
de re/evànte ut; lidade

!�1iD�a O �6sastre onntdo
Das JriIimma�es ��11�1r.ama

,""

presos e que novas priso!'.- ",.

execuções são eSl1t'I';JdB:::. O nl-.....'l

manto que tomou corpo na ,\.lc

'manh� Oriental, e que abrangia
como se vê flc1Üü de111�nt{',s to,
cais quanto oficiais russos. l!Elre ...

cería atingir as esft:r<iS maí» ele�

"adas do apl:!l"f'Jho de oCll1J!1diO
e é de presumir que fo�;\'} inclu
sive mais Ionge � mais JaU'o. pnj�

que o "camplot" foi úesl:Dberh
antes de qualquer atent�:dD, ao
contrcrto do que aconteceu ,11'1

caso do 20 de [ulh» d> !!H1. a

policia politica, russa pode 1n'W_"

ter <em torno 'dele ao 8U� halJilu'll
eortína de sÍleneic'. o que Q G"f'

ü:!po não con�eguill J1':wqut' (l

proprio Hitler tev� de nnuw;j:1T
pelo radio que estava vivo e:;at".
mente para imlledh' o desenvol
vimento do lplano dos seus Iní.,
migas, Mas, pelo IJO'U.,u q\l�

transpirou P' resp?ilj', " JC'nCme

na parec , ser rundamenhl!1!;;!lt�
o me"mD, com 'Os .:rÍfe.'tnç'ls rer'

suttantes das oondlcões parti�u�
lares que nrevalvcíam n:" dit'l�

Ol11": nazls'a e ,1'1::: qu: cnr,::;dc,·
rlzam a dítadun- russa, O "1)"
tsch " fll!h'ldo d- ago ra p�ueC,1
ErI' UTI'a 1111s1.\1::a do 2il 11:; jttlh"

(Conclui na 2a. 1,:115. :"�l'!l A)

antes assaltado

hcmE:m que. acreditava-se em

estadO' (Íe c:ümpleta embria
guês, deítana-se sôbre cs tri-
lhos da via ferrea, nas proxímí
dades de Ihír-ama. encontrandO'
morlo das )J1ais horrtpílac.tes
RGb as rodas de uma eompost
çã{)' ferruviú�ia que pouco u!.'
pois trafegavi\ naquele ramal.

'Ontem esteve na redação

Intonuou-nos
que seu Ll'mão,
la], apesar de te)' sido um he

b9.d.." contumaz. Jaz'am exata
merre se.s mêses que havia
dtixado de inger" i' hebídas
::ú·colieas. isto depoíz de sub
metido a um rig: re50
mente.
Na véspera do, cf a em flue

i alecea iõ.. Sebasttàa estivera
':;:111 um, baile que � e ..ealizara
:, 'lS redundezus de
t('nd� nessa meem : ocasiãO'
\'G:tado a bchcr, L Ilcb que

quando regressava para sua

re-'I�idencia foi vitima J: payor?,
so desastre. '

I

Disse áindà o ,,1'. Egídio I

Tomazi, que a vitima
de casa.' D »roximada-

----------- -,"' .... - - - .�- ..

ccntrioutntcs e, b('m assim, as

dtligêncíes indispEllSáv�is à a

puração (\e possíveis irregulari
dades;
(Conclue na !:la, pago letra G)
----�-_..._--'-'-"--------_..,----'---'_..;----------�=-.,.,.-=-----=-=- .........=_,...�

Asia, dos 'Trat,acl.:s fl'7 �:=z.
com a Itr:.!ha e ·"JS yl.1.1S-':S

bJ.lcunico3 e da 1"�dem()el,-!l�
ttsacão e desnazifica

ção da: Alemanha c da.

A'ustri!J:.
"

CONSIDERANDO qu,", ante .a

excepcionàl eap--,J,cidade finan.
ceirl:;: de .3termlnadas- pesscas
físicas que se If.lrev.aleoeram, des
ses seguros. não há como justi
ficar a imediata, transação de

empréstimo, feita como o único
intuito de f,yautr,'I' 'o físico;
CONSIDERANDO, fillah:n-ente,

que é da competência desta Di
visão' t�·n'O'rmas para Ma

P'l'l'ecadação dos Jmpôsto de

Renda e sobretudo acautelar os

do Tesou.

a sua regulamentação
quanto isso não :,tH:c[!t-r.
fi:walíz'3rão, !lii'_) de.ve esmore
cer, porque qualquer falha (PIe

possa existir nesse scntldo, i111-

p:ic:.1rú no r:�0 Clmlpl'ímenLu
das decisões d) Cc' 'Jn�!,!lo fede'
ralo o que nào l' (;!bh el para
o rJ.�").

Não existe (iiltO!Jor:!ÍJ. nes:;J

questão Quem ln !lige fi. h;i

dO:>
devem,

1)el13. sua

Río. :n (l\!0I'iú, \ f'. pro'
rósit') do "joAt1 do bicho" (l

senador Galotti d!:,'-c que �n
tcclnclue na 2,"- Ietra r»
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!
,� ;)l�:''3tor.
l'
!' �fAURlOIC 1i:AV�

� �EDlENTJll

i �tw.'UZ

l",-c.Ual • • • • • • • ... 'Cr$ 100.00
:'!iemeatre •••• ,.... Cr$ 60:,00

••• �1'lJJId •••••• Cr� o.m

I
hc�

�
RIO

� ::-tua do Ouvidor n, 100 -

� '''''-mes 43.7634 e 43-.899'1
I 8. PAUUl

I 'Rua 7 de Abril n. 230 �-

4.0 andar - ;ij'ones 4-82'l7

e 4_4�81.
Belo HorIzonte: R: GolO, n
Porto Alegre: Rua lIOIt

KontaUrl, Ui
CarItlba: R. Dr lIIUl'lcl, 'l08

2. andar - Sala 251

Joinvlle: Rua S. 'PedrO, 9J

VENDE:.sm UM, completamente reformado, em estudo de. novo.

PreÇo Razoável. - Tr'Jtar com o sr ,
Orlandn Ferreira - AUTO

GERAL LTDA. <: 11(1 cidade d') RIO DO SUL.
..

-_""_..:. ...k."'" .

_

-

:: situadO'
ª da Rua Quinz',
:; freguezi,a

oue

B
-------_...,;_ ...

f:üei; participantes da guerra,

no Pacifico "que se submetam

ú::; decisões de ruaicr-ia de dois
-

-

��umlllummU�mmm1inUilllir�,

�Ulmér laffronti
= s
-

�

::: Q O JUUoIIT 011 =

E BUA MMMbl\o, ... li �
-

-

-
-

-
-

�Cdm1UlllIIUUHUilllunmmu,:;
!lre o Irat:llb de

"t:5:; e muito
DB.AYRESGONÇALVE�

Advogado
llealdêncla e :mscrlt6rla1

B[.o1JMENAU
Rua Brusque • 95. Fone 14'12

! BLUV..ENAU - JOINVILE

I Viágens rápidas e seguras só

I no

I EXPRESSO ITAJARA

S.A. A N A, {j Ã O �.
ASSEMBLEIA GBRAL

lU"
.
,.

ORDINARIA
.

Edihrl de Convocacà-r
!J) - que prOtilUvalll.

F'icarn convocados C5 ssnhm-r s so e urgente C;,::!Uw .rlos lvrus �
nctonístas pc.ra se. reunirem. cm i rlocumcntos ri:' c'-)nbhilicta�ll' da

AsSembléia Geral Ordinária' �o' Ccrnpanfüas de S,'gnr':'l, pura:

dia 20 de abril' de 1951, €Is' 151 I - I,' p.l1P1Jl' a ex'ltjttãlJ r!�'S lu;.

horas, na;.sêd�, 'sociai à Rua S,! cros l'e,aís. 'd,"�l'lrado�; p'JI' I!S!;s"'

Paulo n.· 269, nesta: cidade, (1.- c:omp:.r:;h;;:.S, :w. ,:,IIda ,e;-;('rcícl�.
fimcdc deliben rrem sôbre o rec fjnanceiro lnclu81Vt quanto a

l'atõrio da Dire+m'ia, Balanco e formaçãO', reversão 'e rleduçij_o

D€mOnstração da Conba "L';crus �as l'eservl:s n;a.t=máticêls ou d:

e 'Perdav" parecer do Conselho cárter obrlgatór'o, para Iança
Fiscal. ex'ame. e discussão d0S menta "€x�(JficÍG" das ímpnrtan-
atos di]: Diretoria, Eleição d') das nâzr t.ributad<;l::;;

-

Cor::,"'lho Fiscal o .Euplcntes ues

te, fleição da. D''r-ef.oria e outros
assuntos ds interesse social. I

O�; rívcumantos a que EC reIel e

o art . 99" .do decr:;Lo-lci 11,

:.l.627 de 26 dQ setembro de

1940,
!
encontram-se :'t dísposíção.

dos acíontstas na :;éc1e suclal .

Blumenl!lu. 15 de Março de 1!l51
EDMUNDO MONTEIRO

Direlor_Prm;id'm1e.
ARMANDO OLIVEIRA

"ex-otrcio" contra,' !::::..s

l'\::�5Ca5 físicas dos seguradcs,
por infração du artlgu 11, retra

C do RCgul<lIllé'r.tto. (!.Jln Impo ,

:;:iça0 da, penalidade de 10 ,t ".,

::100, conforme 111 natureza da

falta pruticarta;

Importante fábrica
�à. Venda

Vend�-sE' importante' fabrica d� Latas e Lithografla. com

1l1'odCrl113: e cumpbta. inGtalaçil.". As maquinas sâo ,todas; de
fabricação< exl.rangeiru e estado de novas: Para maiores d"_

talhes, di:rija-�Ie 1;10 Sr, A, Caldfíra, ex, postal, 59, na cidade

de Pon/:a Gt'.OSS3, Estado do PAraná.'
,

Publicação
Indús1trias ApiuRa S)A

A8SEMBLEIA GERAL ORDINARIA
A Diretoria d,,13 INDUSTRIAS APIUNA S,A., convoca os se

nhores acionistas pm::e se reunirem em Assembléia Geral Ordi;

nár-ia, no día 28 de Abri] do corrente ano, às 10 horaS, na séd"

social (m VIJTg;m Gntn,{'o'. Apiuna, p:ll� [ detiber'arem ;;õbI'e a

Diretor-Garen te.

- JOÃO LilUTENSCHLAGER --

ffi�I§ Do:nça���O!!oras e .ope-I
raçoes. . ,3

li Ccn.sultório:· O

S HOSPITAL S CA'rARINA§
_ S ConsultaS: dás 9,30 ás

12118 dás 14 às 17 hfras,

8 Re,;'denCÍ!l: a Rua. Bom

g Retiro ,n, 253, Fane 12!i8.g I
� (Em frentl'! ao rrosPltal� I'i Santa ImbeI.

"

x;r/...rf-O""..r.r..r.r..r..r.",....I"�...,e t1
,--- - --- -----

�ullllm'IIII1IIlIH-;llImIlflJmmlJ� I
i Atenção �I
-

-

iii':! Ellct_ntra .. �c ne�;tr_t R'2da ...

::: r;ii'), um molho de cha.ves.

ª O f:'CU l�gí: 1!u'J dono po-
-

§ ncrú. ad'luil'j-l'2s na lIle�... ::;

= lU:.!.
.-

.... -

�mlllUUUlllllmllUnmlllllmUntl

iVende-se
UM "BUNGALOW" para p';!

queria fami lj.a ,
slto á rua 7

<1e'lsetembro. Trat'ur com o snr ,

Ayres Bento, na Prefeitura. .. -'-__

C) - que c:;.muniquem a esta
Divisão L!S lrrelfu!ariduá!2S :a;pu !radas, parn ;]15 demais providcn
ei{rls fora do alcance dE'ss;J,[, De ...

I?gacias.
2 - Dé-,;e dimci:l, publiqueseseguinte

ORDEM DO DIA

il Leitura discussão e aprovação do Eal,mço G"ra1, conta de

Lucros & Perda s, Rekl··õrio da Dtre torja e parecer do Con

selho FisQ:J.:l, reI2,renb ao ExErcício de 1950.

2) Eleição do ConselhG Fisc.al e resp�ctivos suplentes;
3) Assuntos diversos do interesse da saciedade,

Oomunica, outrossim, aOs srs. acionistas que EC acham ii )3;13

dispcsição n', ssde social, '05 documentos ao que :a,lude o artigo 99,
da. Lei da" SOcieda des por ações,

APIUNA, 27 de Março e 1951.

EMILIO ODEBRECH'r - Diretor-Gerente
ANTôNIO '-f. OSORIO - Diretor_Gerente

-- ---
-- --- � t

- - -- -- - -,__. - ._..._... --..---_.._ .....

lc de 1 qu'lo d: lo:nates,
mEntes tamb�m, CCl't3 lllbdJ e

junb ao refogado r,JndJ sal .su_

ficiente, Quando

ver qug,�e 110- p;m! J, enxugu� ,'s

pedaços de atum e sem ,:nfa!:

nhar frite! ús lig�il'amente c':;n

azeite; una o atum co molho de

:;:Ui li 11111 I IlIUUlIIIIIIIIIIIIII 1111111 IIIIIJ IIUIIIIlIUlI flllll 111111111 lU III i IU II i I',
S

�

� Praia de Camboriú
�

:;;: lNSTALAÇÚ1!lS DE LUZ li: l"ORÇA NAS CASAS Rli:SI_
=

_ DENCIAIS.
-

tomat�s, deix,�
,pouco, e quando c::; iVEl' pt'Doto,

.:líl'Va (�om coentro l'iea.dn fino, I
,

I
i

Inf' l'nwçõl!s: Confeitaria Toenjes - FOne 1 2 fj O.

Dr. Telmo Duarte ,�rereir&

para C� c-omunistas forom

de.;;truidas, criando. lhes sé_

ries embaraços quanto aCJ

transporte de equipam<:'nt.os
e viveres pl'u'a s:us sold�

dos na fr::mte pe 0..,1,9111:".=

n II)

RADI'UM

_. Clini('_.80 Mé.àí�.fIJ �

ESPEClAJ.JS'IA El\l OOE� DE CItL\.NÇ1\.S
CONSOl.;rO'RlO! 'ESQ, lJAS RUAS FLORIANO PED'{0TO,
E SETE DE sE'niMBRO. =:

RESIDENQIA! A' RUA' SÃO PAULO, !l{f} _:'l.tl ';Indnr', Dr. A, Od"!I1'';!c}!t
P..actioterapia -, Raios X.

Fisioterapia - Metabolismo
Rua 7 de SeI embl'o 15

FONE 1 �41

ConsertfJ,\I em :rádios de Qualquer marca, M.fJntagem de rá

di.o8 d'! qna!qJlcr tipo. Venua de peça:;. e Ilccssórioa p1lr:t I adio.

Venda d� válvulas Americanas e de válvulas Phillipfl Hollau·

dezaS. ••• , .....

Rádios: diversos modeioa e IDlLrcaa.

:Ô�����!�!��Oil
Ed:ifíciu ,,�t'nJl'Ulb, 1.,.j
anilar - Salas 13· U -

1150 1375

Rádios: usados "ótima' ocasião",
Rua. 1 da Setembro, .!, � 9 (13)

BLUMENAU
\
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n debates
aer�ale I v:

internacional
rm ento

a fiscal ização

POR CORRESpONDENCLA: Se v', S. de-
,

seja concluír o Ginásio em um ano, faça hoje mes

.
mo sua matrícula, no mais moderno curso do Sul
do País:

'INSTITUTO KOLBER
O único do Estado do Paraná qii€ :apresentou resul
tados positivos; 90% de aprovações.
OBS; Mais de um' terço das aulas serão ministradas

.

em Blumenau, por competentes professores,
vindos de 'Curitiba ,

Informações: Travessa I!'aní
José Bonlfacio � CURITIBA.

que o Sr. Groinyko faz é a-I O sr , Grcrnyko apre:::enLOu lllalllentO sunultaneo das (rua;!
pl'csen!nr um pec'ar;o de lJ,ape: �ua proposta. 1Il0difican,dO ,'J 111'0 grr;nd? poten�ias, . E�sa
que ele chama de temar!o I'

13.) ponto de seu tcmurl,c. ;';0 ).,rOposla {Ol l'epehdu lIlledrB.,..
• !€dara "Assinado" e :Jcredita priI!cipio desta conferencia. '!fI taIJler�tc pejas p.otenci.as oei
que com ísso rucdíftcarú nossa Hussí.s no 3.0 pauto de seu te, dental:;;, que asstnalaram que

llolítjea húsi!:.�", � mario, havia uedíoo O desar- se ia" aceitassem tornal''Se-�am
_ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ debeis mnítanuente c rícaríam

�t1UmUlln�mmUlllUlllnllmlllmmllllllmlllllllllllllmmlf�nmllnl1l� vtrtua'rnente indefe�:ls ante, O

�rH P R O B S Ta plOL:Q sovietico. muito mas ar"
= II =! mado .

ª C·
lO - � D t- tE! contudo· peja primeira 'vez,

ª nurglQ0ti en IS a ª Os russos mencíouarain a pDS·
:: :: �_jbilidade de i'e estabelecer ti:

-, ;" ." AO {.ADO DO CORREIO E TELEGRAFO -- ã ma comíssãc Ú� fiscalização in.
ª A' ALA.MEDA RIO BRANCO N. 8 § iel'nllCiona( vara. efetueI' ,u de-
=- = surrnamento �'jllJl!U!l11U11IJlmllllIUIIlIlIIIUlIIUIIIIIIIIIIIIJUHllllllllUIIHlllmWiII11.-::; I

Exclusaol�da URSS el�iChina
Tra.tado de paz com o Japã.o

'-

Londres, 30 (CP.) -- FOI1- I !Ú�jta, Diz se que
1es

.

EE.LT.

'vocÊ PODE EVITAR O TIFO!

PreÚll!os ferrnaceulicos desde 185B

tcinen 'e. ll.l poucas
oue "� potenci'3·s ocitlent3.is
\ arão adiante 11 eor>!ei'cncia
para o lrat:H1o de paz [upcnês
sem a BUS.:!1. e ,,·Ch:n:' C("!lU-

rendições. o

das auLo,.:- "a. a guerra contra
que 0/ ui- :!) Os que !-I) Ir-eram a agressão

japonesa: :n G_;; que tem in:,'

teresses especiais r., 'Facifico.
A lug.aterrà é de parecer

',!Ue :.l conferencia deve ser fei
lJ ;:OlU. Letlo:, OS p<lrh:ip�111ies
tet'nicarnente em t"o!ldições de

igualdrtr1e. 11l',:Z·:-_; que os "grau-

Capital Integralizado '" '" ,_.. . _ ..

Funâo d,; reserva lega; e outras re SHV.
1:;1'$
Cr$

des iIÜl'r.:::;.,c"" dos EE.BD.
terão que _ser tomados em ü'Jll

sidernçâo de fontes oficiais dí

zem que a Ingla�er:'a ainda é

Ik par;':cl' qUt· todas a': oP·Ü,l·é
Llllld<:,u€s devem ser dadas

Fundaâo em 23 di Fevereiro de 1935

Total do nâo exigível. ' ... , Cr$ 'Í':!:,417,252,10
AGENCIAS E ESCRITO'lUOS NA S PRINCIPAIS l.>RAÇAS DO ESTADO

tauo á RUSsla quantu ii China,DE Sr�NTA CATARINA, NO mo DE JA�l<JIRO .E CUR!:TIDA
l';'q que par.ticipem <la ccnfe-

Taxas de De põsítos rt:l\CÍn de paz japonesa. C0111 li

.])�'púsitos a vista {sem limite) 2':0 DEPO'SITOS A PRAZO FIXO clrusula de que c.oIlcordem com
. DEPO'SITOS LIlvIITADOS Prazo mínimo de 12 mêses 6%

'j pr.oceseo "geralmente acei-
Limite de ces 50. 000,00 4:;1/2�;ó DEPO'SITOS DE AVISO PRE'VIO ta\'el" ..
Limite de Cr$ 100 . .000,00 4% Aviso de 30 dias 4�·é, Sahe-se ,que {JS paises da' Co-'DEPO'SITOS POPULARES Av�so de 60 �s

4�li27'Óll"unid"tde
Britanicll e os EE.

'Limite de C1'$10,OOO,00 55ó Av�so de 90 dl,� 51}o
, ru. est1":; de acordo �IU queAVISO dEI 120 dias 5,1/29'0

ti conferencia deve contar com
---- CAPITALIZAÇ!ÃO SEMESTRAl.. a j;al'tieipação de tndas as na-

.ABRA UMA CONTA NO <CINCO» E PAGUE COIUCHEQIJE I,
... RI'KSWW 4 iliiC&R'" 'm (Concluí na 2.a pág. letra B)

Para as estrêlas do cinema ... beleza é
tudo! Por isso usam o novo Sabonete
Lever, Faça o mesmo e descubra em Lever:
adorável perfume para mais romance,
pureza imaculada para uma cútis mais
aveludada:, espuma rápida para mais eeo

n?rnia.,. E seja voei! também mais ado
ravel esta ndlte!

Aos vinte e um dias do mês de marco êe mil novecentos e vra o acionista Car-los E:':êffkC, que sugertu fÔLUlll elei-os como

�incoznta e um, pelas 14 h01i:S, -€111 uma da·,; salas do TEatrO conseíheírcs fiOlC,'li;;, os ::" �, hit'ich Stc;llbach, Paulo Schei<Lem'1lll..
Carlos Gome:::, nêsta cidade de Blumenau, reunirem-se, em as; tel e alto Rohkoh], para msmbrcs ef':�ivüs do Conselho Fiscal e
sernbfêia, geral ordínáriu, '8m virtuds de con","cação �nu:1ciad'a os �l'= _ l.V,·dter Blohm, Ricarc.o Kaulich E· Felix Rothb:ll1.h, comO'
no Diário Oficial do Eatado - ed;ções 4,3tJO, 4, 361 e 4,363, de ::;u},olentes do m�smó c:mselh:' stnd·o todo:; os indic-ado,s bNsi!ei,-
15, 16 e 20 di) fevereiro oe na "A Nação", edições 202, 204 e 205, d€ 1'0", cxcaçã� feita ao ! r. Rlcgrdo Kaulicl1, que é de nàcionalid.a'"
23 25 e 27 de fevereiro p. p?�:;ad.D - 21 {VInl,. l' um) :lcion1stas de alemã, Subme:ida €sta p!'uposl!_ ii dh,;c115Sáo e esclarecida. a

po'rtadcres de 2.310 (dl�:S In'1 Íl'ezento;, e dez; :lf:ÕeS ordinárias. cirCU:IlB:àncla de ser:;m iodés JS indica";'c;s reSidentes e domicilia.

,
ce:nforme faz certo o livro de preEença, LIUE: 1';)1 por todos asrôi. dos nésta cidad�, f'Ji ·a me:1ma propos-a aprO,I:,da per unanimi-
nado a visttt d03 t"<!j)petivos tFulos �e q:le éram portad:res, D:- dade, Em B2guida p�!o roe.SID'O acion\stao lCj ;pro!=ost!) que se

- - - - - -- -

pois d:> co:n;st,õ_t.ar a. presença d� numero legal, ;!.5SUmlU a pre_ mantivesse pai·l';' cs membros do conselhu fiscal, a mesma remu..
•

sidellc:ia, de conformidade c,()n� Os estatutoci �ociu.is, o "r. Heinz nereção v=gente nu cxercícic �n'eTkn', {lU ::;eJa; . a impol'tauica
Sohl"'ad'ór, presidente do, conselho, diret'Ol', o qual declarou ab"rta de CrS :;50,00 {dUzentD.,; P. dncoónta cru:wirü'l pór sessão a que
;3. ,sessão e cOnvid.:lu a mim. Ri�ul Laux e o !'r o Artur Fouqu::t, compareceren1: a qw"l, eubmetida a discussão e votaçãO, foi
r,espetiv.amente para 1,0 e 2,0 secretários. Ato cont.inuo, o Cl'. aprCvada por todos os iPr=�':ntes, A!Jord'1ndo, em ;�eguidn, o 4,0
pr�,sid{:n:te pediu que "(! 1. J secretário procedesse à leitura ãc po.nto da .ordem do dia, o ,ac;.onisca :;ro V'laiter Voos, fez la: se."

'!'dital de c,onvocação, que está ;concebido nOs seguiJ:ltes termCs: guinte propo",ta: - "Tendo Cm cOD,sider:ução qu� o balanço dés�
_. "Fábrica de Gazes l\fedicinaes "Crem'er", S. A, Assembléi;a ta sociedade, referE.,nte t::o eX"ôrcício de 1950 foi aprovada com
ger:al ordinária, Pelo presente, são convidados os ,senhores aeio' restrição· das obrigações resultantes dos .etos práticados pelo ex.
nistas désta. �ocied;ade, parr-., a .assembléia geral 'Ordinária, a di·retor gerenta, sr, 'V\r'alter Str.auch, proponhc· à dignissima as·

realizar_se l1iO' .dia. 21 de março, d'() corrente ano, às 14 hora", em sé'mbléjt'l que faça UIlla recomEndação à diret>oria pai'a promove'!',
uma dps salas d.:) Teatro Carlos Gome�, néda cida<le, afim-de judicialmcnte a verificaçào dó!: c.antas e d';s ato s do e�" direior
deliberarem sôbre 11 seguinte .ordem do dia: - 1,) aproVf'·ção. ger"nte, 51'. \'Valter Stl.',auch, durante todo O tempo de sua gel:'

I do balanço e contas do exerckio de 1950; 2.0\ elelçã:: do dL tão como diretor desta, soci€tiade"; a qW::l, 'a,pús discus,,;ão, foi
r.mo';' gerente: 3,.) eleição do' COIliSelho fiscal: 4.") aSsuntos de una.nimemente aprovada. A s�guir, o acionist.a Augu>=to Rei�
int2resse social. ··Avis0 import0nte. Consoante o estahid.() no chcw propôs à assembléia. que aut'Orizass'� I�' dirstcria a prumo
a:o:-t. 22 dos ,ebj,a.tuto:õ eocia.i". RS 'pessôas present�s fi ass:mbii·i3 ver 'as m2didas. de qualqu�r ordem, que .se façam neces;,;árlâs
devcrã.o provar a sua. qlll:.j;dade de a.cionista. exibindo os respe- para.a def"z!::.· dos jnterêss?s sociais, ,especialmente no que toca'
tive,> tit'�los ou ertificads de de,põsito doiõ mesmos no B.ane:> às irregularidades com.:a1ida.� na administração d-ést.a :;ociedade.
IliC<J'. :Blumcnau, fi de fevoereiro de 1951, {ass,) Gustayo Stamm 10 ;or: presid?ute pôs éSi13 pl-püH'- em !llscu�l:'ã') e. após, em
__ d�,rc".or gerente. "Ar,:rd'iUclO e l)rimejro r�l1to .r", ol'cera do votação, verjficando.se 3 �ua apl'Ol',i{:ã� pC)') y.}tcl ,.li) iodos Cs

I dia. iO Si', pr5s'd,nte m'o)ndou ao prilncir;} secr·�tárb qu� p,'a,.;'. preSên:�s.
I deso€, à lei�ura dn relatório, balanço, dem�nstraçà� de lucros E Por preposta do a ..:oionistn �!', 1ValteL' VC:,,:;, fi ,,"sembléia
? perdas, j:.fl'·cCCl' do ccn"elbo n>,cal e um re]a7ó!·;o suplementai aprovou um ,',:>1:0 de ]otlvôr no pres' dente do CllSillho dire'or,
'!l,presentadO peh) Sl". direUlr ger»nte, Finda a leitura dOs d,c- bem cOmO .a.'C,S demais membJ DS do l'cl1s�lho dil'õiol·. J:n�mbros
cumen' j09 (!U apr€� �, '; �;r. pl"':sid-enté !Ja "sü:.1 �l '�X�::I!:<l' detalhu_ doo c-:.nsslhn fif:cal, ao at:Jf:.l 1'Hretor gerentE\ �JOS }J-"t'-ocul'!aclores1
d<1mente 3.' s'luacão d::l. s::H!i:à'ólãe. r�latando E.obre o:> .:' ont 'ci 51'S, Artur Fouquet e Raul L;:I-'.lX " dêmais lH.lxí1ia!'3s à,a diretoi"ja,

. mêntos 'de maior: ilnpori:ancia, ocorridos no deccrrer do f\xer. pela dedicaçãO e esforços cem 'fd!' se hOuveli '111 no e:ercício dE
I cici:J,m rtlar·o. Terminael' fl ,,:-::t:osiçã_.o d'::l sr. pr,,;oidcnte, pf, Suias 1'2spe-tivas funções, Aind" COm fi pal,1'p'a o mesm·!) aqioniE'.
) dlu e obteve a palavra o lici�ni�ta F�, Rieal'dr' Kaulieh, f,U ta vvTalt�r Vosso propôs que i, 3ss�m.bléla. al1torixas:;:e ao"'pre"i
a1}msentou a se�int,e propost:): - "Em fa,'? da:; l'azóes ora 1ent" do ccnseJho dÍretor a t<!e-grafar ao sr, ;J. r.._ Flores, r�
l3-pre;entõda;> !" discutidafl l,este plenário. pt'opGnh'} à nUbl'-9 as.- J}re.sentante .désb ,,1)ci�:d.ade na 'Praça d'Ü R'.o d'" J'=n�iro, :lgi"'�_
semblBia a ':3.pl'o,-aqão d2 :)f!":ll�,) r"f�r€l'tp. ::to e";'J'cício de 1950 «ecendo e. louvando o seu ge,,' o doe, v.olunt.ariamente, 1'í"cin4ir um
com ,r�;;tl'icão v.pen'1s doi' ::r'Js prat.icadús :J�ln "-:_diN>t{l[' �?l ent€ contráto firmado- com ésta �cc'edadi em 9 .rle '�g(}St.o de 19j.lO,

I
,sr, Walt€l'� Strauch, e Obl'ig::ções dele:; resultante;;; l'-, ('onSei- por intermédio ··do então dil'dor gerente, sr. '''�a1t-e'l' St."3_uch,q�entemente, propnnhc sf'jam 'aprcva:lo>l tedos 08 ahiS pl�UtiC'lw néssa O'casiã� em vesp:!'as de renunciar a aludida funçiL2.. com0.
dos pelo digno con�elho diretor. m::c",,'ptuada, tão sóme>n1'. :a ,",ua de D3.tO. renunciou_ o qUf!· foi aprovado unanimemente, Ve"lti
delibe1i?.'ção de dal' (lomo extint.a a cOnt.a C01'l'ElÜe dev"d?'m do lando.se a neFessidade d.;! se efetuql' uma aseembléia. geT'al ex··

I aludido ex-diret,r g-er.enl'e, :0;1'", W:alter Str:mch. ��l1sLCm·., do 'r:aol'dinál'ia, j)ara' €shld':r a {o!lveni�nci>l à.o aumento do capital.
item primehoo, lebia "A", d!! �ta da reunião conjunta 'IJ CDn· lYOcial, faí l'ssoh'ido fix&l' o dia 18 de abril próximo' vindouro p<o�
s,e.lho. diretOr e cian,,,elho fisc:al, reali7.;3da em 28 de agasto de na se l'eali2la'l' ,3; referida assenJ.bléi,a. geral extra:ordiná:ria ,:Nada.
195{}. "pr.c!pm,ta que foi submetida à discu?são e. em ""guida, �ajs hllvenda a tratar, >O sr. presidente suspendeu: .a lS�ssão. pelo
posta em votação, sendo aprovada, unapimementl", P3;:s'�ndo_"e 1empo indispensáv.el à lavratura d·-;, presente ata. Reaberta' a
ao 2_0 pCnto da< ordem d,o (lia, O' acion;.sta �r, Augusto Reicha'w t;eesão. o .'11". presidente mandou que "e 'ProcedeSse à leit.ura d'oo�
pl"O'pôs _

f.ôsse eleito diretor gerente désTn' saciedade o :;1'. (;'us- t.a ata e .em !!'eg-úida submeTeu-'a :1 devid'a discussão e 'Qpl"O'\;'3C:.ão.
"tav;{)' StamIn. l!r:asileiro, casado, indush+al, residente l!esta cida- que se verifiC'Ou pelo voto unanime dos presenti'.!,1, Eu, Raul
de, pu·ra f'..:el'cer a,,, rMel'ldas funções ,);:é .') if.l·mino do l"H1ndato· Laux, 1." secretá;'I''i'.o, t"l.vrei I, p1.'eóp.n!a ata que depois d� lid'a' e
'do .atuar .cioUS<llhO dlr.�tor. justificando .a !lU,}' indicii..ãn pel'; f'lto :achada, cCnforuTe. valO pu!." Ihim e todos .os present-es aE'sinada..

'

do referido sr, Gu,sVaV:o Stanul1, vil- exercendo () nludido c&rgC, (ass.) H. Schl'a'�er - :<\.i'tur Fouquet - MI�X Hering _ otto
comI') substituto escolhIdo provisóri2menfe pelcR cOnselh'ls' di- Rohkohl - Paulo ScheldemanteJo - Kurt Pravon _ Fl'edericC
reto!' e fi.sdaI, de l!lCôl,do e na form:a do a1"t. ·7,." -.. § i, o dos petersen -- Rêrmunn K<>ep8el - Ricardo R.a�Jich - Walter
esta.t:l.ltos sO'Ciais, -com r�al efiCiência. e zelo. Submetid!�, a p1'-l)_ VOES - Reinrich M<>rdhorst -- Alberto K'Üffke � Wi1helm T.oeve

•

!laBia: do sr. Augusto' Reieh�v à 'discussã'O' -e, apó:; a ....nta<;ã.o foi -- Dr _ Paulo Malta F.erI"�z - Carl'os Koffke - Erich steinbachI ap:OO'lliac1a; unanimemente, Ainda por 1l'1";()POS't:· dI) acionista. A.lI - H. Conr.ad - Augusto R"ichaw - Le.opoldo 'Weise - Dr.
í gusto Reicll'0W, f.Gi

�

sugerido à� ,aSsembléia que a l'em.uner.l1f',ão do Al'ão R�héloo - Raul Lau_x, 1.:0 secrei:ário.
,

diretlor gerent:e conUnuJasse I
a me�1\1a :até agor.ru percebida, isto

lê "de. .seis. mil cruzeiros (Cr$ 6,000,00) 1Nr.mês. sugestã;p: estkl que ---A-;l'esen'ie é �ópi;-�ét 'da .ata Jav1'l3!oi!l!.às fls. 49v .. à 51'10,

j a�ós 'discussão foi ,apl'Óvad'a por' unanimida.de de '\.'{)t·o�. pa.s- 60 livro de atas d,a; Fábric:S, de Ga�s 'MedicÍl'laés "Cremel'" S.
i 'S'ando-Sê ta! �aial� !l� 3.0- :t)6nt.c �flj �tc1elll 'do ('{ia ()bt,{'ve a '!>ala. A, - E�, R1a'l.ll L'a;ux. fi2l a pl'€sente <eJ a assinoc_ Ró' :r5a:u.�!.1 J '"
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pall'S SU�CI5;' a� findar o s"rvje.o I.

·A'.'-'. N . (3 E L U S
.
\e c]a��' uía, cutd.i da" v;>s:;OU:""

me.

_

c av: os p3nos sU�,Js, uprcntan-
d'-'.'�.s puro o ufa seguin'c.
NãQ cante alto nem permita

rIU::! cuti-os '0 façan:1, peja cOsa,

i.uranto o dia; é prova- de ma

Educação. E' preciso tírur este
mau costume de muitas empre ,

gcdiJ,f, qus já f.3.z.?m isto Incons
cienterne'ne : .a alÇgria pude sm'

cxpandlda sem Incomodar C�

o sol morrendo vai

Detxiando, lá no pcente.,
Um misi'édo qu,e. atr,ae.

t As estrelas no horizonte

Dão sinal-do anoitecer.

Pir'laropos por cntr2 m<;n'es,
Gomeç'l.ID.o8 revíver ,

Não deixe os clnzeircs com cin,

:n e pontas de cigarro;:; durante

}� o ::lenhor dos gran[lc,; allur:�,
L";} 'alto 19 cOl1�em,plar
OUv"'indo de mui Iuga r es,

Em lcrn de gr.ands al€g!��2_,
'0•• smos a b3.d3.1.3.F

Peira
Hera sup rema do dia - 'It( dos no-s "'1J.n1.0S rezar ..

ELENILDA WIEDElRlmHR

Aniversariou-se ant.ar ôntern a ga

\ante menina Géíomar, diI�t.a fi1�1:'

i:lél' .s,r,'· 'Lucro-' Aroor'·n;· funcionárto
da. :mléirc-�ço A}tona. � de sua

esp_i:isa Madalena Amorin ,

- Transcorreu ontem o ani_1
versarto natalicto da sra, Da.

Berta Ebcr", c�p-osa. do sr , Bru;

no Ebert.

-- 'I'ranscorr, hoje a �f�mé

l"id� natalicia da exms , src.

Da. Nair Nunes Rodack, vlr cuô

s"" esposa elo sr . Est·nnislau Rc.,

dack inspetor local da Cia. SuJ
, .

Amé-rica.
- A data de hoje .aesínara a

passagem do aniversarro nat.ali_

cio do estimado jovem Aldo

Benjamin de Maoedo, figura de

�rojeção em nosso ãmbito es

J)Ortivo e funcionário categ.orisa

<1:0 d·a Distribuidora Gatarinense

dec Tecidos S. A. O nata.lician_

,te, que é tambêlll nosso p1'csti
m-Oso colabora.do.r, por certo ,::e_

rã. .alvo de exprEssivas n13 nifes

;1:ações de apreço 'pOl' pai·te de

!&eu vasto circulo de amÍ7.ade,

àn qua"G prazeir':.o2nli?n L0 rJ{]S

associamos.
-' Aniverearia::;� em dar.'! di:

hoje; o lií'.l�1110 Luis Gario;;, fi_

lhinho do .sr. Antonio Ch'3did.

residente �m R'o do Sul.
:F1'z .anOs ho}? o' ;iov'm

hardt Zwicker.
- D�flui hOje a data. natali-l

cIa da sra, Da, Benta Inglat,
oC8pl)S:l do sr. Jo�é IngIat.

çõe.s.. Eluborn. �:..,...lS â no _;t}fller(ll}
São habitas sanltârlos qur

111:1 infinidade de :lgll !��

prO·,2g€m '0 ind.ividuo contra o

atsqu� de alg-Un1'lS iHf�c(�ões� enxaguar GS cabe los, conl.ínua-

"P.ol'tallJ.:;1t ·U· ,,'·g.:d.S1PO, ·d_

J
s: das águas c:l!'óci_

'venef", (U} ar 1,1))'c r. fugindu d�' rae, des e que esculhlda, de a-

(tOS aml>ie.nte8 C(}llfinac:':J.�".··
_ BNES.

cardo cem o �cnl ao·_; c�"tr}los.

o CnX ..""Ig:l'� COL"!l [imâ o B óIrno

para as louras e pode ser ohti do

rntsturcndo o suco JiC um limào

a um quarto de Iíro ele ;ígll�.
O vinagre deve .ser Dmpl.�egal�.o·

pa ra os C,bn!05 Preto>; ou muito

ei;curos: uma colher de sopa ó.e·

vinagre 1:'-1''1. cada qua.ro de IL

tr.o tie água. Tanto' o vínagr s

como O limão são excelentes au

xilinr2s da Iimpiza d-.3 ca)):los

€ ajndalH " irar' o s ahâo.

O c�:bel.) c-ista nho pede ter sua

cor avivada com um enxaguá d�

oalfer_,. Faça ferver dut-ante uns

minuus quatro cO!hCli,nhrr:; do)

fOl11"5 dp a1f2na enl U111 quarto
<1e 1: tro de água. Cêe e den'�11l9

.sobre ,�,S cnbelos aindtl nl01'll.J.

Ps}'} prusente s!iQ ü.:>nvidados
Muuíc.nal � de,n�aL"') sin"lpa'_izanff:s {:J Pal'tidc",
par�m 'da cel':monia d e inaug;�ração do rEtrato do Pres:d'.n_

te Getulio vb.rgas. na séde do P3l'cidO••sUI1: i Rua 15 d� NQ

vcmbro. 3 3 'l (Ca�3. Royal SA), a rE'�li:,;ar-se no próximo dia

31 d:> cop'cn:te mês, iu; 20 horas. 'ato ".ss�· que dará. inicio "'-os

trabalhos da reunião conjunta (!.:Js Diretorias do V'�le do

Itajaí 'marcada par.a. 'Os dias 31 de m'lt'ço e �,o de '.bril pró:

---------�----�--

Para os cabelos brancos (1'1 r:d

Isalhcs. um pouco' d'� llnil - f_
I presidente

xiste um azul esp2cial nas pel-. '- -'-_--"-.",...-'- �------ ,_;._-'_...;.....-'-�_

'--- ._-----'----- -------"--

_ R�gi.<:i:llj-se hojc o 'niv<ll's'l._

1'10 d::l cxistencla do SI'. RudoI-
, Vollrath & Stueber

Io Leder.
1

� E:ncarreg-am-se de:
, , dI' d' �. �

� Faz anOs aln '.l enl (f', a

I'
1';SfJnlTAS 1\VlJLSAR (mesmo n.t.razadas)

hoje -o I:'r. Afonso SchrõJilJp�,. : f\BERTIJRAS J':: ENeI<�RRt\ilH�NTOS D}� .ESn"-l-
NASCIMENTOS t 1\'\8

. t rtl'XHSTROS DE FIRJ\tAS
- Estã --

de pal'abells desde o * CONTRATO� ALTERAÇõES DE CONTRATOS
'dia. 26 do corrente, .o .lar dQ.H. I e DISTUATOS IJE SOCI�DA.O��S co.au,;nCIA!S
C�rlo..'; Wilhelm paasch e de ::;u::. i DECLARAÇõES DE RI-ilNDA
esposa. Da, Edcltrude\ com o

I
r 1N1t\T,JZACÃO nF: LIVROS CO�n�IWIA.(S 1'18-

nascim .. ,..f,.. de· SêU ftlhinh.) R0.. CAlS E DE El\oIPREGADOS
' .

i
d.'Jlfo Fritz.�.d.IEI1.H Ganp.e tempo é) dill;heiro (;�mfiando os seu;:;

f.

_ Com o�v"trifo de 5uã f�· f �erVlç,�s ·por nosso mt�n!1�dk.
,

-

,
.

Rna 1.,,) ri? pj f1v!.'mbl'O. 6,12 1 1..1]0 AndaI' " Mn..in n o Õ
lhinha N-air, .venfica.do rro d,a (l!�iliflcio do Banm.·dN()O)�)'

.

1
29 do andante, encont.ro.se. en' .. CI ,...oe?CaC'Ce'�";;'.c�:;c;...#.W·�_� �

g.alanadú o la.r d.o sr. Nilton
'._- - --�

.....,.--------

J'osê D'Â.dlu. e e,spo�a Dit. },I,

CASAMENTOS
._:_ Rf1'lliza.s�

.

llojÓ' iL3 10.:,0
.

._

hoG,as na rcsidencia de sellil dig•.
n"03 pregeni1ores, à rua Bum

Retiro, o enlace matrimon1n1

,dà" g�ntil ,sr�a., Sigdcl CoJin,

Jl�endada filha do 51', Lfop.oldO'

Colln, p['o�sidente da S,D.M.

CarJ:os GDnles, _e de. sua exma,

esposa, Da., Margaridr. C,)J!n,
•

cam o

-

jovem E\valdo EnglaJ.'1r1,
-:- No Regisb:o Civil desta cir

dade estão marcados pal'a hoje

mais :05 seguintes cons-orci{Jc: d·e

otto Hoffroa-nn com a �rta. A_

del'e L-Ohse, filha C.() s�a Mada

lena LOhse; de Curt GC,)rg com'

a srta.. G"!rda Fritzk.e; d� otto

S. Nau cam .a srta. Maria Ade.

linda Trierweiler. filh'l. do H.

lJavid Tricl',,·eilcr

Dickmann com

J'Urk, filha do sr. EI'W'n Jllrk,
l'esident� .em Ma�ll.aranduh:l._

e ue H:arry

a stra. Alid.a

VIAJANTES
_ Acha-51} novameu' <} entre

nós, 'Ü sr. DenP.dito Campos Gil

rã.o, ativO' e.e5timau:t vi::>.j<1.!l te

..da. firma Rdolfo Kand<;r.
_ Esteva cmtem nesta cidade

10 .sr. Guido M'l'm�!ia, do cumer-

cio da vizinha'ci'1àde d,'). ·lta.jrtí.

_- -----:--+ ....----_..;..-- ..... --_......-...;

tl3I!)!_ de i:dngu: 'H!� ou, C'JU1Q diz

numa t"rJ'<1 arra:-.a0·a.
r�! Unl'] acusttr;àQ for!nula�la

d 'ntr vel'dTJde .

CURSoS BERTHIER
1viADURJ.JZA - ART. 91--- '1'AQUIGP..AFIA

Formação de TWV:ls turm'as pum a elHlclu�ii.o do 'Glnü,,-!o
em um onu. ())nheça 'a eficiêneia de nO�'_;03 I1H;tndo<>. peiJin-
do, 'lll"ntn antes e sem cDmpromi:;" ..,;; '." [0"11] ar;o-'·....·, u'

..

l' .l.
...

_ ��f�Ct;;tOde corrcspondêncía,
nua Paula Gomes _.. G 18

CUP..ITIBA - FAHA.NA'

Instituto de ilposenladoria e
Pensôes 'dos Industriárias"
" .......;,q:�

AGENCIA EM BLUlVIENAU
No intutito de ch'1mar a atenção dv.s Srs, empregadores in

.

du:;:tl'iais em débito, .para a.s vcn·.agen.s, da mora.t61'!a· conc,;:
dic,a p€'la Lei n,o 1.239 ..A, o LA,P.r. pr=sta Os s=g�int2s
escla.reclmen'cs: ,.

1 - A moratória ccncedida I I
.

pe a �m 11,0 1.239-A, de 20 de
nov2mbro de 1950, deverá Sé!, ,'cquel';cta p�lL'.S empl'e>
gadores até o dia 15 (te maio de 1951, conform e prazo
fisado no rcgulam<!nto ,;aprovado pelo Decreto
2S.124, de 12 d', ja'n�i!'O d:e 1951.

,'-
2 .- Os pr�I;1ciP'Uís fave(ras estabclscidos
l c'bada são os segllintf's:

a) - pagamcnto..··em até 4fi pr,-s'aC;;.o·," j'1�lr.:;·!-;,
da� dos jU1CS de· nllJ!·I�;

!.rJ - redu!;ão t1'!)'$ juras de m�r" dt' 1% (um tlUi' Cnto)
ao mês 'par,a O,5�� {nlcio por cent!lJ 0'

i! - A mOl'a.'ótia abrangerá as coutrilJUic;5es
petência d,� outubro de 1950, lnclm;ivc
(l, débitt:'s já, ajuizados .

•.1 - Depoi� do dia 15 de IT!8io d3 1[15l,

pela lei

mês.

li - :Para maiores e;;cl.ar.Edm�ntf)", :t.t Órgá.o urréc;�dd_;
.

çõ�s necessárias ài utllizaç.'i:o dos favore·s dil' Lei n, c- .

do_r do LA,P.r. foI'ní'cerã áo ínt.!iwes!'Tndo <1,,, irlr-!rl'U-
1.239..;\.

J. BRASIL DA SrI.N:E!IRA: - Agel1 t.�
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Grande luta para um grande público
-_--

----

-

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

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

Pre/iaramem Lages. as equ;pes do
Estudantil ele Blumenali
acolhida dspenseda - aos . visitantes.

Centro
Fidalga

frequóncíu.
.

'l'alvez: amanhã ,j:
efeito _ nii.J seja dos ..

'

rn3_iol'é�.�
mas que continuem com ois pre�;

---......._�_......""'"'-..._"-"........,.,....;......_...-........,,..;---""��_..;:...,.......__....q res de óutroI"a e verão. o quan-.
sua decÍ-

'l'EIXEIRINIL-\

LUiz

St:he- Heins, Wlamor e ::\lIgel,
Venceu brühan ternente

Apurou a reporta-gemo deste
a matutino. "que o consagrado à-

Zé Luiz e Klaus s : Acarí.

seleção de Lajes por:! a 1, CO;:1 facaule catariúense ,TeixeirL-
l{ E lU. O R ft () I DA 8 ";:e' s " de 15 li G. 13 li FI e 1;) a nha obteve. díretamente tlo

VARIZES E ULCERAS � 'i. �,overnad::)l' do Estado, V I1l
DAS PEBN",-S: ".1'''' .... o,.. taçAo

.

J..' go �! ;:0'5 fcí jc ��d;l a r.ar- r quem Se a," ,stou, mais nove
DISPEPSIA,S. PRIS,.l.,O DlIl VENTR"", CO S, .,,�- 11.

..... ,LU "" ............... '�;da de 1>013, ao cesto. vcr.cl da lllle"c� (;e. JJ[:en;;a do {':l1'I:((. queBiANA, F!SSURAS. COCEIRAS NO ANUS, pelo Centro Estuduuül por eXCiTC' na Eslrlld;Í . de 'FerroOOKAÇJ10, PULMõES, RI NS, BEXIGA nGJ1Do..... ;:i,i a ·t�. Os quadres e ccsti Santa' Cata'rina, Poderá as'

Dr A Taborda uhas rcrlllaram da s€f{Uint:2!I:illl. 'Ieixekinha. c.:ntÍnu3I'
• •. .

111\n(.':r;): Centro Estudanti: - i 't1uanc!0 pOJ' mais esse tempo--'- MOOICO ESPECIALISTA. --,- I K!1U�. Luiz, Wlamor (7,,). Z{: I nos :.;dumados csríccas. onde
·jlirullA G&.J de. Rom"lIat l\lulheretl e on.D!)III

.

l' Luiz 11-1) \Vul:J'ges (2U), A- lem sabido eíevar hein alto o

aot;}>AV� SECA: ff iii
.

u: e 15 â. 1'7 'ha. � BLUHJ;NAtJ nTí 0:-\) c Waldemar . Sele-: H( me de, Saa1a Caturína c:-

���;;;-;;;;�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_;;;;;;;;;;;;a;;;;;;;;a;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�.' ção (;� Lajes ?\'els, 11 (S), portívo,

�
--- - - --:- - ---------

•

Não treinaram os, players
.

do
Palmeiras E. C. por falta de água·

'-Ilcortado o fOrnecimento
. do precioso . IíquidlJ pela Prefeitura

��. , ..,,:.'. lambeio aconteceu o :D1esmo��:"na;,<:alameda Rio' Branco - .

1 -

Fomos' qUiut;l-fc'ra até o I de ccnjuuto dos a.ví-verdcs . I no corpo ü' roupa de. 'passeio, feitos, H'l'lUS avkôs;' mas nã·�
'Palmeiras afilli de

I'
Lú cheguado, [iOHllWS devi·ra:., setn receber uma ducha fria. üerrun "atenção, pa'éienciá tem

éos"ltimciro
_

ensaio �,lIl'pI'ee!Hr do, �J ·'·col:statar fjll,C Quais as razões que provoca; lhnit'e�',
--,------- nenhum dos [ngudores ruudá rum a Ial!a do 'preciosJ Iiqui- Não só ao Pa.lrnelr'as acon-

I', fi ,a, roupa, So' tls pois e que 00 na pra'Ça de esporte;;;; do '.éceu isto mas tamhem ªo· 0- \

, cunsegutmos apurar o (IUe C',- penta-campeão? 1iáípi�'), segu'ndo fomos jnfor i
lava a,c'n[c:cendo, r.a realida- Tudo aquí.o acontecia 1"'1' medos, Que. tal, meus amigos?
de. os players haviam

.

resol- que a Prefeitura cortára o fe!'- l\ão é (lê pasmar? Tem cabL
vido eào tr-cínur, cm virtude necírnento de flgua, cm vista mente uma coisa dessas? 0',;
ele não haver {lgua no rsti,dio, do all'::'zo T, s pagumentos que tC'rCe[:ül'c� das duas agremie
Convcuhamos, dia é nada a {I' ela' devem ser fel' os pelo I çries que jU.�g'..íem o fato c ti.

clube esnreruldíno , FOl'HlIl H'iH suas conclusõcs.

A :varE'n i�a-•.
e Agostinho

assedíados. "e.ndo

o "Colltroladuf de Serviço" ajuda a trabalhar
com a Tomada de -Fôrça: 1

Af«iti./o II:;

tratorista. em Sêl'vir-o•.
utiIiZ:l1ulo a Tomada. de Fôrça, sabe COmO é
difícil conseguír a. combinação exata entre a

veíucídade 'do trator G a veloeídade recomendaâa
d-a Tomada de FÔ1·�a.
É nesse ponto que o Tratar Ford revela. uma dó
suas grandes vantagens. O Trator Ford tem enor

me reserva.· de fôrça e um reguiallor sensível.
enquanto suá transmissão de 4 velocidades. dê em
breagem constante. permite ao tratorista esc9Jher
amarchamaís indicada llara cada tipo de tra.b3:J.b.o.-
Junte essas vantagens à pOSSibilidade de� cnn..
tl'ôle [perfeito, graças ao "contr-olador .de Ser..........
vlllo" (exclusivo de Ford) e V. S. terá tudo par� ,

uma operação mais fácil e efic�ent� ·da. TQmadai
de FôrQa. O "Controlador de Serviço'" ínostr�
como conseguir a velocidade correta. da' !tomátla
de Fôrçã, com o tratOr em servico f' Eli!irl.na.·
contrõle por palpite;

Sõmente {} Trator Ff.lrd tem
o "C!:!!!trolador de Serviço".
Vá. examiná-lo hoje nQ �eu
Re'Vcndedor Fnrd.

UMA DAS GR�NDES CONTRIBUIÇÕES PÀRA O TRA-BALHD ,4 .

.

COM TRATORES ••• E SÓ O TRATOR FORO A possUH

C O' M P A.N·Y
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tes"
Introduziu o revojver na boca do hómem ljá

e't
aclemal,

baleado, acionando duas vezes o' gatílho
.Recehido truncado pelo Se ' -----

cretário de 'Segurança. Públi- I

8 a n � o s a f' m a � o s ,I o I u n � e IH{'a do Estado de Santa Catar+ t '

�lb, .o tel_eg�'ama. envi�d� _pelo I����l�eeC(t���tom��i��U��Cl;l:���:' II �gnlllco - Bgleado DOI so-Idadoapreeneao da parte dos halri t ,U U U U U
Iantes de todo O oeste

barri-I':�a-verde. Conforme divulga-
--

mos hú dias, o magistrado Jo-
'<I�e ccuuuin esses ílltru�os e';--I' tes e qucíuuu- todas as casae ;

. c' Pedro Mendes de A�meid<l - , - , '" " . • 'tao {Il!;po�tos a defender rum cm \ lflt\lla /le1';; chacina dos
pedia ul'!;ente ellvio de forças I a l·ropria vida <13 �lebas e'lll jlJlJf;�s Ortando e Armando Li
cst.3(uaj& 'pura conter nada ure que se roc�li:ll!l'.ml, iiupedín r.ia, mor+os a tiros dentro da
1105 de !,ÜU, hQmen� armados li, 1'8 as armas que nOvos co- cadeia loca I e depois queima-que, DO dístríto de Campn-Ere, :Oil"s ali se radiquem, tiOS em j:raça publica jnnta
amcaçavnm massacrar- (JS no-

!) j_e!e'..:ralll�!, que chegou nn-ntc com dOis cutrcx presos,
\ os «oloulzadores que ali clre,

i-' \' I' '1'",1. 11C� ieia 'o' 1l"'IllSIll1'tlúa 110r,n'IIl""'O em '10[')anCpO 15, 11- ' ,,� "

zi ,1 ,,',I" lOli houreus armadOS quase todas iI'; emissoras do

pá1'" i1!vaçir [,:Iís, provocanõ -; o tenor eJ1-

seu" Luhituu- trc Os !l4,tJúO habitantes do

EI�ulsos �as terrãs �a : policia
�ecJarações do juiz :�H' lireHo

�avanl�

exrenso muníciptn (:e Ch:q,e,'ú,
I I armado pOJ' uma areu

1 L�OO quilOllletr'cs
('), ::!,:.:;u{� habitautes

lIHlll!l'ipio foram Os que mais
�p at"rrúi'lZaralJI. pois fI ei-
t';"lc, dl'lendída por 11m peque
I:" _mhado l;C � ldudcx. lião
! odE:rltl of'erer-er l·esi�lenl"ia
'1�llllla aos ;ic';altallLe:i,
dt• )1,1'1,01' viverum o .... tl ...rhitau
•. , da "Odade ,\laldita"

i ert ar fiue : C .... ia esturnpadu
enr iü(!V, '-S �elll!JI�nl{·s,

,i LEI PU ",! t"

o juiz de Direito JOSÉ PE

DRO MENDES DE ALMEIDA,
quando aten�lia li repo:rt:lgem
dO nL\RW DA NOITE, exihin
(�{I (I inqucrito 5ôhre 1} m,a�"a

'ire de: Chaipccó e que se dl�l1-

... ,7. 4

mal.'; de nitoc>elltas pá
g; d LL,;� E ssa fnt.;::· gr�'i.fia fei ti-

�c :.;úb-t'c
"38" do

rmanece

'rodo>; os sábadcs a partír dás

17 hOI' S

pitures.,o da cidade '" saba-
reando �) verdurtcí ro l'hU!TfH::iCO

it Gaucha, lfr&.ngQ� Carneiro,

Cu"tela e filé a Grelh'a.,

MOORE McCOMARCK (Nave�a�ãO) S.ft.
cía e que foi lambem

tamente espancado pos�al1tes
==

-avloes

l$&

PII.DLI
I:{;H;:\:D� T9,NIÇÓ' êAP!lÀR

!!O�;iX'ql;f,N�tA

"
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