 de julho d� 1947 BLUlVíF.NAU' '_

�prais sel'ão convocadas por I

editais ou avisos, com oito:
dias de anteeedencia, no mini� :
mo. i Ausente até fim de julho.
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I ípr.5 de halaill,;!i:::', de
tnd"", as eapaddades 6

pal'a todo" 05 fins.
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INFORMAÇõES COM OS DISTRlBuutORES

1.308

Endereço Telegr.:, ASORF Caix� Postal, 129

BLUMENAU .-, Estado de Santa Catarina
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La'vagf}nl e LubTificaçã� Eipeci�li%ada

-Fcibricá'ção 'd� Estofamento .......

Posto de Serviço
, Autor.izadp

Retifcação e Ajustàgem de Motores -,- Retificaçãó "
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VáliJu'las' - Snlila Elétricü e a Oxipi>nio
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DO 'AMERICA NO- S.

BLUMENAU

MERCADO DE AUTOMOVEIS

JOHN L FRESHEL .

-
. }7ul1daum' -

Estado de Santa Catarina
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de Redução dE;! P�ços""
. iltA iquidaçãl) TOTAL.,No
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Preços Aba-ixo

NOSSA

aua IS

MINEIRO

A ro.dação, do' projeto-

I.i d•.....rança
.

IRio, 24 (A, N,) - pai di�
vuJgado que �já �dão sendo

J

redigidas algumas emendaa

I
do projeto-l�i de segurança,
especialmente na parte rela
tiva ,a legisl�ção trabalhista.

Caixa Pcsta,l$ 32

Máquinas de escrever .UNDERWOOD
'(Preçoll da Tabela)

De niesa, teclt<do DAS?

Portáteis ..

, De somar e subtrair, 10 colunàs.

saldo nega tivo,\ elétr�cas

Idem, idem, 'manuais

Ferramentas WILLIAMS'

Geradores WINCHARGER
lo

Peças DODCE. CHEVROLET e FORD
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DIU HOMENAGEAR A' POPULAÇÃO LABORIOSA DE. ',B.L U M E NAU. 'VENDENDO.

DE J U N fI Oi POR PREÇOS' QUE DE5Ar I�M CONCORRENCIA
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