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�fAURICIO XAVIER

eleva. a
ro de

CAPIVARI' \Fazenda Queluz, I Unidos investem contra o.
.ll.l(!-

14 __ Vai receber o novo pre�i-! manha e o Japão, atê 194iJ, não

dente doas mãos do "eu anteces-I se desfrutaram nest� país, de

SaI', o Br-'asil em condições de níveis iguais de :ativldade eC(J

uma pI'::osperidade sem prece- nômica e de rCmuneraçã-o de�!'

dent:es. Nem nos anos de euro, atividade, Outrora se trabulha-

ria da gUerra passada. entre va ua;ntc quanto hoje; mas D:'

fins de� 41, quando os Est,�dos verdade o trabalho era menos
,

produtivo principalmente o da
------��-"--._--------..�-

terra.

Jamais. um ,:tgricultor brasilei
ro sonhou em yendC\' café ue
mil cruzetros U saca, alg�)d30 d�

100 cruzeu-os a arroba, eact.u de
IS cruzeírc s o quilo, borracha de
25 cruzeiros, amendoim de 110
cruzeiros a saca, síaal de 12 '01

15 cruzeiros o quilo, açucar de

200 cruzeiros. a !'aca. São Pl'['·
ços records, mesmo com a. in

f1a�ão que nos ntarantn e nos

esmaga. Bate São Paulo, na M

.
..

_ fra de 50-51, um. volume dr' ;:;1"0-

dução açucareíra des-:'.: li !Ctl;\O
nl'!! historia da. can r ',d provln�
cia bandeirante: <.iuase 'I rni

lhões de sacar ,.iutrotantú Per
nambuco, (..:� ultrapassa de 8

mllhões. z se iacha, -em marcha
pal� : .• milhões. Não ze produz
par« ficar nas tulhas, no" ar,

mazerrs, ou apodrecer ncs cam

OS- pos . Tudo o qUe n c=rnpo �u -a

Conforme divulgamos em
. 2.0 Tezoureiro :

fábrica criam, o consumídor
Edições anteriores, a Co- waldo Ollinger, I ahsorve , Quení sonharia, ainda
missão de Coordenação do Foram, tambem, escolhi- no!' pl'íTneil'os meses Õp 19{)O,

PTB local, convocou e rea. dos os delegados e suplen- ""'1' .' Brasl exporta r num a.nO

11'ZOU,' dia 19 ultimo, UII1B t"' do trabalhismo bluml1-' 700 milhões de dólares de c:a:"
. S

,-
�

_

.

fé, tendo em' certos meses � ..tín-
reunião para a escolha dos nauense a Convenção Es- "ido a 122 llülhões o total do.
novos membros' do Diretó- tadual do Partido, recain- �ossa exportação desse artigo e

rio que permanecerão à do a indícacão sôbre os 81'S. outras c matei-ias pl'illl''.�, :Jó pa-
, L

,

F" D� 1I1r h' J f rn o� Elstaríos UnidO,s?testa do petebísmo

blUIne-I'lrlnl!�O
e �Y.La�c I, e_- s".- c saf'ra de algodás· paulis-, , .

t (Concluí na'} a 1)a'" letra H) a

na;xense , prOVlS0r_:amen.e, � ���____ ta corresponder no que dela �?
ate a l'cBstruturaçao geral

-

espera, o seu valor em cruze-r

do partido. l'OS S� irá exprim�l' entre 3 e 1�
N:-;t I' u ';'(1 '1' '.f1 ,h I Morreram I hiliôes , C911Vel'bda em dolDre.·
e. a _8 llla,�, ("e.L ',.'

_ I�,'O 1I:1l'a efeito de comparação,
escol�la (�O� novos m�m��l'{li> '"OCO m'".1 J;orqn'� grande parte ib.' fil�!'i1do Diretório. foram eleít os, CI bru�íleinl fica no mcrr-ado m-

também, os membros da OI

dlO
ternc. essa prodt�f;ã�, só ,::�a., d�

Comissão Executiva, e d "_ ln ,genas Cel'!::l. <:1:, :;00 nlllbopi". 1'. �l!o.a.
'!I{..

, , ' '. Irmü, ',Iperr.!� um pnuquluho
Aviões «B-26», os maiores bombardeadores da Fo'rça Aérea dos Estados '0- ��������ã�O!S E!������osd� l)eL:�I!�'::' j:o�n(��) tllii_l' ��:��;��:;a� {�e�:;I��;lh:?� '(l;�st���:�nidos, em. uma linha de montagem em Fort Worth, Estado de Texas. Os enormes Partido. que realizar-se-á, m�';;; tnfnrmacões chega- 50S planos e a pellu:-iu' d� ]1(13-'

aviões.. que tem 69 metros de E'nverga-dura de asas, movimentam-se diagonal- I hoje e amanhã, na capital das a esta {',al)�tal. ('01"- sa jmag�n'lção .

a e�qs_t.encl;.t d-,
mente �a 1· h d t 'dif" d t 60 saldos ta::; consíderavets em pIJ-. .

.

m ,a e mon agem, pOIS o e, lCIO e montagem '�m apenas me-

I do Estado, responde a ;. m" o nu-:- der d,', capitaliwlO prj'::ldo,,tros d� la:gUla, No centro da fotografIa pode se� ,v:-s�o o eQ.UlpameEto em�n'eg'a- ',_ i -'co' mero de vitima_.; illdige- A grande mis�ão, 'ln,: :é> abl'€do paI a transportar os aparelhos para fora do fthflClO. ,Os <,B-26» sao fabrl,:,admi '
A ComI8sao Ex, �ubv� nas re.suItalltc ,ia crul" ao :<1', Getulio VargHb, e " (J':

pPla «Conso�ídated Vultee Aircraft Corporation» - (FOTO USIS) , I do PTB de,!31umel:au, el�l- !.',ão do YlIkão Lam1ng;- oriental', mercê d:L f'!a.rp.'Ln�l:--
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CfIINA COMUNIS7A I :�n��i����:�e:������%� ��:':::a ,:��: P:'��:: i!�!.i;Ü�!:���;�g��r�:��;
>Â r'CC's li O Cn G'O NJ'A ·eo. ;�c' :,' •...� I �[E:��Z': :::::�: 1":::'::"�,,02.:�:"�:'. �) 7�:::: ;�:�;:�::� o�
.r\ \.c:.� ",{. r.� '. ft:E -rnIRemert; ----�--.-- ------.- ..----

Mas ,'-SI.<,�,;avaravel, ,i l r··eunião das" 'Sete:::; ,<P:'o·t:e 'u'c'i 'a',s,1 fL;��n���;r�:�·.:.
.Jef- Home-nageado pe' o s servidores

LA.KE SUCC"w'SS '>6 U
.'

, ,. ,'.,. , . ,

-
.,. .'. ,', SecletaIJo geral. - Dar-I #>

blJ
If

-t B s h lor" : . �� ..... { P2 -A Clima cOl11:�mst.a I�Il
a tl'es mIl guerrIlhmr-os l�- para uma ·'tregull. ]J1ll:taua' I:a

cy Azevedo; pU ICOS O preTeJ O U ( .€st� disposta a aceitaI a ,c�8sap�o do fogo l!a ,?orela, 81- fl]tl'ando-se pal'a o suL DIZ Coréia. 1.0 Secretário: Gustavomu.tanerunente .com a r-ealizaçao da Comerencla das Se- Kaliseher que os vermelhos :\ votação foi de "27 a 2:1 S h ·deI'. J'\;l tarde do (lia 24, nu'íll dos Jwimou pelo caritt�r intimo e
." P tA' b b- ',. C nel - .

':la OmTHl.Le O enCIaS SO re OS pro �i!1mas do Extremo Orlente. d,ispoem de- artilharia puxada com fi obsten:çpes, Os I.B=!-u- �.?-- S ," '.�,'. B' 'I nPraS\ÍH:Ís recantos do Grêm10 frane;t ('umaruc, gem, c .-

E n d P
, -

t
. , A �,o eCl�l(;a.no. - IaSl , " "o gover o e -eqUlm nao· enClona lmpor nenhuma por 'Cayalos, c de carro" puxa- dos Cuidas votarulll contra,

d S"
' E· portrvo Ohmplco, os fun- receram elevado n'-I111('ro ue

condicão à proposta dos países do bloco árabe asiático dos Por camelos e carregados 'I_'oquie, 2(i (L'P) _- I 'I'gent\. a'r l�Vell'�;
G I

I eion{trios da Perfeitura local servidores mundcipais. No de",

�

1 f' I f
., .

f
. eZOUl'''''ll"O era '

com aque e 1m. sta 01 o qu�( In armou sl1' Benegal Rau, de munições, al'OlaS e \'iveres'1'-'� A infantaría c Íl!l"�Illl'S nor� H 'b .t·W II k" ofere('eram U 1lI a suculenta (.1'rer da mesma, usaram da
chefe da delegação da Iudia à \ONU .

,�---
o te-americanos relomaram a e;;pe�:'fzo:r,e��o�' _ Bell- dmrrasc<üla ao sr. Preféito pall;�T�' di�·e.r�os oradOl'e!O, qtlB

Lake Succ.ess, 26 (UP) - A União Soviétiça decla- PUSAN, 2li tUJJ) ,-- ü glJ_1 (Conclui na '!t 'Pá�, Letra F) jamím"Margarida; Bllsch .1uJ:i,ol'. A' festa, que. w:ientaram as qualidades dn
1.'011 que aprova. a propósta do blóco' árabe-asiático par? vemo �u:-eol'ear.1'J informa que __ sr, Prefeito,
a r��lização de uma Conferência de Sete Nações, incluin- mais de dois milhões I['! cida_

'IP ro c ti re,·, cJ � I Friz3.I'am, (JS oradores, que. do a China Comunista, para de·bater os problemas do dãos' sul-eoreanós, que fugi;
'se rn es � .oclJIlmen .0,. a reunião se 1't'3Júezava como

Ext"emo Orl·en��., rum allte o avanlÇO das hordaS
..

.., Vi' � t ,_L IN
U111il hOluenagem, por ocastaü

comunistas, já foram re.distri.

í 'h h /;1 I
da ,lespedida, como também.

bni{�i)s pejo telTítorio coreano - "","

t
' "

n�O.· .::ali! ..:11_r � mln ..:l tbrr..:r. na � para ie,steja" seu a,111VCI'Sar ..,olião ocupado pelos ve!'l11elhos, g g II g g g � g g r,a!alíc:o, transcorrIdo no lVa

�W�\S����GTO�, 26 (CP) - Discurso do gev.llderbal R. da Silva na Capital do Estado '��o��,\,��a:�':�:�e���� êS�lll�lt!�:�:
D presidente Trulllan� falando No decOifrer de uma homena- .

tadc, o govern'ador Aderbal R,,- Aqui esHio solucion':dos, e por lembrança. n Sl', Bnsdl, com
aos J'ornalistas sobre o pl'obl,e- gem que Ih,,· f�.i prestada . lra mos da. Silva pil'ol1un':;::m as sc- muit.::os anos, para Flol'ÍanOpolis =--

-- .-

pãlav"!'as
-

repassadas de enw-
1lJ.,-I., da China comunista, de-' pouco>;' dias na Capital do Es- guLntes palavras: e munic:pios vizinhos, o pr� ble-

c1arou: "Minha.s senhoras, m:;. d3. agua e o pr:blema da

�'vIeU8 amigoE, luz,
Quisestes, com e�te j';;.n1al' e Consciente do dever cumpt'ido,

�ob c. calor ,da Yo!_-:�a anúzad3. levo conligo a. gl'l:!.ta sHtisfaç�(l
pl'!.'stnr·m= urol! homenagem oue ds ter podido proporcional.' i't

trn' li credenciá-la, não o .;·pa' minha, FIorianopolis, novas pos8i
r;.�t() das cOmemorações ruido- bilidade:: de deEenvolvimento e

� VOCÊ tem. uma nõsy3!i"
':.Iil�, nen� o� inteI'e'3ses nlerlor::>s progresso, há tanto alnlejj)do

- c:.� sal.Jilidade social. Já nOJ)e.toll
que tl� oportunidades fácei:õ pó- por todus nós, filho� dS�""d. ler-

dt:ll! proporcicnar, ma:;. ti ira, l'a, na iiquidaçiio do mmlfatJt:ti�
t'2l'mdade qUe o momento pl'�- Deixo o governo do Estado,

mo no Brasil? Ajud", a' ab:tir
Supõe e justific:a, dentro de poucos dias, passan-

.un ('.11!"50 de 8.tueação d� H .•

Aceito·a e, de coração �;berto, do-o às mãos do nevo escOlhido.
H:-I<l agraC:eço, E' conforto e é Levo li consciencia. tl'cllquila df) duItos.
e�;qn�ulc. E' ·a. certeza de anli- haver governado. Cülll o llleu,._. � W::� ��...���� ::!!:"":.':"-e--;,,::;

gú, certos e.1U ocasiões inc':l'tas, partido, dentro da Carta lvrag-'
{�ontudo, qHe eSSe E' mai.s ainda, a convicção de nu Iibel'31 e d€mocràticamen.te,

,1,,\-C S<'l' in- que CUln]�l'i ü meu :dever para se� ódios e sem pel'segni,;õCs:'\'erno de<Tetou u_ �

• ,

o j·n'icio de cüm o meu Estado e a minh:t prccurando fazer justiça ou 1'8-
de tudo:; os feITOyi�1'Íos para te1'prewuo como

gente. panda-a em seu pedestal. qm'n,
o Exercito Na-e1onat Essa mC- I qualquer ofenSÍva aliada,

do ofendida,
Qub ·c� destino me ,afa3t3.Sse. Volto para. 'a convivência do,'dirIa foi ado�ada ·ell� \·h'tl:�e. da I L�ke Success 26 (UPl da Che.fla dO.. EXeCU�lYO, Est::- meus conterrâneo;;, na luta co-

gl'e\'e dos cItados íel'l'QV1tlJ'lOS, A Comissão Politica das dual, 11.°1' lllO.I�'OS �lhe!Os as �,l_ Il1UIIl, pela vida, à frentn de

clll0 'llll"l 11'; di'as" I.' nha:;, forç';}s e a. 1111l1ha V,out,ad�,
ln"-US nPg'o'cin" p"l'ticular!'>i, Vou• � ',' �, I'{;ôes Umdas aPrOYOLl a ])1'0- - t

- - �,� u

. I

tIS' B • H da
Esta

. sOl�lçao d�
. oon_m�l.ldade p.orém, para 'a p13n'cie, de r,rra-

RIO. 2;; (acrídip!1"!!pos a (� ,Ir enega. au, na dlreçao,da C,1)lsa publIca, �. ção li�1Po de ódios. de mcaJqueS
India para suspensão dos de� gravad'a', Pl'l�cJP�lmcnt�. de, (;1'1"

e de rancores, certo dt;, com,:, me _- O S(,'la�lo dcy�,[l 1"�

: ��Ul',!Er:A:-r - JOINV1LE. 1 'hates durante 48 horas, a fim ,se cc:o�omleo-fma,�c�ll'a· ,(lu,e, pernlitil'am as energias e', 1:),1' é:-h !loit&:. em :·'f:':;';.jO
: VIa.gens rapldafi e ·B.egura.s "0 I J' i I d . I . ncs,r�. uihmo qua,drlenlo: ,Ülllgl_U consciência, ter agido, dentro extrao.l'dill{;l'ia �) D. ro.k:Q1 110

' (e qt.le os (e ega os COIlSU -

f 1 e t
�

u t

I
pro unt am n e as l.'cnua.s r· do'" .... rincípios (!lIe !lor ,e1:!m fl.

t b "

d • d
_ Y de alluno �le Natal I"I 'EXPRESSO l'fAJARA em seus governos .s!) re. ., blicas do Esb3 -:;', mdulU, e

meral e O direito. '. ,-

.;H& proposta da Chii1a comunista S", RIO/VOS da. Sill:a modo dC'ci-sivo, pat'a imlwd; ,',:'
.

com.igo tambem deixa n ]'D. funcioH.<lJri'óltl!l ptíbl'í"u f�

"guarda·m· OS fE UU Ipum 'peSSI"'I" il!l!ISIO a. f��OiÇ�����::�:�?;:�:��� d'r;,:',ei:'t:�·2;:':'":.�:�:::'�����- - .... -- -�

II II •J" '. o!ls�e os cmproendl�nent(l� q�" ESTADOS UNIDOS

resposta. ao plano de paz- ocidental :�i�I�:���;,:��;��������� Anuuciado o cancelamento
'Retornou de sua missão a Europa' o gal. Eisenhowerl ��'��u�:;c�:: !:�fal���:��l��� : dos preços e dos' s8_la'_rt!!!os.

Ilcykjll\,;'k, ísh\l1{Í(t, ::w (L!P)" general JllÍn poderes lJal'a re.- entr.egará ao presidente Tru- assuntos -atinentes ao intel'i�r
__ o Chegoü' ti 'ê5tH Capit<ll. de presentar a Fl'nnça em todos llian seu relatodo sobre a Jl]is- do Esbdo, não falhar ;'\ minhd

A medida oe'asionou ;p"n.llÍco no m�l'cadf} dn cart,
os organismos militares ill,tl-r- são, que o levou à Europa Ot'i- terTa. nata.l.

..� I E' que, no dia 6 de n13rço de'nU/.!Íonais, inc1l1siv�� uo Pacto deu""l. Considera-se provaye
1947, em praça. pública, ,:olenc-

do AtlàlltíeO. O general Juin que o general Eisenhmyel' fa- mente perante milhares d� eOh-

será, ao que
.

se sabe, um doS le uu,te as Comissões do COll- tcrrân'e,oÍ; quo em milll cteposi
lllais imPOI;tantes' membros do gl'esso, : -appi.ando às faculda- taram .suas esperançar> [� .:;ua

'1 confiança; prometi l'esolvb' Of<
QlIarle: Gene.l'aI <lo gencl'a L dl�s que Q ·'pl'.es'idente Tnllllan

. • dds máximos e cruciantes 1;�'o..
Ei _, r' � I . t .

eJ "1' tl'oIJa� '\Vil�hingtoll, 26 (UPl -. A União P':Jl1�Amel'icana 1!H1Ul1cíi!se.u!J.l0Wer. . ",ega �r para 1 ar o

blemas da capital do Esta.do

\
1 que a COmi�são EspcciaJ do Café,. compo"'R de quinze paises,�----' para o exteri10r �Iualldo ju gUl' Com a assistênci-a,. do mEU .'

.
. reuniu-se hOje para. estudar a recente declaração du, governo 50-"".'SHINGTON., 2tí nJP) - TIiecessill·:O,·.Tamhem é j)I'OW1- partido e dos de-dlcado.s anng_os ,,.. ,,_

d 1 br� o cOntrole dos preços do c'3.fé nos Estados UnIdos. Noticias
Em lllftiUdos dn p'ro'xim", . S�- "e'. que o· f!eneral E'�senhQwer e cola.boradores, pu, e, zquac 0-

.

t� n '"
"

,

ná-IOs e cumprir, afin'.ll, �om 'a' de NO"Ira IQrque dizía.m que tais declarações gov�·rnamen ais ha-
mana o general Eisenhower. "{C�ndni na 2a, letra C) palavl"8. empenhada,. 1 víam lançado o pâníco !ao merca.do do café.

Rld. Ad. e Ofic1nu
Rua

.
Sã.o Paule, 281

iTOUPAVA BJIICA f N. 181

políticos'
------ -�-, -� - .. �

Estadual

"--. "Creio que aUlll .agreSSOr
deve se ehamar il'ancamente

_'... () cor- Nações L'nidaJ� '!Q('ulízamlll, no

Peter' E.ill:iS�her selar �este cen�ral

grupo de do�

, ,
..

gre.ve OS

argenl'n'os
plano comunista

serve a S�ul. na' costa

rão, agrwJceeu as hmncmagens
de {jue era n Ivo, :\ reunião

pi'olongou-se, feslivi1mcnte, H

ié às 22 horas,um

B. ;\ InES, :W (rFJ _. o

\'{� ferroviária foi patrocinada
pelos cOlnullistas e socialistas
)ura recoi;quisiar sua pl:e'poll
deran�ia no C.onselho ExeclItL

d'os Sindkato.s: D ,Prc�id€ll·

1 '= Peron, por sua \·e:r.. afirma

qUE: se trata de um plano. co

nUl1ista illteJ'Ilacümal de sa.

botagem aos tral1lSpOl'tes, ten
do ocorrido fatos: idêntkos
da AJ'gentina nos Estados
nido�, Chile c Brasil.

. f}'OIQUfO, 26 (DF) - 1_'rgen··
te. - Nayios de guerra alia�
dos bOlÚbal'deal'am intensa
mente o porto de 'Inchou, que

As autoridades

AUONO DE NXIAL

'olaçao
uo Senado

�..

\va;;hingt�n, Zil (UP) - Talvés huje {) govern<J llorte··amerl,
cano lnt;x'2 a táo .espel'adl' ordBul, congêl,tndo lodo� rõ;" l_lP'�:o:j� p�·o·

vavehnente no nível de primeiro de janeiro .. DentrO" de p' U�('�
d:i-as serão 1:ambelll cong€-lado!; Os salúrio,"" l>bi.'oi b;rdc l,ud"'l'f'.
haver c�rt.{)s reoju:;iamentO::l, tanto 110;; ]>!'êÇ:o< Ilmllltu no;· 01'

�lenad()s.
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I'
popular elevou e. engrandeceu, ;'1'(I Oi'g�o _dos Dl11J."'"� Asso,e,iluIDa Sagu.indo-lhe a orie.nbção pro- -,nl cure! governar dentre dos seuS

:A NAÇAO pestuladcs, jamais s�crificnnclo

I NCI:eu Ramcs.. SO? yfna de Jh9

I,
a causa públio:\' c o intercçsc co- trairmos os pr111l!lpIG5 e d� CO:1-

letivo. tr.buírmo s pUra o cnfraquCci-
.

-
_

. Vencido na última eamnanhr mcn'(f elo regime demc crátícc.

SIA"A N- - '-;..,. ,! govei-name ntat, pel"'s pr:-fcrên- A esta fesk· encantadora não

ara0. cías cFitorais, cumpre ao meu faltou a genero.'n_ presença da
,!iI- partido c a nós corno leais par- mulher catarínensc a envolver,

Redaçã.o, Adfulnistmção tidáric;, dc fr.Q�tc ergulda. '-em num l:Jllo dc c:l'rinho, aquela
Oficinas rcssentímen'us e sem prccurcv

Rua Sã Paulo n, 269 � ,apontal" culpados, mante-r a
fi

_

_

., n-ossa urrídad.e _de:;fraldando,
Foue: 1092 �_ G;lc. Postll,I, ..� fora do Exccutí�o, 'i_! nossa ban-

Dil'etor:,,º�� deil'a., que já tremula no Lcgis- fale ao jJOVO r�rte-americallo,
l)-I,A,IJRIDm.�iVIEB lativo, C, prossegutrmos 'a caml- pelo radio, no díu � ti;! Ieve-

�P.};':DlENTS nhada demc crãttca. par-a- cuja J'(�iI'O prú,ôlIlo.
f'cbrev'vência f!ooper�i com to-

energtas de que. dispu-
-.------

WASHINGTON, :!(j .ur.
Os Estados Unidos agunrdnm
com pessimismo :1 resposta
ao planQ de p�lz ocídeutal,
,ED;l.h!sl .d::plolllílticas. dizelll
que depende dessa I'(':posta o

Início, de c o n ver" a �. (i e s

(ompí./4a-se", <'utl'e os quatro grandes, afim
I .!e r-emover

-Uma' ��mirih:01}ete -�o; l'i�I�UI.va, de 750 a 1000 qui-']' �------------

los, marca Ford OU D
__Chevrolet.

FIDES ULMANN, Rua
São Paulo n. 2588.
-BLUMENAU -

15,000,00 I
'-------------------------------------------------

Cortume-OswãlÍlo-�OtteS/A
403 _ 282,RO I

J

I
152.148,70 I

�ntlal ••••M' •••. Cr$
Bemestrg ••••.•••• Cr$ 60,00-
'I!L iIl-TUlJO ...... Cr' O,Iro

&.cmW.l
RIQ

nha ,

Como homens d, p:ni.ido não

podemos esmorucar, nem fugir
'J_OS apêl"s e c.hamamentos d";

grei. tão bem comandada por

Rua do Ouvidor n. 100 -

Fones 43.7634 e 43-s997_
S. PAVLO

II Rua 7 de :Ab,ril n, 230 _-

4.0 ,8.l'!dar - Foqes 4-8277-.
:e '4-4181.
Bel.oJ3:or1mn�e; 2: Gotú� 3�
Porto :Alegre:· RUIl il�

Monta.un. 15 "

CUrItIb�: R. Dr MuricI, 70s_I�. andar - Sata �58._ ,

Jo!nVUe: RuI' S. PecIrQ, 93

Fl'ederico
Comércio

lensen S.A.
e Indústria

RELATORIO DA DIRETORIA

Senh9r�5 Acíonlstas:
,Em cujnprlmentc. ·a':.s di"pos:tivcs legais' e atendendo ao que

:prescrevem os nC13S0S estatutos sociais, vimos <3p-rcsenhlr-vos a se.

guir o balanço, canta de lucros e perdas c parecer do conselho
fiscal, relativo -ao exercido de 1950.

.

O balanço bem como rl d�m(:nstração da conta de lucros e,

perUas representam claramente a sitU'ação desta socíedade nO
entanto para qupisquer esclarecimentos que

.

os senhores acto-

ln�staB julgarem neecssârtcs, estamos à in�'!ira. di"PO";;fÇão para
prestá-1m; prazeirosamentc.

Itoupava, 15 de .T!'nciro de 1951.
FREDERICO JENSEl'T - Diretor-Pn:;)ldell�C
HARRY JENSEN - Diretor-Gerente

J3ALP-_.:NÇO GERAL, 'neerr::>uo �m 31 de d!ZC1Ebrü de 1!J50
ATIVO

IMOBILIZADO
Imóv-eds .. ,.

ESTAVEL
MÓV8js e I Ute,nsilio�, d-e _ " "

�3emoventes ,. .. .. ., .. _.

11)5.618,50

-1.30n,OO
5.7,,0,00 10,::i5fl,OO

DISPONIVEl.
Caixa .•. _ ....

REALIZAVE;l,
Mercadorias ,. . _ ..

Sêlos ., , ... , ...

122.5ml,lO

�71. 06\J .00
58[1.20

86,70 2'f1. 'l4i.')0Devedores ..

CONTAS DE COMPENSAÇAO
Açõ'-'-s caucionadas .. .. .. .. ,. ..

PASt5I\lO
INEXIGIVEL

Capir-al .' ,. " ....

Fundo de HeDJrVa .. " ., !!i

400.000.00
'( -801.90

MíO,iJOFundo de Deprcc�::"i!.o �/ Mõvei5, de_

EXIGIVEI,
Credot' especial
Credores .. .. _. _, ..

D:\videndos " .• " ••

-

Lucr.o,s não distribuidos
Gl'-atificações .. ., .. .. ., ..

100 "121,30
5.962,40
24.000,00
12.165,00
9.600,00

CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Cauç-5,O da Diretoria ,. ., .. .. .. .. 15.000,00

5�5 4�1'
. t

•• iJ ,nu

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE "LUCROS E PERDAS"
Débito Credito

159.564.60Lucro bruto .. ..

Fundo de Reserva 2.·134,00
480,90

120.484,70
12.165,00
2-1.000,00

Fundo 'de Depreciação si Móveis,
DCspezas .. .. .. .' ., .. ., ..

Lucros não diE:'ribu"dCs .. .. ..

DividendOS .. ., .. ., .. .. .. .,

etc.

Hj�.561.GO

FREDERICO JENSEN - DÍl'f-tor_Presiden'e
HARRY ,IENSEN .- Diretor-Gerente

HARRY JENSEN - GUf\nla-Livros, r'?g. no CRC, nl'. 0.137

e

-A

oue-·-t-em-sirdO :I testemunha sem

pre presente dos. mQlrtentos _feli_
zcs, come. este qUe estou viven
do, corno dou m·OJ.:lent�!i d'.l tl

nlargllrn que os Vive ···odo ho
mem público, que no Brasil
-c::,:,rça qualquer parcelo- de po
der.

O godO! com qUe agol'U
p?n\lo�a;'i é, ainda. mais,
testemunho coníortadnr de

:\NJ\'EHS.\mo-..;
Trunscorrcu an1e-(H)clII

Ibta nutalic a do mouino Mau".
1'0 A'la!!cs. fillllJ dr) 1>1'.

nlo Chetlid.
0--- -.---.- -o

C(!r;,rair:1!u
de ante-ôntem

Vende-sev-erno - exigêneías
rnmente tlescabi_das

Três vacas leiteiras à
escolher entre õ�to, gordas
e bonitas. O motivo da
venda é devido a um ·i.n_
cêndio que destruiu 1'1 es

trebaria.

Informações COm o ar,

El'ieh \Vilhelm 1I-fu�llcr
Velha Cen'ral.

já vão se tornando tnto,

Ierúveis.

o "?lhll'ahú Club",
I-!) próxlmo (:ia '1 do eOl'r0n[e,
o !--egundo b:' i le curnuva Iesco

Pelo

S�nhOl'e,s Acioni,�t;ls da Suci<odadn Anónima "Inrlü';iría. c (_:0' -,mércio Hf\l'm,wn i-vc·:gc S.A., [\ r8l111 rem-;;-! em A':lsemulcla.

'Geral Ordjnâria. que !-lN-á realizad.a, �m nOs;;a ::;éde �Cc;a!, f
ii::; 16 (d'-'ZI!5SeiSl hora;; d9 dia :H (vinie e quatro) de Fe:vcrel- ! I1"0 p�'ó;-;imü, p'lra de!ibel'ar9m sobre a seguin'e

O�DE.M: DO DIA

1) Aprovação do Bala._-'lçu- c Conta" de' e:�eic:cio de. 1950

p;u--ccer do Conzelho Fiscal e R�latori-'J da Diretor'u,

!.n 'é�lei<;ã:J 'Ia DIretoria. {! remuneração da meSUlJi!.

3) Elcição do Coni;clho Fiscal para (j c;·;orcício d�·lli51.
i) Assunt;)s dc lnteres'-c da Sociedade.

ii�J. ,:A. y; X S O

Acham-sc_ ii dispoSição dos Senh<: reá Acionistas no '-'s·

!·,·itó.io Oõ1 Socicd,ulf', 03 documenta0 de qpn truta

dv Decreto-lei n, 2621 lIe 26 UP f:ctemlJro ,I" lUlO,

Ri!) do. Tei;to. ':m 16 de :J�n.);.rr--, de -Wii_ll
ARNO 'WEEGE - Dlretor-G-�!'entf!.

C3l;;i o o nn!n-e d'J sr.

Jaffet, para :-: Pa5ltt da Faz€n
Litl. E;:;tnriu, assim, agind;J no

intEI c,-se do,> jnclus'-riais de Mi
na�. Entl'et'2nto,'0 sr, JU'=celi
no ':oJicitou. nos desmentíssemos

informes, porqml11to n3nllU
rua l'oS.'rição Minas aprcsetjtou
tlQ� nornes SRtÚ ;1g.oP:1' ern fócr.L
O ';)'. ·Gabriel Passo!'; -lambem
r!p�m"ntill 'lHe tivesse'- d�clar>l_ Fd') 'lue sôwenié! em

-

caso (1é:
guerra... UDN Colé'lJoraría c' m cid;;t1- {' o :Jél'oporlo <I•• WU.
II ';", Getulio VargaE, N::HICL

� _8 • .

.,. _

-..

.

d'"se �OIJI'C ist.o, ,'-"-011, apenas �(I Km[�. ao .':illlj'Durante' o almoço não foi de SeuL Nüo foi disparado
permitida [l pre5Cnça d:t· repor- um só Cra,
t-ag?l1l. Ap"nas os fotógraf:s ti-
everalU permissãO' para uma 1 Hch'� p'J. O olmoçu tcvs início cér�

!-ca (dás 1:!,3r) l1or_8'-', prolongan- _

du_sc 'Ldi" qU[I-si I_Í�. Hi hora�,
,

fBrson lVI.<JUQS, Antonio Hei ..
- - - - - - - - -- - -

l1�trt .e Oswaldo Ollinger,

G- resp.��tivamente, Estes, de
verão segll;T ainda hoje pa

J ra á Capital:, catarin:ns "

I .

i-o
--.-

OSWALDO L, FIEDLEfC - Diretor_Secretario

ASSF:::MBLEIA GEH-AL OR.DINAI:JA

SIc· convidados os �nrs. aciOnista:; para a lJ�semblêia gcrfJl

ordinária, que dCv?rá. reali21�r-se às v"nt;'! h-jI'a�i do dia 12 de

mar�o do cc·rreIl!te ano, ná séde social, á l'U'L Hermann Hering

n. 1070. nés�a c:dade, e obedecerá a seguinte ol'dem:

1) Ap,-es':'ntaçãp, diSCUS!l�O e apro'Wl:ção do hala,nço, e demais

contas à."elativ-!:'s 8Q allll social lie :L950, e :parecer do con-

CISAS

hrallcos dC'iaparccidos
Se�undo dcclaraçõ,cs ,las
turmas de saIYamcnto, o

eSpetáculo que apresenta i
.

a região dev-,stada é 1
p.llr:ticularmente h-orrivel,

'lie IJoderia ser comparado
ao cspe,taculo !ll'GpOrcio
nado por um bombal,"deio
atôm ico. Os e·orpos das
vitimas estão horrivel
mente mutilados. Deda-,

ro·u, _N Proposito, um dos

membros da equipagem
de �,:l.h'amento:
"Acred;f.a-Re -estar num

outro planeta. A face !la

terra cstáva 1l!udifirlltla e

a dllz� cobria tudQ. Rr,t.
nava n,a re�ão rausca-,

hundo- odur dos -:ii1.da ve
res."

Yellde-se um bem mou,

tado hazar na Rua 15 de
1':o, embl'o, com húu fre
gllezia, ii v'sla ou ·em '!}U
gamcnlos parcelados, {Js
illtercssa-dos deverão di
rigir-se-à L B, - 'Caixa
Posta:, 166, nesta cidade.

;:l

Cma

selho fiscal.·

Eleição dO conselhol fiscal para .o lano ,soc1nl de 1951.

Outros assuntos ilea intere� social.
Blumenau, 22 de jan1!irQ i1e 19151

5 OSWALDO OTTE - Diretor-Presidente

\'endem-:,;e duas.
em ltuupaya Korte

nu Prll�'a Yitor
Tratm' com l\[al'ül

outra,
'onder.

AVISO - Acham-se à dis_posiçã,o dos �nrs. acionistas no,

de �ocial désta socie(hde, à rua HermaIl!n Hering
nésta c;dade, os de cumentos a que alude o artigo 99, do

de setembro de 19iO,

I'hol1J{e, no Armazt:lll Rue
diger,

Vende ...se
1 cm.:_! de material li. rUa Sií_o Paulo. Info!'mar;õe."J

BLUMENAU.

TYl'one power - An�e Ba..'{ter

tros num filme Excepcional!

1 LOr,c'mo'/' I r'-l1l-:'. 1:; HP tvende·;;e ou troe· _ i;", 110l ,

Ulll de :36 In', pagt'udo se
'

ti fç:J'flO(:a.
1 Caldeira vapik para
zer 23 mil q1lÍ! ;5 de
suscafrás mell.8a�Jo
e�l eiltDdo th.' novu.
d�ndq Eer E':'{!:n111n<:f.do
pleno funclonamenlo
Rio do Sul.

um maior numero dI" votos, {l
fim-de de que sua preferida ,:i!-

Dana Andrcw5�

f
' !

inFerno··IIMêrgulh� no
(Em Teeuico!'Jr)

_Ul11:11 hisluri-iJ f'serH;l. l,OIll 11<;0 C fogo .. , com bnlVUt'u "

'dia.:inegualávcis! Jamais seU3 olho" :viram cena" de tuutn n'a.

Jj::mo e· imprct:!si(in�nte .ação! Acllmp, Comlll. Nil.Cio.l1íal e [,'ox

IJornal. Domingo ás 2, ma.is 'Q inicio do super sel'iado

v!lgem cto País Maravilhoso", - l'reços de costume. I!

Alfaiate Ladislau :agora em suas novas e modernas inslal'l

ções está oferecendo. por preçus de -1�lUug-ur;_írjão um VJ.sto

e esh-a ligeiro::!. Vi..;j-

" UF�rg(in
l'l'l!uz'da
l'efOl'

ótimo

�OCUR�-SE
mecarjieo

Tratar na Casa Royal S. �1\.. � RUa 15 de Nov, 300-332'

r

I
Procuro,-se PlOÇ,9

para serviçOs :d_e escr.rwrÍo, de prr.:if��"êl!-cia. com
tica, c1evendo apl�B{>lli:H' hnru: rn fpnm{,i-l,_:.

Interessada;:: qlli.".i1'::im dirigir--st! 1icH- carl a, tlG

V!'5pl'b púnho, à: .h<,.'\;po:rtad0ra de lvladêÍi';;;_s B. .!!\,
- Caixa Postal, 1'12 � BLUMNN-AU -��-

���--------�----�-=--==---===��---=--�--�

í·tErrOI� BELTRAO
(,UILT-IERMTE GUINLE
t'ESAH j:Af3ELJ_.O

f'r:céisll11_SC ue � (duas), p,u"a tl'Ulllllha(' CtU cUCla 11: fa.
milia, de prpf"N'DI'i:l rglp' .n:io h-:lhulhnrílill em fá.ltrINIF. P.1_
·11. nlelhoT€S e::cls!ac�mEntG�. favJl" pr.J:cilrai� (1 -:l:"� I:nrr..1111"
8. t't1.--"l c§.o Pa!j�oa n. 134 - ÇÇ:@l�H.�).

i>7 4 __ :;:
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-A NACÁO -

, 9

OS
-

parana.erlSeS,
fl':;iJJlll" Tingo de Souzu e

:'-"'ahorjS;·hlkllting. () lll,j
ruer-o .. grúnde fUlldísta do

l;r['llliiJ Esportiyo OlíUl
pico, confirmando nrais ll-

111:J vez suns credeccíais,

marcou sele dos dezenove
]101 io,,; <la .nossa equipe,
akall<;flndo, COllJO resulta

I!';) l'''JJSUg'l'ildOl', 11 2,a co

Jon�':'1O Jla lJ1'O\':l dos , ...

1!). (H!lI metros, dentl'e lã a

1:'; concurrentes. Percie1.1
por uma vcltn e meia para
José ()it;l'U. o gl'ac.!,: ,'cor
redor Pau ';sta, 1Il3S sUJ1e�
rOlt outros <lZ'US. Foi o 7. o

co 'ceado nos a. (lVtl metrO;:>
e li. o nos ;j .ÜOUí Corno .se

I�ode constatar-,'
., eiu:'ti:"ês.-;

dias, tempo de duraçâo do

cauipeonato, Valdemar Tia

go ccoccrreu a três provas
de Ínní!".,' ficar,Jo j1l'ovàdo,
dessa forma, sua grande
capaciclilde atual.

1\'a};or

desta forma eOl'resjJol1(I�
ran: h,; espenillças que ne,

les eram I;epositadas }lOl'

todos os catarmeoses.

t.oruo fj?,lll'll II.! g'l',ll:de,
realve, d�stal"al"l11l-se Wai-

r ína. O, trinní'o ,[i)lal, corno

r2uguenJ igeora_: couhe a

São J'áU \J. qut'.' com urnu

equip{; .le atletas pcdero
sa, bateu o:; c�r:ocils, co.,

;ocande-:;e na t-ére,eiJ'a co

locação a repres�nlaçã() do

Rio ,Granóe do ,I�\ll.
Fjlem'um em J.o [ugai

nossos atletas, a.Iiás hon

rosamente, se levarmos em

conta .(lue supermuos em

r,úmerú de pontos, a-alguns Em ponto central da
estados' onde o at}etisl11,o cidade, uma oficina,
alcançou nível das ma's c-, com pequena moradia

I
tem o prazer de comunicar

:evados, COmo Pnruná, Ba, e grande jardim, Tra- a abertura de s '.1 consul-

_'"h:a e Estado do Rio. De- tal' na Fábrica de Cho- tório médico na cidade de
, ;'.;.zenove_ pantos' ',rnal'caran;" I eolate Saturno. I Indaial, a partir de, 15 de

nossos representantes, que Fevereiro de 1951.
------���------�------- ----

-

i

H,<Úfl�X (fluorG:'j('opj,,), "=- Onrl-ai'i Curtas� nJ�!;;i·1nni�J.l
Bi!"ih!rí di:-i,!'ko �'tJltra llin1ekl. = JHfr.:l, V!TU-;,c'Jhu;

�, A�t.a f.ri�quêHÇill, I
HOSPITA L DJ_;; MISERJCORDIA - Massarandubal
--� VILA ITOUPAVA o BLUMENAU _.--J

'CGuerativa, de CansRmo dos· Em,re
.

gados da Empresa· Ind� Garcia StJl
Rt.sponsabUidade Limitada
11::5::;lf;MBL�IA G�ItAL ORDl}.'l"ARIA

Adrnl

Consta que assinl!�á mu

contrnto de dois meses

,\0 que _
n.'ssa rcpol'lag(';1l

conseguiu H purm-, [)' fÍllZ"

110 Oltnm'co- seI':" oricnt ;ido

Il;\'nÍ\'uIlH'1ll", )'1':0 pl'l'IHlJ'H
t;m' Sér:,io l'crein, Illi-li::;

c:onllccillo cm nusxus rll/,Ié:'

CSvul't'\"as, pur "'iergu'll[;O",
que jil trcírou quadros Ia

nmsos, COlIJO (i Ferroviàríc

de Cul'itiba e o E, C, lkcí

f'e, tln capital per-namlnjcn
lia. ":'ll'l'g'úlhiio", ao 'l{lI:.' 'pu-

(LUB NAUTICO AMERICA

nislr:lt!\'l't e1H Tcunõ;io de 1'J de .Ianeil'.o corrvnte, f:'"t_ {J'J '.:on-

ylt!.qtl.'s t Ú tULD!:i�Hlo3 d�r;ta C!101Jl2rativ::!', pana 36 rC'unÜ':'?Tfl

cm As'."mbléia Geral Ordinária, uo dia 8 de Fevereiro de lU51.

às :':0 horas, no Pavilhão Recrsativ-o da JEmprcs'3., Industrial

Gareía ELA., sito à 'rua. Amazonas s/n., �1l1 cumpzíru=nto aQ

Al'tigtl 74, -do 'Decrdu_lei ü.gH8. de 19 de out.ubrQ dE 1343 e

lJBcrl'to I�i fLZ71, de 14 de l;'c;_'ereil'o jie 1914, com 'a segui!�Te,

ORDEM DO DIA

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINAftIA

2,� .e última convocação
Não havendo número suriclcnte de sócios em 1.' COl1':t\(;;t·

<;100, mnrcuda p'ara o dia 22 do corrente, ficam Ui> senhores

'ISS daúos convidado" a rtunjr�m_se Cm A,-;"cml,]�ia Geral

IG:draordinária, "rn 2," e última Convocação; po.rn o tUa, 29

do currente, ,(segunda'fei,ra.l, em sua séde sociu], rr.Pl o inicio

OHDJilM DO Dl A

iI:; 30,:]0' horas, constando o ;;-eguÍnte ae
Preenchlmento de cargos vagos

Blumen-au, 22 dt.1 �Tanriro d� l��,L

.ALDO 13. Dr,.; MACI·;no - 1.�'

- ....

'lT rI�"
,

,1- __ :__""-_

l!'ormaçào de novas turIll'3S para H cl:!nclusão 'do Gínás.io

em um ano. Conheça !aJ eficiência de nossos métodos, pe�in-
do, quanto antes e sem compromisso,s.' j.nformaçõclO' à $ccção Seja inteligente compre a. melhor bicicleta 11a

de correspondência.' COMERCIAL VIEIRA BRUNS S·A. - Rua 15 de
Rua Paula. Gomes - 648 Novembro, 923 _ ao lai{o da igreJ'a Matriz.

CURITIBA - PARANA' I ...

----------------..�------�,_...-._--. , ---- -���---�-----........---

1 i'o
,

'

,e; TURES) NA I.MPO:aTj;...NCIA ;,rOTAL DE CR$ 6.IJOU.!JCJO,OO m'nal �c' um mIl �rUZ(:WDS (Cri» L?OO,OU), cada u�la".ao !J'-'!', ver.·

: ,li:!: A N I F·1l; JSTO' ,
cenuU Jnro'c de dez; lJUr ceulu (lO�b) ao ano, pugaveLS !lOS me�;'-�

1 '
_

d� j�!!eü'u e julho. O !J!'�zu pa!í:..t: liquí-daçã�I tutal 'deste ell-:!T..!ré�-

__� """__"",_",,,,"",__......__........__••__ l p_ uJ1�DÚSltRI.A 'l'Ex:r!L CO!Y!P_41'J!!Lt1_ HERIIJG". sDc:,�4ade _
t:1!U) s�r!! ue vints- (29) ann30J 1ft c-ontar do 2.!!O de mil nC't-9Cel!t0.3

a!!OllÜna, ��!n séde e. fó!�o ll'-:SLll; �id�d-= de Bl_u!ne!lal!-� à rua Her- J !3 se�se!l.t3. € un1{1�61L Qua.!!do terá inicio o n;�gate do rr!es!!!"" 1

ma!!!! Ee!'!llg n. 1190, por seus d!tetQ!'e;; .2ba!xp :J�sl!1ados, tendo -

.seudo a !:;_!!!úl'tização feita por Er�rtf"io� ('ln pT"=::;tar;6es �e!!1.e�t!'a!S

!�eso)v'1'do erúi'ir U!!! Cl!llJrêE,til1!O €'!n obrigações Hao }AJrtad rH (1]":- de tl'ezf:nlo� lni! cruzeiros (Cr$ 30tLODO�OO). 110;:;: !l.léses dB j?!1eh'o

'he"ntur!l�l. {'li!' CUmpl'iIll�!lto ao (!·'�'110,sto"no n!'lig!l 2, do D�crel.1) II, c julh!'. A soei(,uad,C! rc,sn'v[!, "!� u dirtit'J d� resga�ar, 3D pa,!', fIn

177 A, de 15 de s('lcmlJI'o de 1893" trwl1a público" p'JI'a conhccj- quulquer .tempo, se as ,'5uas COlllrÇÕCS fiw;l1\:c;ras I) permj(irem,
n!fnLo do comércio Cm gel',�l c mais de, quem intc.J(é s'ar p0(õ,>'J, o' os títulos todos ou cm parte, !;,cnd"J, no ú�timo caso, mcdiallt"

6tlguinlc:, sfrteio, Correrá por conta da 8ociedatl� o iQlpostO de renda cor-

1." ':_ Que a 50ciedàde co�stituiu-se deíini;j,vamentc" sob a: respondente aos títulos ,d.estlJ lrnls";;'ü;
fórma, anônima. em 11 de u�z�mbro de 1929, com a denominaçãO' 6." - Que as obrígações decorrr,nt�s dêet� cmpréstj;llD terão por

de "Cómpanhia 1:Iering;', ten'd,) por (bjeto '': indústl'iu de fabri·:' fiança, tod,o Ó ativo e bens da sOciedade, llreferind:, a OclÜ'O<>

cação ,de f;�s, tecidos de, malha. cam'sa.s, meias; e qUtl'OS adigoE' quaisquer titulos de d:vida, na, fôrma da IEgi.slação em vlgôrj

óemelhantes, podendo, tamb�w.: explor,.,I' ouÚ'[)S ramos de in!'lÚS-; 7," - Que o a°'Ívo e o passivo atuais da, 5ocil'dadc apn:ccn'
"

, ,

t
. tam-se do !:5cguinlc modo;

trJ,a e cCmércio qUfI a. aclmini�h'ação julgar con venlen Q.
, :

,

POsl.eriormen\e, pór delibm'3çã9 da. a�,sell1bléhl 'gcP.,J extr'uor·� ATIVO:

:dinâria.',re<tlizada. em 24 ide ma'o() de 19H e em ohed'ência ao dis-: Imobilhmdo ... , ....

pôst-o ll-Q (,:,'tigo 3." do Decreto-lei n. 2627, de 26 de setempro de: El'itável, .'

l!l4H. 'a, ,sCdcdade pa,ssOIl a denominar-se "INDÚS';l.'RIA 'fEX'fIL: Disponi#.:cl., ..

8QMPANIUA HEIU:\G", con'se�'v�Jldo, en,trctanto, a, mesma sã'i: RC'3lizá�·'1...;

de. (J mesmo fôr!) e. o n1f':smo Ob.lct1VO; �'De C(!!llpen�<lção
,

.

:\.•
,

-.- que Olj f:el.lS Cs'atlltos fóram pUbJie,:.tdOs 11,! j' rna.l "RC,:
p(jh!ica", :em jrjOl'ianõpol',s. er;líçã,o n, 973, de 28 q.c ílezcml:n'o de'

�nz!j." 5,"n(.l,o ,altel,'a�J(),\I pOl' del}beraçáo das Hsscmb'éws g'cra!s ex:

t,T:t.1fJ1id4íãrias rcalí.zailits' em 23 'de 'abril' de 1932, 11 de d"zembl'ó'

d� 1925, 24� de, maio de 1941. 5 de ma-rço de 1M2. 22 de "âl,;"(!,stoí
de 1942 9, de outubro de 1943 30 de setembt'c'" (le 1946 e 2,3 de

dezemb;o 1 de, iSSO, cujas át:a!õ, 'fóram pUblic'a,d:;ls, i·espediva.mente.
no, jo'tnal "'República", de Flori':;>.n,opolis.,de .30. de abril 'de 1932;
:ro' Di;;\,'io, Ofieis! 'd,a União, l'dição nr.; 297, de 26 'de' dezembrO
de 1935, e as' demais n<l D'.âric" Oficial, dêste E�t:.do, edições 'nú:
'1,01'0$: '2041, de 26, de, junho de' 19-11. 2224, de 24 qe m'1l"ço de 1912;' , :s." - Que a, inscl'ição especial dêste empréstimo. foi feÍin nn

23H, de zf d!" :;;,etembro de, 1942. 2609, dc 22 de outuln-- u"! 19,1-3. 'Cal1:ól'io do lO Oficio do Registro de Imó\'eis desta, Com:'·c'I.. nO

3327, dó 15 de ',outtlbrr dQ 19{(j e 4343,'''dc 18 de janeiro d� 1951:

3/.'�,"·-- Que, a -á,ta da {lsse�l.1Jléi� gcrf:J\ extraor(.t�,ná.ri;l que re-

I
:;Õlveu �a en;iseáo do empréetimo e lhe fixou ll(-', condições. �Oj pn-,
blicl'\d�, no D�áriu Qnda! dQ' Estado de Santa.' CatariIl'1'." ediç_ão

I
'

Comunica. a di:,;'tíilt.a. fl't'glli'sia qUí' ü;m tlllt'

fOllt' manual. ,Tt'lldo üHlos os dias das 11,:"W ás 14

h-oras. (�das ] '7 horas {'m ,iiiant(· fl':lngos, lil!HTl."ef'S I'

churrascus rt espeto. '1'odos (�:;' súba:lo:ei 's.:u·úu uall

sante das 21 horas em, diantor,. com ótiuws discos.

o Gremio Esportivo Olimpico tem o prazer de
�onvjdar os ;seus associados e da S. D. M. «CarIú3
Gomes» para aSslstirem ao já tradicional BAILE
DE CARNAVAL, na segunda-f."ira, dia 5 de fevereÍ

ro, 1105 amplos Ea:Ôes da S. D, r.'f. «CarIoi) Gomes»,
OBS:. A ,�el1da das lnf'jsa.'l ii�ri início no dia 2H de

Janeir.o com o' zelador do Teah'o.

:Jii.' - Só terão il1gresso os :mcios quit�s até D2-
zembro de 1950.

Montagem rá-

dios de qualquer tipo. Venda de peças e acessórios para rádio.

Venda de válvuláll 'Americanas e de válvulas Phillips FLOllan

dezas.

Rádio:;; diverso;; modelo!! e marca!!!.

Rádins:
nu:, 7 de Set�mbTO, 4 � !l {13i

BLUMENAU.�
'.",

,

.

Procisa-se
.

' _".
�, ,

.ê !lill�Wii!lll!i!ml;I!!mm!mmmmlHmmmm!!m!!UU!!m!mn!!fml

.I! Casa ua praia de Camborití I
II §

Vende-s" umpo. oon:;tl'uida: ha um ano. madeira de lei, !
"1 i == pintul":'l' interna e externa à 01€0, terreno cerCiído, ;frente 'ã

-.

Ir
== p'1.ra o. mar t garagei etc �

.. i
':: VendC�se t.ambem um ternmo eom' 10 m. de,frente e 72,(1� ;:

p/lrtU= ;: a-
.

,.:: fundo, frsnt� 1)81'a, () mar. T;:aíal' <:om o pl'opl'i('�·ã.rio,' pel,. :::
- -

:: ,(_;x. I>':,;slpl 17, TIMBO" NEjII ::
- -

'� =
- -

-::: 1!!l!!llmmnIIHlIIll!IllliHlIll!l!H;llmm!!!I!IIIH!!!I:11I!!HI!W!ll"II!iIll;

de uma moça para s !..vir na sala de jantar,

de uma moça para ajudar na cozinha·
de um rapaz que saiba l�r ,E:. Escrever,

,

Aceitam-se sóm['nte empre.gadfll3 QUt.\ falem

b'uês 10 alemão,
.

t BI'?AZAprescn ar�"e no �

E'evel<�ro .

Rua:iosé,Bonifá;cio 92. - GURITIDA
, 1

•

ESPECL4:hlDiiDE,(DOENÇAS NERVOSAS E

.
' , "MENTAIS

'

'_

DOENÇAS DA PF.LE: Eczemas, Furunculose, co��
ceiras, Manchas, _

ESllinlías, etc. ::
GLANDULAS. Falta' de regras, Excesso,' Flores;
brancas, Frieza He"'"l.lal, ImpotJ�nd;t. lÇsterllid'-..tue, De�ª
?�nvohimcnto físico o menta,l, �eM.· '-fi, ,,,,,l �' ;":1llf ª
DOENÇAS CRONICAS ElVI GERAL; Reum1ttísmos,�
,Asma. MaL1.ria crônica, �t('!. ::

,

Consultas em Blumenau nos diasª

;�.g, Itr�(;HÂ() DJ� 1),]\,1\IA8 r..: MljNJÇõ�:�
:T)elo prEt;ente edita', convido a. todos os Srs.

I)fJr�adores de Portes� de Al'm!ts de Caça ou Des�

.porto,,:à comparecerem nE'sta'2.a Região de,Armas
.é Munições, 'durante o COITente mês de janeiro, pa
ra l"·�Jalidaç.ão dos seus respectivos portes,

Findo o prazo acima citádo, serão a::; taxas
aCl�'��icidas de 30'/;', de áCÔl'qO GO�l �} Regulamento
3jH'ovado pelo Decreto nr. 1" de 18 de' janV�I'o de

lUSa.
2.a Região de.'Armas e Muniçi?es; ,em

mfÍl:lll, 3 de janeiro do L051.
A1fJARO DA Slli:v-J,� .PACHECO

11 Di'cU55ã.O e -:,pl·ow.lção do Balan�.Q Gen-'l e D�'n1Dllslr[l

�ão d-t Centa Lucre·,s e Perdas.

2) E<le,içiío do COl1s�lho D�líberat:vo e Dlreh ria

3) Eleição do Con"Plho Fi'caJ pUl'a. Il ono :;oei;;l fie J 'lá!.

1) Olltrofi r.�'''ll\tos de, il1te1'eSS2 social.

W, A. NERLICH .-. Secr�láril).

, �

'PROCURA·SE
auxilial' de c.'3Critóáo, 1)a1'a trabalhar 'DO' Rio de, Janeiro. com

prática Em cákulos de madeira.. faturamento e sreyiços gQ

l�ais de escritório. Guarda-oe sigilo. EScreve.,:i. Albertü

E.i�hter, Rua Ifrei Can "ca, 11. 155. Rio de Janeiro, f' rnecendo

(letalh�:; e pn,tcnções.

da Gii-antia ""'(aia! d�

di',",(1\rl(\: "rn
' :::":l!.

BATERIAS "G O O D Y E A. R9�
uSTOP"

Peças e Ac{'ssórios para. Caminhõt>s ('. Automóveis

Distribuidores dos insuperdveis �
produtos:

OLEO PARA FREIOHIDRAULICO

uH S' U."BICICLETAS

Co.M:UNICA QUE ACABA DE RECEBEU' UM..A
PAR'l"IDA DESTAS AJfAlI:LA.DAS BICICLETAS

"NSU"ALEMÃS

4.856,640.60

21.155.648,lU
270.8%,00

;:1.557.505.g0

8,110.533,30 55. fJ81.1tS2.S0

PASSIVO: ,

capital
Fundos, ..

., !!·LOIHJ.OOO,OO
'. ,1{i ,0:.11> ,I}ll1.70

.10,028_061.70
5.632,05<1,10
2,180.483,70
8.140,533.30

Não E:dgivel
Exigível " ., ,.

Contas de Resulb:L1:lo

De Compensação ., ., ';'j.981.lJZ,RO

tLíV1'2' n. 5. f·olhAS )9, sob 11. 16. enl 2!5 d'� janeiro do"! 1953';

.'
9." -- Que c' sêlo proporcional federal ;:lcv:.d,:, em conêe!(ui'1l':Í:]

• da I>mi:;são dê"te emlln\stl,mo, foi pago i; 1." Coletori'a F�dt'rnl

: dest: e'dade. conforme conh"cimeni.;) n" 93. de 22 d� janeiro �l"

f:tliii,;'.i"1,)'i1 ;'.� d·p I-'i).�.ii·[i df' 1;,:',1.

I::iDuSTF:L� TE!;{TIL Cal-fPp-':'�E.IF."�. EEFlo::�G
(a) pi;;rÃX riF:RiliG - Diretor
�':>', 'WAL'1'ETI W'"ERi'TEU - T'il'('T("l]'

",Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



As classes
Ltrilam no máximo 21 anos"

'

.le idade. Soubemos que o des-] f
"

.
.'

'

i10rlísta Líbório da Silva, Ik�con erenCIQ
Blumenau. pretende organizar Il:l1Ja se:eção local, pa�'a ,en� A Conferencia ct�", Chancele- cc e militar da Amer-ca Latina. dições de cumpl'J.r, suas obr'g."--' cos conhecedores de seus pro

Irentar os rapazes daqui. Sem res, marcada para. flnS de março a base de apoio de qualquer ruo- ções. não basta apenas dispor I tilemas. desejariam poder pres

duvida lIlIla ótima idéia do a- próximo, trata-rá, segundo ac;ab:::J vímento cig. defesa das extensxs de elementos míhtares le ter- tal' mais diretamente aos r-es.,

t d 1:>, 1-
de ser anuncíadc. de qU€SLõeS zonas litoraneas do Atluntico, ra e mar para sua defesa. E' ponsaveís pela. org.lnização de

ralJlado massugis li o a 1111'II"arC.s e economícas de tnte., eru Y"','za-o d" amptitudc das nos- lst ., Ild t f
'

delezacã
,_ �

• • '" � � '.» mis er esurr :'0 I amen e orra- nçSS'1 alegação as luzes d3

IIlEiras, .pois assim os despor- resses da potítíca. geral do H€-I sa.s pr-oprta s oostas e d:�' pOsi'ção lecido·<) "frollt" in�crno 'da e., sua experfeucí , e apresentar

lista da Capital. terüo o ensejo mjsferio. Folgamos em riotnr '31 prevrleg íada ou e=tratégíca de ccnornia, ou mais exatamente, igualmente ú.� necE'ss;cl:::d.Es que

de conh�'cel' os novissímos da inclusão da parte economíca, pe_ 'algumas partes do territorro bra de produção. pejas condíções mais a;" angustiam" 'NinguSm

ren tunáru cidade e talvez 11
la. qual ternos nos batido deetas sjletro. Na g'uerr-n. passada, a a- proprtas de no.sso crescimento, mais autorizado a, fa.ll�r sobr-e

cC']unas, pois qu", no ín icto das tuação do Brasil, com a form-a- a pos.çâ-: do Brasil. em 'tal e- iaso do que as entidades' de

F, C, j), ri-solva aliciar alguns conversações sobre esse Impor. cão de uma cadeia de In1';25 ae- mergencta, não é melhor :

do classe, na quafidade Il::'tul'al de

tante certame, parecia prevale- ;eas desde o Extremo NOrtc até qus na ultinl'?:' orgãos consultivos, do poder
CCl' a idéia dé que 'alí Só se dis- 'a' parte mer'idi,onal foi c:nsidel'a- 'pior. em alguns setOl'es" c(lmo publico, e na ,função de el\'men

cutil'Í.am questões militares e da exce'pc'icmal no e�for<;o de o de combustívEiS, se não hou� t'os' ba"iccs da' pÚ;duç1w 'do

pos"ivelmente políticas, C o m o. guerra e alg�lma's
'

dessas bases VCr meios de, arnl'azenar ,quan- PJí�, Estàmos ceI·tos: de que es_

não seria admissivel tratar'se admitidas c'omo decisivas na lu- to nntes reservas '-suficient'�s 'sa coopel'ação não serã, rejeL

d'fl' defesa milltar do CCntinen_ tll. H:�ja vista a de Natal chama- para evlCntuai.s deficiencias. In_ t:ada, para' maior brilho' e efi

:te, sem lhe facultar meios m<b da, com toda razão, o "trampo- felizmente, ',� vu,!,erab!·lidade deticia de nos!!a, delegação ao

teriais de atender a esses obje_ lim da vitoria")' Ninguem n.be a brasileira nesIOe setcr é -ainda proximo c,ngr'sso ecónom'co

tivos, pareceu_noE,logica a idéia que prcfundidade' Bting'l'á uma grande, E é por isso que te:' miliLr a ,r�a1izar.s(' em:,Was

de EÓ se pensar em pr.oblemas 'nov:::' c,onflagração, se a infeli_ mos repetid3ment> chamad.a a hitigton, com a particip:�ção

políticos, sem ·::bol'dar igualillen- cidade 'a' desencadear, mais u� ate'nção para esses 'c:�,lcanha- de todos o� paise�, desse 'hemis.

te outros não menos imp::rtantes, ma coisa não padece' duvida": res de AchHes em nOssa vida e ferio.

Está" porém, a�'3entada a disC'JS- a participação bl��siIeira na de- conomica, Não tem havido

são da parte economica, tal co- fe.sa da5 rotas atlanticas é im· �'inda nenhum espirito de pou

mo se pr.:Jcedeu n�l CC',Úfer€nda prescindivel. E' hem, po;;s'vcl pança, nem '. n�nhuma preocu-'

da, Cicl!õ!.de do M9xico, cnde fo' que alem dessa valioE"; cOntri' V'ção de' reduz'r o consumo de

ram lançada.s as bases da Ca1',ta buição, outI'as s�ja.m neces�a- c,ambustiveb no pais" dentro

Economica das Americ;as, Para rias, lis quais não no,; furtal'e__ dOs principios de 's3gurança de

o'ó trabalhos qu� ali se deverão InOs, Se esse fOr o imperntiv'o nossas atividades ,l'conomic:Ü;.

realizar. a participação brasileira de .nossa seguranç.;: e dibrn:dad�, ,A 'Orgia de gastos desse prec:o

"'::li ser dest[lcada, de vez que so_ MaS. para que tal possa ac/ii):' '.so el'OmEmtn para fins puramên_

mos o principal centro economi- tecer e a nação esteja em con- te sunht'arics' ou
.
de p1'az:'r é

'I
!ler, \Vigallllo Kuester, Osval- das coisas que escandal1.sam a'

do Fiedlel' e Afonso Oliveira. quantos estudam COm inter�s"e

a atenção Os problema,s brasi�
1ei1'os e ::1' gravidade da, ,Situação
internacional. Para discutir es�

sas questões, deverá certamente'
a Delegação Brasileira ii Con

ferenóa dos Chancelere'> de,

V.r;;Jshington munir·se de do'

cumentaçãc imprescindivel e

naturalme'nte 'procurará elab-o

l'a,r um programa de aspirações
ou necessidades minimas e fiJ:

ximBs, tendo em ,ista a possi_
bLlidade de nova conflagraçãO,
e '0 papel a ,ser exercicio pelo OpaiS, Esses estudas consbrã"

do temario da Conferencia, Já

se lh� divulgou a organizaçãO
tendo se dito, porem, que às

classes pl'odutol'as - lavoura, €

industria -- não h:a ...i�m sido

cOnsultadas diretamente, ::i'ra._
vés de SellS orgãos pr-oprio3
porque. tecnicos de' sua ee.p�cia
lidade estar'iam contribuindo

paIl! esse Objetivo. Temos a'

imprrulsão de que essa.� noti_

cias são, Íl'lcómpletas. pois que
a" entidades de claslO'e, -a par

a vaJi.O.":3: coop�raçao dos tecni,

(De Paasotsi .n,

pal'u a i\açãoJ.
e.speeia:� que apuramos, ser p luco

próxillJo certame brasileiro
referido esporte.

do de de publicar, SaIria Catacinu

do será sêde do próximo campec

nato brasileiro de ho ln ao ees-Está sendo muito comenta

do o triunfo alruuçado pelo
Üll-:()S Henaux frent:! no Pal- L'rnu granrie noticia revolu

meiras velo expresslvo st'úl'e ciona todo o estado: em breve

de 4, tentos a 1, Todos aqu i teremos um campo í.uruinado,

esperavam 'uma vitória do su- pois os tr-abalhos de instala

per-eamPeúo alebedeano, 1:011- cão tios refletores 111) estádio
siderado pOI' todos corno O' da F. C, D., íuiciar-se-âo deu-

mais sério candidato ao títu

lo de cumpeào estadual, jun
tamente com o Figueirense.

Continua treinando a seleção

aruadora catarinense de fute

bol, formada POI' já vens que

() Juvcntus lb São .Pau:o
endereçou ao Aval ele Flerta

nÓPoEs um oficio, no qual
procura saber se há ])DsiMJlli
dadas p::ira a l'ealização -de u-

t.ro de nlgumns semanas. Fu

la-se Ui! yi-nda de UIIl grande
r-Iube car-ioca, Flamengo ou

Botafogo, para a tnuuguração ,

Uma l1Joder,a c.ancha (h�

hasket vai ser conetruída 1'0

campo' dO manejo. -para ao

to, 11' rea'tzar-se em julho pró
xmlO. Afim de: colocar o Bra

sil esportivo a :Par do seu de

sem'olar. o Departamento Es

por-tive da Rádio lJuarlljá es

tuda. atualruenteva possibili
dade de irr-adiar o grande cer

tame nacíoncl ue bola aO ces-.
I

LC, Voltaremos ao assunto nas

IIJl'Úxi}llas semanas, com deta

lhes mais amplos a respeito, I

produtoras e a

dos chanceleres

intens.o trabalho, _ consegui�
ram circunscr.2ver o fogo
cuja fumaça êi'a vista· em
toda a cklade, Não há no
tícias d:' vítimas a bordo

do petroleíro, cuja trip'l,lIa�

Itlético X
r I

, Paysandul
O Paysanrlú de Brusque

:-'�;'lieitOll a data de do

mingo Para vf'etuur Hill a

mistoso, Será rnntr a n

Clube Atlético de São

Fral·.("�t·o, da cidade do

mesmo nome , Um 1>0111

companhia do massagista
Libório tia Silnl. Bitillho

t· 'I de alu,��Hel (' o último, Ilarti-.
par (('JpOlL {OS prepara-

t'u:ar, I
ti vos desta semana 'e de-

I\'erit ('stHr cm ação üo- ]'01' conduzir yeículo sem

mingo, ([epois de mnanhií.
t,:,tal' devidamente habilitado:

contra o 'l'I!al'eilio DiaS, I WallllOl' Sih'eira (Caminhão
I

______________ !ebap:I 7-7U-4U, [rOucas). ;

I
--�----------�--��------------��--------���I

n
j

I

I
I

ção

intcr-municípu. TH!ra
torcida brusqueuse, POiS

3'zes blumenauenses,

I '''--�-----------I

I Precisam-se de I
I I
I • I

i I
I mecanlco.s r
! :

,

Ajustadores, de lotaria, I
para oficina de àutomó- ,
veis, apresentar"se na I

NAVITA em Itojaí, á rua j
: Bfumenau nor. 170 que I

l::'"_ãO bem
- Pc:J_�':-:__ ..

I

Destruido ' por

petroleiro
'uma
�/r
\-erro

o eampeiio da Liga Join

yilen":Q de Despol'[os
]'os�ue graEJle cartaz em

iodo O Yal'e do Itlljai, es

tando elll t:OlHH�'(ies, por

tanto de detidar <I pla-
I ! �' 1:01;10 já ti_\'ell���IlOl·tL1Uitla
NA POLICIA

I Ghoferes
.

. multados

--------------

SANTOS,25 (Meri.d.)
.

Mais um' desastrç ocorreu

no porto de Santos, com
o incêndio do p.:.rtl'oleiro
norte - americano «C:rro

Gordo», O navio, que es

tava descarregando gasoli
na de àviação no cais da

ilha de Barnabé, foi sacu

dido por violenta ex-p:osão,
s�:guida do incêndio qu'2
destruiu totalmente a es

trutura do navio,' Só res
tou.o casco enegrecido" Os
rebocadores «Saturno�)

téia brusquense
hom,'esp'etaculo.

com um

Paulo

!

I
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A u:t-J�lza,çao do� asiaticcs p,�- >ContI\J,: a civilização não decOl':

la Russl-a comuni:sta identific,,, l'e só de um mot.iv.o tático, !lã'
b�'m O regime que ela quem imo se basif'ca. :só IJcIlll plano de

I
pôr ao mund:> Dimitrov, em SJ,US guerra, não se situa Há como

discursos" díz_ia ,repetidas vez"S um ,plano revolucionaria. E' [,

que StalIn e a melhOi' expres- Russia asjati(!'}. a Russia n"

.1'ão do internacionalismo }}I': - sua fOrça primaria e 'incon,
let:2.rio, Stal!.n é internacional formada, que se atira cCntna a
a:;sim como a classe operar'ia é ci"ilizaçã.o. O m.ovímento não
InternacionaL ·'Sabemo,,;. pejos é c,ondido,nado
acontecimento!' e pelas pr'

-I
civilizado na

pria,; declJ.rações de S"alin que dentro do plano lh, Komin'
ele nunca representou e não fOI'm, o respet':J à Chin.' h'adi-"
representa. 'O pr�letário in· donal ou a India milen';ria, C
ternaci-onaL O " J
.' ,l'"glme. que � e movin�ento procura despertaI' (

ploporc Onou a Russla,. r!'3ta- que hã de .selvagem nesses pa,',
belec8u o Ol'guIho naclcnoJ E !""s. Ainda agor·.)' BaJabu.shi".
�,�queceu por completo o pra 't h etI'
blem:2 do trabalhadar.. O nuc'o. VI. c ,

num :s ,U( o q'.1C fez s,

nalismo exacerb::tdo engendrou ble. o movInl�nto c.omuniHa n.a·

us iJl'll1as nacié nai� I t
Iudla" mo:stra como a .indepen·

l'iado se tr-anSformoue p�� '�I�= d€.ncia da IntUa não interessa

menta humano do exceejtu'
'aos Soviets. O que interessa r_'

vermelho 'Ou' dos exercitos po.
a repsrcussão do mOviment,

pulares, E e"Ee nacionalismo
comunista chinês ,na Ind.ia e

de Stalin é tipicamente 'l'I.�iatI_
no Pakistan e a necessidacl,:>'

co, A :sua maneÜ'a de 'ver Os
de se mUltipliear ne�se-pa:is 'oe!'

problemas são de um !:::.siatico
desentendimentos sociais P'd,r:a'

que detesta, por não compre.
qu.e as populações ignorant%

ende-la, a civilização ociden- e lwimitiva.s se revoltem ",TI.;
tal. O 'que ele chama de na- massa. O camarada

'

"gões ca.pitalisbs são 'as nações em 1925, num :>amu::l Santos, '{ue

I ciy!.lizactas, o, quê ele viSa, c.om nunciado na U1l_ivereidade Cê�'
,

chego,H ao RoO Ci-ranc.lt' do Sul
c s seus di:5cul'>'os, cOm os "e'lS munista dos Trnb']'lhadoÍ'-es do

�x�rcitos, cOm suas l'evoluçõell, Oriente, falando ;::.::.bl'e o <lesEm- na semana [ws:sada, leva\'a u

e o homem livre, aquele si8tec- vOlvim"nto dos paíse� do O. lllla' 'Ordénl do SI'. Osmar' Cu-

�la de ...ida que., pelo culto à ri:ente, afil'mO� qus a hegemo� ,nIW "jI1'csiderüt' da Federaç-ão
llvre iniciativa;. deu �o mundo ma ne�5es pa)::;e:s (.l(, um'ii bur-' ,!. _".,

,n que hã de belo e nobre nO guesja conciliadora tende'a de.' ;\t,CÍlt'H LatarU1cl1·�,e. J!ara

pod�r human'J, A utilização da' s.'!'parecer, E' contra e"5; Rus_lpurtícipar de qualquer prova

China cO,ntra. -o oeiden;t:e, ou sia identificado COm 'o :barbaAdclisliea,' tllll'ante !-i lia \,ia'_
rismo ,asiatico: é contra -esse. I w:>m,
�OlcheVl.SttlO, _ Pl'lm�rio, e

_ b1'u:tal. l
"

'

'

e contra €,8,,",,' fOI ça lnConSClen- ."

te, € rude que: nfLO quis aceitár ASli,!m send'o, ,domil;.gq

]'lHS_j'Maracaiboate ,agora as vLItude� da vida �ado:, inscl'e:yendo-se no Cil'cui'-
Iiv.!',,: que, o pr!'sidente Tnunan, 'to Ciclistico de Pelotas, ' o CUmaDano seu dIscurso, se refere 'aO ' , ."

miIJ,'Jdo ,de emergencia" ehama a.
magn1f1co ,pedall:;ta C,'atarmen-

'

fi__ d
t -

d' d
Dtll!If.lI'V3 �

a; ença� o ,povo. americano e

I:ElC
venceu-o e Ina!lelra

sellsa-Idas naçoes do OCIdente, donal sendo ('arredado' em
A ciVilizaçã-o ll.ão está r..mea":

I
tl':�ll';f� 'nelo publico ;elotense, Içarla pelo cOmulllsmO, mns por ',' , '

lI.mla< _llova tenta.tíva dp, barl:w,: I que entnslas.mado n.s,nshu li

��M�,�� ,.�m�oo��. Th��� _---- �__�- �_����-�-�-�-������������

('alTOS são

A.iude a edificar lIma 5,)ci�-

Foram multados" Il'U Delega
cia de Policia loea:, os seguin-

dade mOI'aU;dda e enriquel'.:ida
em ,seus 'VllI01'es de cuitura

Coop:�r<l[,c na Campanha de E-,

dll('[1�'íi(l ue Adultos,
Homem indiferente ,não

constro'i,

VHurja . jo ciclista calariuünsezlimnel
�antosno circuito ciclisUco�e relolas
ligará Florianópolis a B�enos Aires
o ('onhecitlo c'e:isla hani· gradol', ]lOl't�li�to, para llO�SO I

e�p();·te. ."-pós e,�ta jJrova, "'i I,!Unel Santos continuou em ;��,
Illal'cha rumo fi ('aPita: da <Ar�

Bitinho
retornou

.Já t'e l'lIconka 'em Blu
lIl€nml o Playel' B1tinho,
que a ehalllndo do Pal
lIleirH.s, re!o1'l?iOll iI nossa

Por usar inde\'idamcule a

buzil1lH ou outro aparelho de

tI\':i=:O, (:\1'1. 1:!:�, parágrafO
III, letn, D, do Código Nacio

nai 'de Tl'ànsito: Adolfo \Ver-

cidade, elU

tes lIlotoristas:

chegando

Os trt?s primeiros

I
Â Jn.a.� � J.. mna, ��
p44a· .a- J..f1,dÚa�Üv 1J�Utv

AMETALURGICA PAULISTA S/A
estabelecida em S, Paulo, desde
1897, é (1 fabricante dos afa
mados produtos COSMOPOLI
TA: banheiras, fogões, aque

cedores, vólvulas automáticas

poro descarga e material para
encanamentos, Os fabricantes
de COSMOPOLITA consagra
ratn mais uma vez essa repu
tçldo marco, com 05 balanços
i\u!<Jmóticas CQSI-I\OPOllTA,
cOl1síderoclas uma verdadeira
li1orovi!ha meéâni�;).

Um J"!Q,'isn 6 frp.nfo no pro

gr-GiiS:O da IlIdú:ilrlo NOi;lOnai
•

Distribuidoreti :
S. \:VIPPEL & CI..'\."LTDA.

Blumenau - Rua X.V, 1434

NUNCR EXISTIU JGUl=ll
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GuaRia,
-� Porlamar,

i
t
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PARA fERIDAS,
E C Z. E Iv\, A "5 I

INFLAMAÇOES,
CO

..CEIRAS,
FRIEfRAS1

ETC.
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