
._"

__�_�""""..... �__..___=====-����-=�""...,�=,...,_�.. Jt

'I!., "OI cflntlin,qill� (lo mJ�iUH}ilhuie IU li j bU li .Jb l l��h l!i.Ii"·'t<J�3 l

---_ .. _ .... --.��A':::13lS CHATEA.UBRIAND

governo

1iANAUS, 8 - Foi àS-111ue das noss as Tr;�j)c,;� . .';)-

I
sim que e;:'.crevi. em 1940, bilidade« !::,::;'d com a SU<l.

a�'�pói::Íto aeste"pobr<:1 he- defE.�a. 1-'ill:a com _3. detesa

místerio, na ...La Naeion» coletiva das naçoes, (ru·.'

Ide
Buenos Aires, Sornes não :"0 vivem deste lado (b

um cOl1ti�el1te_-meni�lo. com Atlântico. o.mo tambem
uma ncçao demasiado te- do outro, na Europa e nn

____�� n.
Afrtca. Como são fluídas,

.

J� e'e um modo o'e"·,1 "S 1'··'1·-U li "'_ J b ..1. !"'_4.Q, _1._

ias de um Iatino-america-
11'> a"i>l'ca d "I c:e r:rUi'a 11 'O?

!
. U __ ••• � b _ •• 's.C

I continental.

'I Quando 03 povos do he-
mísrerio se reúnem em con

L
I ferencia, me:>!TIO que se
I "an� €S""''' acenas '''1''�
J - ,-,�........!;.A. _!:. �.C"-õ'_.... l ... Ç·.L lo.

consulta, a confusão é ge�
ral. Reina um pandemonio.
Impera U�1 mundo babéli-

t
-"

� !:?o de anarquia mental c-

C8 arInen5e I �entimenta!. A� úpiil,iõêS
• tornam tono: C" matízes
! ': e, rIA

.. � 1;::; _l ... ÜL��:" .....�.

\ �i�sd� a� fórmulas ��'t(Y{'1.lH�
I das de nao cooperacao (.!tt·

i !:<�:��:;'�!�J�f;h�����:
gcntina, na Conferencia

....
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Ofícina:s ,

aua SãO Paulo D. 269 f
-'

�
!j'one: 1092 ex. poats.l. S8 �

Cr$ 1C06.00
Cr$ >30,00
er; B.lW

�!a
.

in Ouvidor n,

i. cr.es
.

43�7S34 e 43-899'2:,
13.· ?AULO

Oficial uv Reglstro Civil

F'aço saber (_iI ',3 preteri
�I :11 cesar-sc: 112.!.:I'ú T i·

----------.

�mmllllnmiln;-limmmm.,�ml�
...

-

::

�.Ulmér Laffrontl
�

OOBSJIl'!!O. S
IBua !w�� L·I E I,aumm�n�unmmlmlulllnHu�

c
Um terreno Q 1/2 de "f:rcn I
't� por 37 1/2 de f:ludos_'na. i
àlamerta Rio D"3D"" rp-'a".1:'__""to ,e•.Ll> ::[,�' j �i,� I.l'::-,cs-q T '-·11. ,- .. J,J;Uc-l\ç'i' '!1.1
�;�

-

E��l;;d�- �Hi\'�Ch:�g'l'T"'-":::l • ... .,0 José ..... ,1_, �1
. -'''

.!..�i..t:, � .... " t) Jt_. , �/"',6. ::::. ....:.!, -- rl3 h017a,� Ol1 as 13 -- :;:)!
horas í

R01HANOE

;<�Ü ".'� "ViLO
SORTEiO fiEALIZi"I)O EM

31' de Mar<;o de 1951
FLAi·.yO - 2'1 e llO ANOS

K-n COZ JLN

I(Y, J. L�!;;; f) ��
E H

:�Ieclro Aço"All008 s� a�,
U U B. F J I E ljl

I ,'''';SE:\UH.E!A GEHAL'ORDINARIA , L
Todos os títulos contemplados s�r-ão i, 1 l Pelo

Y,I!1U1"IT)_e.;nDS n1"EDJAl'AMENTE
1

I'O ,próximo sorteio de amortização será ""realizadO' €ln I"C}.;"'2 "'fef. )�" ri'", 3[\ do. ,4br;' (>,'r"::nte, i.IS 1630 hrs.
Agí'nLc-!:;;lH,:a.dQr: li, -3lTBJ<.;R,

inspetor Geral: ·l''::;:1rr.';)"TId�· Pacheco Fi>lw

o

Cobertores desde
Aig�cJã�. pe§�, COlO Sme

thfta' '\lOlbo;' desde
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ARNO S/A
(ia. Mercantil Victor Probst .�Rua 15
de Novembro, 579 - Caixa Postal, 12ó

Bj�Jtnanau

Vende-se um terreno lS x 37 situado no finI'',;la
Pn,'o --- Itoupaya-Seea.

Informaç:fi,es nu Pensão pamplona.
ITOI:PAVA-SECA .

Rua,

I
__J
!

I
ifnstitu� ide ílposeDta�••�a eliiI PeDsoes dos IndustrlarlOs" I i
�-� - � t

II AGENCIA. EM BLUMENAU

'1 !lj �o íntuttto de chamar 'a atenção ;toE Srs. emp*egadores in� .. 1'ii úUEüjai" em débito, ,p'ar81 .8iS vantagens da mora<i:ória 'conce- ;

il di.da pela. Lei 1LO 1.239o.A, D LA.P.I. presta .Os seguintes i I11 ':-seJ;are,cimentos: ..

11 1 -- A moratória concedida. pela Lei n.o.1.239-A,. de 20 d-é i I
E novembro 'u;, 1950, deverá ser requerlda. peíos empre- I
i,' gadores até o dia, 15'de maio de 1951, contorm., pi-azo i
r�.. fixado no regulamento aprovado pelo Decreto TI .o i
���

',.'.

f '"

i� :::9.12<.1, de 12 de Janeiro de 1951,

l,
r

r.e
"�
-. Os prmcipaís favOires estabelecidos pela lei acima

m
�;

�
l�
li
n
ir
�
V
f'

i
"fi
li
I�
�
<:

I�
�
i
�,

ffi
�

, Gitúda são os seguintes:
�;;. -, .�.;;..>pag:alnento� i':e�j.n; até- ·48 prestr.tçõss

das dos juros (ie morac

mensais, acresci-

b ) .... redução dos juros de ·!nora. de 1% (um 1l0� cent-o)

ao mês "p·al\a D,5% (meio :por_ cent;J?)'
:;, -- A moratória abrangerá as contribuições até a com.

: pe,tência de. outubro. '!1e 195G, inclusive as referentes

9. dêbítoa já ajuJzados,
4 -- Dep'ois, do dia 15 de maio 'de 1951, não .tendo h,u"ido

pedido de moriatór.ia. voltarão os empregadores em a-

.traso a fiool' sujeitos ii cobrança. e ao prossegui
mento' dos processos executivos já Inetaui-ados, bem

corno aos [uros de' mora 'de 1% (um por cento ao

mês.

5 -_ Para maiores escíarecímentos o órgão arrecada,

ÇÕSS necessárias 2: utilização dos favOl'as da Lei n ,«

dor do LA.P:I. f.ornecerá ao lnteres�.ado as Instru- f
1.239o.A. • ... • .... �. : ... I
J. BP.ASIL DA SILVEIRA - Agente Ir' i

Regressando duma €81'1'{<,
Certa noite, Zé Barbado
Apanhou tanto da sogra,
Que ficou todo amassado..
Fagueiro, de rosto liso
Barbeado com· Gillette,
Barba Feita - l), favorito,
Nessa noíte vence sete!

)

L

A NAÇÃO

Pe� e Acessórios para Caminhões e Automóveis

,
Distribuidores dos �ilnsupefaveis

f !produtos:1
I
) 1'6 o o o Y E" A" R"
I

.. o:O:::::�IO HIDRAULICO

Ifl BICICLETAS "I S O."
COMUNICA QUE ACABA DE RECEBER UMA

. PARTIDA DESTAS AFA...1vIADAS BICICLET�\S

AI.EM,ÃS "ISO"

"STOP"

SejaJ inteJigent.e compre a melhor bicicleta na,
COMERCIAL 'VIEIRA. BRIJNS S·A. - Rua 15 de

Novembro, 923 - ao lado da igreja. Matriz,.

--'- --..,_p----- --- ----

Dos 110SSOS

110

'I
i

I '

III,I.
I j

I
I

I

I
i
i
I
\
i
I
I
!

.Nossos j'u.ncümariu!J tE'ubaUmm eln íun·

bietlte.'i adequados e en� (xJJU.lirõe,s de

segllnwça •••

-
-

-

15
-

=

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

I
!

I
i

I
r
I:

- L....:

.AtCE(\�io 3 dores, rigi.JC2:. inchaço ou

verrnelhídãn nas ,Íti!lÜ1S, que podem

'j
ser sinal ce lr�i:nlàtb.�n'). O reuma-

O
'

..

d d
tismo 1}ode t:'�iar n��i.1(;'} l_i outras ::.•�:-

. por-turrí Q, e J'
r,,,,, !;'�l'i\'�·i··",cQe .:� 'L. (.';��;;)j"mL). Pro·

Por motivo de viagem vende-se diversas vtL',:' �·�·u i";_,:.��j,;':-} :_,' t:.b:�:-_:l'\:'·fL_· L'stC'3

moveis e. utensílíos por preç& lÍe ega�.. 1'11
"" "c," c.\:., '·C:.l",C,t:' .r.o. Só 01e �·,i)(i,:.;

& ._�:? [�:' ,_'_,- J.�.":�l· ·_L� 1: li ;jzpjü:·; !�e�Q�:s�:rlu-::; ..Ver e. tratar a rua s. Paulo, 11·0 1:!7·1. das 1:! 2S

,IU I' das :Hi às 21 horas, I
------------------------------------------------�----

�--.

I

I I

b'atalhamos
uma baixa

per
de preços

-----�----

•••mais de 95% são brasileiros e ••• cerca.

de 1.000 estão conosco lulI0, 2Ge 30 anos.

A todos os funcionarias e fUllcionarias:,
pagamos bons salarios e ui.inistrarnos cur
sos de aperfeiçoallwn.to.. E eles recebem
a mais consta·nte assistencia 'médica pre�
vél'itiva.. ; .,.

\

dahl a l'azii.6 de lll11çarmo::; no mereadQ as

Bicicletas "PHILlPS"
a c-s 1,a60,OU

Procurem as l!l.ias PROSDocnlO
Rua 15 de Novembro, 900 - BLU'MENAU

N O R, G E
d

O l:{efrigcl'ucl>:Pt de fama mundial está novamente
a disposi!';iío de nossa ,'>liSta, f'reguezía •

Antes de adquerir- 11m Refrtgerador,
l'onsu!te:'110S sem cempromísse,

NORGE

>conjunto. selado. traz ti "elo
de cínco anos de garantia.

Visitem a expOSição nas lOjaS

PROSDOCIMO
Rua 15 de Novembro, HOO - Blumenau

Comln2tmuliJ-Hr:: em eonjuruo; esses .If.tn�
cionarios reores ..::_

..n.u: J;;�. urna exueriencia
. �

reunida de; anroximadcmeiue, 20.000
� lI'._ _

anos.

r
,

-,,,,,,,.,",,,",,,,,,�.,,,",,"M"""'��'-"=,,,,,","''''''''''W.,
AUM5NTO �)2 QO::;S05 SAtA�IOS E

.

A5SISTENC!J\ ${�ê�:;'''L C()MPA�ADO COM
o nos PREÇC":' E o DO custo DE VIDA DE

Sclorio e cus!o �a ossistencic :C:;:!��� cc s

empregado:) ':0 ·:=:·:TF�f'if2\):;(�':.1 E�.�() �'�)0�;)

�
Pfinr�i>"2ljs ::li

oro d u� J5 de ;y:troleo i 0 C;'O .;.

I'i- i,)O[;:t� ;".-:[cr'':''d:::5 {!O I)·:,'r;'o f:dor:;l

ií'L.&&I�_$&"""' ..i."'�t<ll_...QOO..........,_...,.0!"""...���..;;..4�.-,...:;,%raai"�a&.�
() aumento do eusto de rida de 19-16 a

1950 fui de 8902;":'", {) dos nossos sala.�
rios e do ('ustu d(� a:�."jiAen{:i{: social {lO;>;

.I liossos emprf.':i,f:du:-i fOi., em media, de
100"/" ;"es�e 1;1t'''''>''

.

ni-"·;;I�J..+ "i "·a\{:f.�;;in'l.*..L ,�_- "-_"r. lo'"
�
••.•. i'i ",l{ -,_",��_, -

M
�. c_" "t.

. ., I • 1c os prlfU"lpal5 pr::tdti.O$ (te peiTO eo au.-

mentaram, resl't·f.:lin[meHl�', de 11 e 1-8"/"0

nutenção dos pre(�üs a,cc!2ssiveis de nossos produtos. Graças a essa eU., _r

...

fados - nossos iunUHm�u'io8 desempenham importante tarefa na vida
,.

do país, tlJuciando a -SUpl'Ü' de petroieo' o vasto""mundo econô�1l!ç9

brasilell'O. E8:-:;a eHeltmeia entra como eiemento preponderante na rO!:"';�

�ação do segumte �lW:HiI'u da ap.Ll.cação ele eada cruzeiro que .l;'eçe-
-.

hemos nela1. vencia dos nos�os produtob de petroleo:

I
í
;
II

"ÇOMPANY O}1"'1
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·'picas. Iiumaeítárfàs, altrirís

tas, á frente de outros' povos,
'

mas sempre criedores ...
Não>, ra:nra-l não foi um vi
s'o='''rio, nem 05/ mísston i-

feitio a prova d'agua
a partir de,�597,OO

JUDUtn ALFAUTE
Rua 15 de n'Ov9_n:Or<? 588/596

- SOBRADO-

.

� Está de pb.raoons
lá!" do, casal Evelasio Àn
tónio Evaristo e Erot'des
Evàristo; com c advento de

• .sUa ga:anttlllillfilhinha Maria
Mari,·8.r:ete, ocorrido· onkm
nesta éiciatle:'

.. ',' j'
,'. " CASAMEN'IÚS

'

I' \

. ,; - Com à 3rta Francisca.
'

..•.. �foil:'f:li1'a, filh", do
.

àr', Do·
", �ngos Manoel Pereil�:1.

,'.'

e

�pos:a Da. AgGstina, cá:..
.. ��se hoje nesta cidade' o
·jovem.Jcsé Costa.

.'

i
- Ré:atisa"'6e hoje.o en,..

��e. lnlltrmlOnihl Ao jovem
�oy Hermiíri:o

"

�dos San
.t6§ com à geritll srta Ben
tã Rosa da mtva, filha da
s1:à.. Vva. Rosa Sl,:vmra da
Silva. '

....T as tertás férteis do'NORTE DO PAltANA.' tudo

..l, ct-esC� e progride. Em ytôrno qa ,fldresçente
cidade de MAlUNG.Á, ondulam, cafesais vergados ao

peso' dos' frutos; vicejam campos !ia arroz. livres
Je . febres; hortas rlquissinlas.· livres de saúvas,
produZem, tcidos os legumes; . e. nO$ ... pomares
naséentes. laranjas, pêssegos, bru:uinás,·- uvas e

morangos .. se multiplicam" doces e· saborogas.
Você Sabia ... ?
...Q;S1ll, por suá situação geo·

gráfica, o NORTE '0 PARANA
é o 'llltimo zona do Brasil re·

<:;Ol>1!9cídcmerite próp.rla parq

o cultivo do café 1

•••qu8,Õlm sua maior porte, a z__p-
na i de excelente terra roia I

...que, ainda quando varia d. '

, tipo, a terra é sempre da a.
.

traordinária fartÍlidndll 7

V(NDAS 'A PRESTAÇÓES EM PEqlJENOS E GRANDES LOTES

CII•.DE T RIS NORTE DO ,PIIRltU\
Ã MAIOR EMPR�SA CdLONiZADORA DA AMERICA DO SUL

.. ,

.

- Pelos la.ços matritni9o;
ffiàis unem-Se hoje ojovem.
ítêinvald AdciJfo

. P�oéh
.. now é a srta Edit Mâf�6�
li. filha do sr. Paulo Má.
fezoli e esposa Da. Maria. 'C.ntro .

da Administração e Agência Principal,

I.colldrrn. R. V.· P. s. ç. f'urolllll
.

:V1AJ.Á.NTES
com os escritórios de São' Paulo. Lon

drina. Arapongas e Maringã, onde está centralizada a

S�.cção, do Vendas de Terras da Compal'luia.
fltulOll re�adO' sob n�' U IM! IIcÔrdo com o al!�reh U7!i de 1;; d� �teml;;,o �� IIU,

e."Ice••'..�·QA

Yá conhecer Marlngi .. !
.... mande bust:M' ii famllla.

:::;·ária para uma Ieítura, uma

conversacão, um l'e'uque ao

cspefho, etc. E por estranho
(:ue pareça, a decoração e utí

.:ida-de de uma lampada depcn
de" acima l\e tudo, do taniÍ1'l1ho
da rnosn onde e.a for coloca

da e 110 lugar onde deverá fi
car.

Preste muita. atenção aos de

ta.lhe ma:' ert]'pregad�· prcjudi
S3,; pcis.. mui,tas vezes, um de-

I
talhe ma.! çmpregad.n prejudí
ca o mais bel..) conjunto,
,---'--:-...._ -----------

,ADMlRADA?
I use' KOLYNOS!

-
-

-

Não se admiM de que o Creme Dental
_ ,Kolyno�'CO_lllData as cáries, pois KolynoB
_ ,destroi as bacterias que produzem 00-
- ses ácidos '·bucais causadores -das cá-

ries. Kol;y;nos protege a sàúde e embe
. tesa li sorriso i Experimente Kolyno8
hoje mesmó e•.• use-e sémpre !

KO'lYNOS Combale (II clÍri�s
·Agrllda ml!ls
ts,!!lis 1II!l1s.

-- --:....... --......._.._. ... rl __

- VOCÉ tem uma respon.
sabilidade social. Já «õ&p6tOU
na Iíquidação do 8ltalfabetis...·
mo no Brasil? Ajude a abrir
um curso de educação de a.

dultO!l.

�lmnll�Jml,mnIJiQIUnmmlmlr Ali
- -

I Doenças do II
- -

� -corsçêo. �
-

-

a DR. osnvALHO S
= (Electrocrdiografia) E
:: Tratamento de neuroses

=

§ (PSicoterapia)
-

ª
:: Av. Rio Branco, 5 (sobrado) -:
= (Ao lado do Cine Busch) :
=
,UU#lUlIlIlllll'UU!JIIUI'i"mmn,

-

NESTE DIARIO
.;_-"Ç.\.lU SEUS .<\NJJNClO�
�--

I �Vende-se I
, H

"
Uma coupé Hudson. �

_

1938 ccnvei-sivel, pintura'
nOva bem calçado e má-

. quina em bom es lado

f Preço r-azcavel , TI�a,íar
I com o snr. Arnaldo Veiga,
I na Associação Comercial

I de Bluinenau ,

I U t�
Dr. A. OdelJrecht

.Radioterapia -,_ Raio!! X
FisIoterapia - Metabolil!lMO

Rua 7 de Setembro 15
FONE 14,41

..._-�-------

Aparlamento
A1UI'i ....se Ume
I
t """

. o�ormaçoes
O !fita redação

J. Barras & �ia.
&epres-enta�ões, seguros e

....... Conta Própria
Aceitamos representaçõ;'S
para o Estado de Segipe.
Damos referências.
Os interessados podeTão

se dirigir à firma acima _
Rtia João Pessôa, 207�A _

Caixa P�stal, 274 - Telegr
<�Sildi�.s» - ARACAJU __:_

� SERGIPE-
-____ - -......__._ -- .�-�

�.. ...•
. . . -- �

�'lnmfllllllnli'llllInIIllIUlfrf(llllllllIJlmmllllmnumilUnlllllillllllll�

ICINE BUSCa'
ª Hoje, às 20' horas: «Dívirta-se GaÍll:andO'», co:n §
:0 sorteio de Cr$ 1.000,00 (em mercadOrIas) e mais §
S um findo presente no valor de Cr$ 100,00, oferta. da ::
§ popular Casa Buerger , ..' ê
§ J. Arthur Rank, apí-esenta Patricia Roc, -WU: ,Fyff;,�
:: Maxwell Reed, em " ,\'1i;. � '1\,1 i :::

! /105 I rmãosJ'
,J

'I
ê Tragédia de dois irmãos. " seduzidos pelos encan-§
§t.o.s de uma encantadora mulher! uma tormenta ím- ê
ª placavel de eíumes. _. provocados por um amor. ím- E
= poes'veí l Acomp , Compl. Nacional, short e Uníver- §
? 83;;. Jomal , Preces de costume. f

-

::
.ImIIllIlIlUlllmmnUlIllItIlIilIIIUJIII.nUlnUmUHJlilfJUnlumliltnn. �

ll-X-X-1[ - 'l[ - T -"1'--,t-'l(-'-1[-Y-Y
"I(I" I f fUII11II r, I r1111111 fi r Ii II Ii I! I! f I i 1I111111 f I1III IIIII(IflUI" IIIUIlinn1111111

IIOr.. Carlos .Henrique Mayrl
,

3 CLINlCA GERAIJ ª
ª DOENÇAS DE SENHORAS - PARTOS - RAIO x�
ª - INDAIAL -_ ª
�lllllllJlllmmlltlllllnllm,mllllllllJillnlllmnlllmmlllmlllllllillmlllri
li � .. -:K -:- x -- x -- " �-" - x - x -)( - :;; - !T

ftéro Clube de Blumenau
AS'SEMBLEIA GERAL ORDINARIA

Gonvocaç�o I

Convóco os asscctados do Aéro Clube' de Blumenau, pa
n comparecer à Assembléia Geral O'ràirnária, a realizar

se no próximo dia 23 de abre, (segundã;.-fe1ra), caiu inicio

às 2{) horas, nos salões do Cube Náütíco América, a fim

de serem tratados G,S assuntos da seguinte
ORDEM DO DIA

Eleição da Dire1,'rioa, cue regerá os destinos da enti

dade no biênio 1951-1952.

Hefórmj, dos Estatutos e enquadrarnento' aos seus

dispositivos, da Ióimula ínstlturda peJa PO� f<\lil ,

N. 177 de 2 de serembrc de 1948, do Mínístéríc da

Aeronáutica
3) Assuntos de in1el'Ess,e soetal ,

IMPORTANTE: Comprdvada a insuí'íctencie. t�e' sócios i}a

ra a realis.ação da Assemb:éia Ger.rl "

(�13) será a sessão suspenSa po'r UMA HO

RA, após o que funcionará a Assembléia com qualquer nú
mero de ,a,gsoci-adcs present�.

Só podErão 'exercer o direito do vóto os assocíauos

1)

2)

quites com a Tesouraria.
Blumenau em H de Abril de lii51

FREDE.RICO GULHERl\1E BLiSCH .IOH.. Pr-esidente

------,--�------�---------------------------���---------

l'\OVOS TELEFONES- AUTO.MATICOS

A visamos nos nossos íutu ros assil1lllntes que estando ja

em Blumenau os cabos �elefôni-cos di.>-JXllliveis para atender·

n:;) novas instalações, solícitaruos a'0S respectivos candi!da

tes, seus pedídos no decur-so do corrente mez .

As ínsta'ações serão .ate ndidas de aeóreb cem a ordem

numer.ca do livro de registro.
Fiéa aberto o livro de registro. a começar de hoje.
B''umenau, lO de Abril de lU51

HENRIQUE CA1:lHAL � Gerence ,

Cia.lelefonica Catarinense ;t

IE O I T L
Oonvocação de atíêta profissÍ'{}nal
,', ".

-

';;y�
......."

_"-"-,-'
O Pres:dentc do Palmeiras EsportE) Clube; de

acôrdo com o contráto firmadt) entr.e o atléta profis·
sic-naI· PAULO BECKERT ,e () Palmeiras Esporte
Clube, cot;lvoca _o rEferido a'tléta, ora ausente, para se

apresentar na séde do Clube, á Rua Nereu Ramos n .

3D, nesta cida.de de Bluffie:ua'u, !&-firil-de qUe o mesmo

venha. just'.fiCar a sua ausencia, ,sem licença, ck:sta
c'-/.iade e dos ,E'nsaios e' jogos do Clube.

A s.ede �D Clube f1mciona, dia11amente, das 14
ás 17 horas.

BLUMENAU, 10 de abril de 1951
p. PALMEIlRAS ESpoR'i'E CLUBE
-

VICTOR HUGO BAUMGAR'l'EN
SECRETARIO GERAL

,i _

�_-==e ............... ,

�ociedade Dramático Musical
"Carlos

Blumenau
ASSEMBLEiA GERAL OlilllNA1ÜA

Primeira Convoc:o;ção
São convida.dos Os senhores sócios desta :Sociedade pa •

ra se reunirem Em Assembl éia Geral Ol'di,'luria a rJ>ul1-
zar-se nN;t!;a cidade, n·a séde soóa,:, no dila, 26 do cOrrente

mês de abril, às 19 horas, afim de deliberarem sôbre a se-

guinte
ORDEl\I '00 DIA

Exame, discussão e .aprcvaçã-o do Re:aéôrio da DL

l'etol'ia. na'lanço uftal; Demonstração da R-eceita e

Despesa, e Parecer do Conselho I<lSlcal, referentes ao

ano de 1950.
2) Eleição do G:nse:ho Fiscal para o ano de 1951.
3) Assuntos diverses de 'in teresse tla SOCiedade

Blumenau. [} de abrii de 1951.
LEOPOLDO COLtN -- Presidente,

1)

ASSEMBLEiA GERAL EXTHAOHDINARlA
Pl·Ílllfir.a Conyoc.1\·çào

São cüll:vidado.s Os senhores sócios de�i;.a, Sociedade pa
ra se reunIrem em Assembléia Gena1 Extra-Crdinária� a

rea�i:wi'-!'e nesl a cid.«de, na sede sodaI, no dia 26 dü ca
rente. Jnc's d� .ahrl1, às 20 horas', afim de deliberal'E.lll sôbra
a segu1nte

ORDEM DO DIA
Refc ('rua do;:;. l:l!tMut.os sociais_

NOTA: Não e;omparece'nodo núme!'zy legal de SaCIaS, qUe'!'
à afjsembléiia. ordinária, quer á extraordinárIa,
será convocada, na fôrma do .artigo 40.0, dos es

tatutos .�m vigôl', uma se�t1D da 'assembléia 1/2 hO'ra depois,
as!;lemblela esta que funCIonará com qualquer número.

Blumenau, 5" de abril de 1951.

LEOPOLDO COLIN - Presidente.
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Hi::UORRPIDAS
VAfUZES :m ULCERAS

DAS PEB�AfJ: onu lIIl1n 'o� !a.;:Ao
DL<JPE;PSlAS, PRISÃQ DE' \YJn!l."TRm, 'COLITES�

DIANA, I<'!SSURAS, COCEIRAS NO ANUS.
VORA91l0. PUL:MGES. �: NS, BEXIO&'. 1FIGADG

Taborda
SEnhores Ac.onístas; '··��:'�.i ,

Em cumprimento àS de.emnnaçêas .egaís e. es

tatutárias, submetemos á apreciação dos Sénhores
Acionistas o Balanço, Demonstração, de Lucros e

1'e1':1:o"\ PaIBt:::I' do Consclhc Fiscal .. e demais doeu

mentes referentes ac Exercício de 1950.
Peos documentos acima referidos, qUe com .{:;3-

te também publicamos poderão os Senhores Ac:Onis
Soc.edade, e hem ::I{::slln
11e cxercícío a. que nos

ES?ECUUJSTA �
(lUntes. Geral de ROMena, Unlheretl 0 Cll'j�

n'O\i_P4.VA� SECA.. :!J a;� 11 e 13 {�!i 1'f M.· BLUMliNAl l
br --;u;;. •.,..;;m;·.rM�--.';�--

-----

R! Este, Senhores Acionistas, � Relat?ri:: que j�
§ gnmos de 110550 dever submeter a apreciacao da. PX:9-
§ xlma Asse:-nbléi.n. G�J'/ü OnUná.r!I_Z. esperando. s�
S france apoto expresso na Hpr('�YU,<;l\o dl:.l.s 4ocum.en,t��.:
§ '-j_uc ;.:nl:n�eteremos a. ::;G� j;_l�gam�.mto. .
'fi Blumenau, :3 de janeiro de 1951. '. '

,
§ IRlNEU BORN HAUSEN,

,

on-. Presidente.

I
E.URT VON HER'IWIG, Dir, Comercial
PAUL WERNER, DilO, 'l.'éCIÜCO,

s-.

� BALANÇO GERAL, encerrado em 30.12.1950

:i ATIVO

§ IMOBILIZADO

I 126.280,20
1.399.172,70

1.00

-r:

. 1.525.:453,90
� �, .-.

>

Máq:-ninas in{!ustr:a;"'s para costurar t-€Jridos, eou ros, lonas, 'j_':c,
J}'10tÔre5 elé-tricGG ém gera] - 110i220 y:oIt.s) para use, doméstico 'C.

industrial �

ESTAVEL
·1. :l59 . 772.20

:10� . 692,80
727.155,70
81.663,40

98'. 50U,OU" , .

.

'

'-1,00:'0 5 ,/169: 78���D
_'.'�' 1�·. :�.�.�: ::'''',< ,,: .._!-,._;'

Agulhas para to&as 'Ü,::'

BEMOREI,RA
·t� :"', - �- - ••_��

Com 120 PO'J1llo:> w l?J Textos
W GI01-'UrCIS - 1'.)TOIO lo: 16;t 23

BfiOCl-WRA DE LUXO. ' ç,SZO,OO
A VENDA NAS Ll"RAnlAS OU AS

UlINAS CmfrIlCAS BRASILEIRAS SA-
I A fi O T I C A ti A L -- L.!'tado 510 Paulo

/ll-C1t<knw-� futo.
...
'lum$<>Cio. :í'.o.Jk.l

Stock lM�Ilnmnente dr; máqujnas ú cascar.. pregar botões. zig·zig,· ponto
de �llY3, e'H'd{)uí\ cJ.ll: a�l()B -.-. C01U'OS r;m,s, etc

... :1:-. "
. "

,
� - '."

�

• 1."- -,
'

'�.

América. do

�v�(_'ndl_' as liPJJ.vn:es m:11{r·nr.s {�:" costura a prazo e �'�'m entrada

Of�c.illas comp1das rara reforma c co Fêl'tü;; {�1'; máquinas ('11\ geral
.

- P�ssoal habrib.do-
----------------------- �l(:mt::tge-ns '{';:� pfic,:nas de' rounas p. calcados

Aeeitam-sr- Jlcilitlos p:;tra. importação li�,e illáquillus -indu9t'ri.n.isAllsta(loT'd Bmmenau. - Joinviie
VIagem; rápidas e seauraa � ,

'I no ,

I; EXPRE;SSO ITAJARA.
•

I Rua 15 de Nov.619 - Tel.,,:t455

::Lodos os conscritos que faltaram á inspeção de

saúde, na êpoca geral,. devem comparecer ao quartel do
23. R�g. de Infantaria - Blumenau, afim de serem ins

pecionados na época complementar, que será entre 20

de Abril e 24 hOras do dia ·3 de ,Mai.o do. corrente ano

��fim de não. cometerem' o
.

crime de insubmissão .

, .
. -. . E�'10 KONRAD

BE.,OREI.RA .200,OQO,00

. OUV!f-'OS. NAl!!8

I{iAR6�t1
'1)0"

BlUm�I!aU 30 de dezembro de 1950 ..
"

J"l-lINRTJ BORNH à..DSEN, Dll·. .?n·sidellte·
>:{DPT VON HERTWIG. nn-. Comercal

P;' UI, WERNER, Dir. Técnj:co·
ANTONIO M. e. l)A VEIGA, C�ntador Clirt.

N. 119, CReSe.'
. ;\ � ._} �.

� "',
"

- "

IP .\ S SI\' U

em 15 de. abril do

• m B.c Doí'lmanu, afrú ele c:'e ib���Dr€rn sobre a seguinte
ORDEl\l DO DiA

gtral e dema's

Aal!liatente da Faculdado!t d.

Ueãlcina d& p'nivermlladC

I- - ,do BrUU
CONSULTAS:

I vembro, 7<'

I S\!".farma>,

EXIGI"EL
C/Cl edorr S

Titulc-, Descontados
!}"nec.:; Credor-ex

Obrigações a pagr.r
At:e:ldUllt,nt, s

t::'W.t::u,UU.
� .8C r. 171:i.!JU

ü.l·H1,31�,90
210.973,40.

. ,,4..UUO,I.Hi, 9.7!IJ::;tl5,:�tf
�_--.

_'--'
�

•

j );.

"
.

-'

2)
0)

X.'\.O EXl(:!\,EL
CqJii ;:1
Funuo (:.� Hct , dccr , lei 9L�)�)
Funuo (.'C Reserva. �egal
[;oundo de Heseiva e�>p(é·'.al
FUl',do {:e Depreciações

• s-Ó»
" . �

';I!:ldo para Devedcros Duvüh:ms :;:/;3. 7U:J.:::O ",::.�

.� Díspos '.ção· da As. 1 .106.893,30 . 8.1.88 .. 910 60
.

.' /._ ,

li. 000 .IJC�),OU
G:�, l�;},tHj

105.IiU2,!!(!
,12,7 .8Z;S 40,
41i:'Uj7U,J(}

.

R'o DolÍnann, I.blré'j;:a, :n (': !11?,r�O de 1!�:;1.

LEOPOLDO KRA:\lg;:C'-:' -, - D:;'Eto�' ?resideTde
;

- .,0":: �.:.:

_-�_-�

Cm;TJ,S DE Cm1PENSM,:.ÚJ·
, ; '"," ".:;'1

Cauçúo L1a Diretoria
' .

-- ..

: :'2uo;�óJJÓ1���
-:-�� ..fl·

. � '.'

F.t-\.ÇA1'tf SEUS A.l';JTi,,'\;t;JC,íS
NESTE DU,RlO

Blurnenau, 30 de Dezembro de t!l5{i: ..
' ç ' .. :-;

lRINEU BORNHAUSEN. -" Diretor l�res'<1,::t:Ite "

J\üJ!'l' \'Ol\: HEH'1'W1G' --::- lJir. Com�l"ci�l
'

PAlJL WERl'\ER _ Dir .. Técnico '.. ..... ��'}
'.NTO?;lO 1\1. C. DA VEIG_\, Cont�dór, 'Cal't .. .N� ú!J·uli.c�t; 1.:

, .

•

"-, f

._-�---

jj, ,·,.i: ;"';;-,(} (;'.' c:xt;; de "LLLROS"E PEJ1U.A.S'\'·':
D E BIT Ü .. c'

'.' _".' .'.

Pe$pcza:_; Diversas " 10. {iHl ,U33;10 .

� .. . � .... � ,

Fl -rl.anópo)s.

"\wúo de Bc.erva legal
\'altll' atI'. a 'esil conta

FUIl(lo de Hescna especia:
h!cHl, idem

i.�uDdo ti:. Deprtcia<;ües

. :,"

"_'.i. ,.r:.:.

-�:. I

l13.fM7,1l(

Idem. jdem

AiAD:UJ;':.�ZA - ART, 91 :,---

Formação de novas turm'a-s pura a cDnclusâo elo Ginásio

,em. um. ano�· ·Conheça Ia: eficiência de nOS!:<DZ métodos, pcdin
,

do;· quãnto'-ántes e sem compromissos hlfol'maçÕllS à secção
de correspondência.

Rua. Paula Gomes - íHB /
CURITIBA - PARANA'

ld"!Il,' :L1�11
;\' ll;'''JJosj�ão da ..\ssl'lllbJéiG.

(;cnl" ()rdiu.{,11a f.1(}u.1l93,30 � .

743.13tS,tÔ'
• _._._._._'_'_'_'

_. F

•

• ' ....... � .'

. 12. T1';L13g;üU I

�---� 't
Ú3.13ÚU"'"

BlulllEllall, 30 ue Dez<:mbl'o, de 1950.
..

mí�EC BOHXHALSE:\' _. -ll·elàr�i)res'.ClL-ntc
.KU-r;' YON HEH'l'WIG � _: Uil'. (�{lllIel'í.'l.'l..J

.

P.\{'L YVElü;EH -- J}l,l'. T�e1!;co
"',

.-\:\TO:-�lO ;\i. C. D.\ YEHi:\, Contado!'. Cart i\. llU,C,Hf,::SC
.

P_\.HEf'i�R f)Ó CO.'\SEí�IÚ) ·f.'lS(�.\L . �. : ,

Capital Integralizr.do .,. ... ... . ... ... .

Fundo d3 reserv,a legal e uutras 1\': HErV. '"'
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1511 rti
Finalmente domingo oOlimpico rumará para T:juc;as, onde enfrentará o onze do Tiradentee, qUe comemorará dia 22, a passagem de mais um ano de
da Ala-meda Rio Branco, quando então, deverá ser homena.geado o player Arécío, fi-lho daquelas plagas..

Grande é

Bonita vitoriados 'bugrinos'no prim
Bonito triunfo alcançou COntra110. Investiram sem-.

o Guarani, na tarde de sá- pl'€ perigosamente e a úní- Jbado, ao estreíar 110 'I'or- cu coisa que lhes fa:to1.1.
I

neío Extra, contra o pal- foi arremate, tiro final à ;
meíras. E' verdade q"t1e e3- meta. Foi no prímeir., tem- !
te último colocou em cam- 130 que os bugrinos marca- �

po/ um quinteto avançado ram os dois tentos que lhes
formado por autênticos bro deram o triunfo. O primei
tinhos, quasí 'todos vindos ro, feito Dor Marzinho, ati
do quadro juvenil. Não se. rando de esquerda e o se

pode dizer que fracassa- I gundo por Bódinho, em ful
ram os garotos, muito ao iminante carregada pelo

centro. Ainda, nesta fase ps lindo da tarde), Bote a- terreno e desenvolver um I '

houve uma penalidade má-I nu.ado de maneira incrível bom espetáculo. IO "t'xhua. a. favor dos

aIVi-ver";-tpor
José Pera. Houve ain- José Pera apitou a pelB- 'O

des, desperdíçada por Lui- da outro penalty rigoroso ja e o fez de maneira has-J"."
r

zinho. marcado pelo jujz, tendo tante destacada. Não er- I
III ., II I cl cl iI>.

No tempo cc:m;plem�tar Sehramm chutado para, rou como
o

o sr, Paulo Lan-
, " fe� r m u nt c ,p a e· om ,ng

entraram Massíta, Sadinha fora. ge, mas cometeu algumas tJ fi , � iii .

.

' �
e Augusto, mas mesmo as- O cotejo pouca de inte- gafes, como naquele tento

11"4�im :1ão poude o campeão ressante prOpoi'?ionoú, pois anulado. A estrêla do anti- Infelizes os a ueires loca ti Bósse""lr .,rage
da CIdade vencer, conse- o tETr::.'l10, muito escorre- ao zagueira do Amazonas', .

r 1"

I
�

Inf ,. .. ,.

t .o I Culpa alzuma dr fi''':' ',' assis' ido '0001' UDl PU.bil
gU'.ll_':!o doois �ellto.s, um de gadio, não perm,o itiu i:>,DS jo- pode bri.har como têcn'co, euzmente a roa a ua-j ca, h 5"'- .i ".'c.� G. • -

,

O
. Z I d f

. . cão éL3 um juiz cJmprome-! dissemos cabe ao .simpáti- I diminuto. Unia renda :l.
sru e outro (te uco t o ma- -ga ores se rrrmarem nc mas como JUIZ... -

1 C steu, novamente, o anda- co gremío joinvilense, que I significante, de ,r,. . .. '

p« o �-----

--·-------1
os QUADROS menta de uma neteia inter- no momento' está se refa- í 2'- 965,00 (' urna arbitrá

-,---------. --------- 0_0_- ----- .. - ---- GUARANI: Daniel, Ed- municipal; que -se ;'nuncia-li zendo de um período Ob8- ! g'e.lTI narcial do sr, Paul
. gar e Otávio; Sehramm, va das mais interessantes. c111'o. Se bem que inferior i L�,nF�o quo l:'OUCO a poueOc ,

Ih
Bóia e Laeava (Romeu); A Exempio do que sucedeu I a o s esmeraldinos, lutou I l"'wt,, �el1 pr .estisrio aqui

' > .'

;

Marzinho,
.. Mjche�"T��_e!�,l- na pugna entre América e I bastante, demo��o�ranudo I BC:\J��?I)c'�.!�.��l.·.-oO�l.l�.��,T���r�f:��_.·o.".;.';'_0 ..

:'O nho ) , Bédínho lVh _1�'.1, Olímpico, o sr. Paulo Lan-1progreEsmõ acentuados. m! .-- -.-- ..

!
Abreu e Correia. .

t ge, com suas marcações.] onze qr..e apenas se ressen- (-""� ""e[",>'''f'<"". '1.'" EstadR .•.

?ALMEIRAS: Juca, GOl'
I
erradas, prejudicou o de- II te de me'hor jogo conjun- I S��.l ;:l;',i.�i·'-·��';·(l éé;i tel' .trpi};. ,.'

Comcrrcn de Blumenau dinho .'::.� Altíno ; Adalbel:t(> senFola: do cotejo disputa-ltivo!_.P;)�S yalmoe�,. índivi- I tado um penalty �nexisten·

'-' Ir Agostmho e Osni: Razíni, do domingo na, Alameda o.U·lb nao lhe falu:tm. I '_E C Jl'.qa os !GC�f.i'�'
==�===�=�"''_'__C_l''� ==�� Luizinho, (Augusto), Bor� Duque de Caxias, sofrendo I O Pa�meiTaE, t8,mbtB.L I OS QUADROS

Reclamante: Hans Rein·! cHn:tores, salientando a .:-:iÚll:''1ndo, porém, o l'ecebi- de 16 de dezembro de 1940 tz, (Massita), Zico e Tico,!é) alyi-verde, muito mals .. nãG foi uma p3!'feição .•Tu- I nfd··l'''IFTRi\�· JUCH.
l'ich. Reclamada: Carlo;;! carta datada de 16 de de- meuto ela carta em qU8 a tom.mciou .e.�pr:3ssamente (Sadinhal. com sua parcia�idade. ea foi h.lfel:z, acontecendo I i,ü�')';-<D��L';c-;'�; Wl,l-�1"

.

Hoepcke S.Ao -- .. � Comér-! z.embro dê. 1940 em q;Je o demissão lhe era concedi· a Si.1a €stabihoade. Da a- ----- -.----------- :j mB�mo com Bos:-!e. Tive-. iAgostinho e O:;lil,� Jm
cio e Indústria. 1 mplicD.nte expressamente da o

i eei.ta.ç�o _

de sua renúllc:ioa j :immmimHm�mnmmmmmmmmmmmmmnmJlmmmmmu;; I mos o grande guardi.ão ,em I Lazinho, (Zico), Mass
Inconformada com a I p€dia sua demissão o A reclam:'lda sustenta a lhe fOI dado pleno �onheC:lr I § Pela Cilmara dos representantes 21 tiu:cle inspirada E 'Ü seu clu- i Augusto e Sadinha. .

i���;f!���!�ão��:.:r�!�lt�;��::E�d!�f=co::��� r:�l����!:::!o�::�!: ��::��â�� f��S"E� � Reneitauo O .p-Iano de iustroPão � =���dQ����ci�=�� I��::���:�e�:dando ganfl:o ue ca.usa aI) l!l1f'UtOS e:SCl'ltos em a 'Bmao mante, e.3c1arecendo que, pelo preço de c.usto, passa-
-

ob9rl!!�aIO'rlllla nos Estaflns Unill�Yos meta contraria. Com ex- I·A(OJ.�.��.:ir(.-'e·(nlo)E'0.� ;�I'�OO��"1;;�1··1f1n:o ..l:ecIamante, a !'E'clamada .. � ti:aduzides pai'a c- vel'ná- nQ 'i:empo em que .a Ti1oes- ram da.:me�a data, em. dian- : cessão de Massita, .os ou- .�, co"'-:::.!...' � -

por seu advogado Dr. Luiz 1 cuh_l, {�lm depoimentos das ma ocorreu, não estava em te a sel:em feitO$ peto pre- -
=
tros integrant/3-g da van-' I 1.c tenrpo: Emp

de Fr,eitas Mero, intcl'IJOz p,nte.,; e illquir:)�ão de tes- vi,�'or _

8. Com:o�iclaçào da.s ço de v�n�a. A sua_ cartei- ;::' ,.

'

:; guarda' palmeir€nse e:::tive- 13 x 3, goals de n.-

o competente :recurso 01'- téIlli.mlJas, e rejeitadas as LeIS rlo Trabalhüo Ira Pro:ISSlouaL en!ao .elI! I"mmmummmmmmmm IA

iilUmlmmlmmmmmUmu ram deScclltrolados, ,per- Fit112ntel, SacUnha,
dil1ário pava o Egrégio propostas condliatórias, O reclama�te sustel�ta I peder ?a emp�'egacLora, fOl Inrovadas emendas sobre o treinamento lO de�do boas oportunidad�s. I (pen<1:1ty)

Lazinho e

Tribunal Regional do Tra� I iJaeson o MM. Juiz a pro- que o f'.eu pedJdo de clemls-I convementemeüte anotada. li Um match sem ml.llto renga. Fina:: /1 x 4 -

_

ba:ho da Quarta Região latai' dee'"ão, julgandO' pro são não tem valôr e pro-) F(J:, da.da baj'a no livro 1NASHINGTON, 17 (U. tre em vigor. Ar.'ll'Elhã, se- colorido, com pouca téc- 1 d.e Tiago (pena1'i:.y) e Ma
que, tomando conhecimeu- cuJente a reclmnação e clama a plemt vigência da I de reg�.2tro de empregados. P.) - A Camara dos Re- rú émbmetida à yotaçã.o u- nica c mais entusiasmo e I sita.
to do apelo, deu-lhe provi- c('ml·:,nando a cmpl'egad;o- re!açao de emprêgo ainda I

, .E l't deciaraç�o ,de fls. o�, pn:sentantes ignorou a?- ma Pi'olJosta (to demoerata �
o.::r-�.r""""T�h"'.r��J"...r..".,..�...© .

fi

.

ill€uto profedndo o seguin- o
ta H n�;,ntegl'ar D l'ccla- em 194G, quando a ,;:�mpr;e� jl01Ü:. pela eI11preSi3, a pedl- xortação feita �� ultima �o- Grafla�'; !".: Banl:ll, !-1 L'ie I! � RoyiS UO VRlE DO III .

.L_,. a�.>.n,,·da-_o, C;118 transil:ou I :Yl"d_n�'''' {"111'. t,(-�da.'1 "!oS �J.,!"COI"� 2'a,r�J(""",l '.1 ",i"'él '-}c>("11'('10 loer',;:j fIO do J.·'cclanlantp. liara fin'3 l�a l'e10 �",r'·'c··a!']o rIa D"t'" !1üel." co'P'111fl('ar nao on1'0 O G ii R
u.. -�---

_

_

_, - o. - �- - '-, --

L,'
LL.� -., .0. c - t v_. ,�--� I

.l -

...J , "'''"l .... l< o ·,.J.L v .�-
,( _.,.�.•" '." ��, O "1:"_ O Tendo oro -Tj"'�T ° SeU C1''''sc",r'ce 'i'" "-:oí<volvi:n:1c.:nt:o,

em Jmgaoo: ACORDA0: I r;:'llCias lega13, a i.}arhr da forn€�id.G ileclal'ação de que ele reto!'llo ao. Brasil, não sa 2"êI1eral Georo-e Mars- I veitamento total do 'proje-I �l .

�. _ ":,,,,0 .�
- � ,.H ";'-=--,

A V;

I
-

' o b I Q e a- neC
.... t;!.;:lctano. de. "'.....l·!:�,ibc;..... to·pelo ....... ao �-i,B'·200 d ..

Vistos ,e rela:í:ados. ê,st.e;:; c.iata .de sua li_i)l'eosentaGão, el'3 era S'211 emn,Jl'egoado _._ node ter o mérioto de inva- d1all e votou cont'"a O .:0<0_1 ;.,Oi Ra ;"dp" Drn}JÕe reter' "0- , O .:
t�_ u� <:. u_� " � a; �.• ��L � L .•

• -
�

t __ 'L , � • • �-' .... ..L>._ �.,•• � - - -

!tl "

'e t·' -� i L" OVU.8 DnTl'T','l.Ji\.T
autos de recurso ordinal'lo, ; 1StO e. cl� 31 de marco de .( d(;,_�. cl f6. 7) �'j lidar a l:iVre manifestação iabelec:rnEllto. por ora. do msnl:e as paltes correS- í g t� a a.rl�..a, a T-.::V St;<l. \�

�o � Á J

1 �i�
... .L__ .:; ;'::.lr

interposto da sentença do 11:348. _II... reclamada foi ain": Enl 'í ndade, o reclamrw- de v.ontade do rec�amante plano de ül.":rÍ:rução miÍitar poütlent€s à diminuiçãO' do 18E'al'a-..:a,
ser ;mpres8a,�a� O!::c��las : a. mpresa -::I'a.lCa

:vIl\!1. Juiz de Direito da da condenada 110' pagamen- te renuneiou de modo ex- e ,ainda mais, em seu pró- ohrlgatoria. Em vaI'ias vo- limite de idade militar, ele gGraJdu. Ltc�3.. (F�orla;nOpCÜs} de L�s�a propneda,de.
l;O marejo t1oo_' Blmnenau" E��-I tG das custas. ,pres.::;) à foma '.:'stabilk1ad�o nrio benefício. tac;ões nominai,'", a Cama- 19 para 18 anos e mé.Q, e

1 § ,Avl:;:�mO"3 aos,110SS0S pl'esad�s le�tCl'es ':lue a z;
ta.do ele Santa Cata::ina, cm

I
Inconformada, ',ntel'pós ,Nem mo€smo lleg'ou que ti-

-

Cumpre ainclJ, ql1::; se di- l'a r..provou uma serie de :,,,;t(mdEr o lJeriodo de se1'- R v�sta nao_ eofr,era n€liliuula
o o�lt�l'açao, POi�1 se11

", I . ,
.

- " <{

I
"" hlunlanqu"'nO� �'O'U "'o·.. ·· pon,""-··'·C�· ",,-l::Jcao e

que é _;8corre_nte :a flrma D. _H!ll}resa .I'�CUr3t: on1in�-1 vEm:e_po�t"o O' c�rg!) à dis- ga qUe o refer.�io accu- emEndas ao P:ojeto deo ti'ei- -i'gO de <,,1 para �6 mese� o S �'. ;

'-'

Ta.n�r. ""c,
'>

,:",,"�V��,l��,:d��� �-': �it'-:l�--�;� V'

.

Carlos Hoepchoe S. A. CO-In,) q th: fOI testauo pe,.o POS iq,L) .::ta empresa, dado mento, longe de procla.mar nameatr_; g-eI'U (me deJxàFl Pouco anLes da vütaeao,. � ,mm.sLa,,��, l.c��oa _!c<�.C�, �.__ <." -�CL_a ._a <..,8 .D.

" Indúst-'a e recaI' I"'cl ill"dc .;j'g' <>, lama '. ,

d
.

d a vigência Dien8, da l'eíação (> P' o'3Tal�1>1 d; in'�+rl1r.Õ-�s 'lvIat:,3ha] nediu ao Ccn,;'res í S
nau para todo o 131'&s'l, segviii6.o ')" :llêSl1lü.-i pi .

l1:erclO e . ,-" ..

-."
-

�'_'a <t 1,-1 o r.:.� •• n- ')_3:'H °p;,:':::fFI:O \.eseJo re � 1" > -' .-,
'
... -- .. - -' .,,- _"'.

� ! •

-;- :'" l1l',� "'dot.' ;: 'r' 194fi D",,,i.·".- r,,_ "'· ....')1:. "" '1. ,,�.
rIdo O reclamante naus

I
ce,

. I nao fIletl;; J:et:. 1.1'f1.1' ao BI'a- empregatícia na época, a;.. ':,?bl'S uma
_

ba::,-;; IH'OViSO-: ;�()
o

que deixasse em h��r- 8 p;o"�<-!.
+ �ao� ":11::<> ,,;,� -:�t) <:o).l:·':i':vn�.o t �� :�:

Hei.nri!.'h. R�metid(,:s OS autos a' si! para _Otl'V\.:. it grande A- firma, pelo contrário, que f18, tOl'l�andc� necessaria. ?" dade o· poder ex;e?utivo, t § !�Ç��'d�Ol;:l�u-soe :'J.�(1;�pe::���;�.o ô�:'J_c:�.�",,�::ta ú:'_;�,
PerantE' o MM. Jl1iz de ISc:te TrihEnal, fm'am 0.3 !lemanhao ,.0 rEclamante havia tI.'ab.a- apl"o"'"r·'l" rj,:l c"t",- ie' uara. ec:tabalec"'l" a lnstl'U- IS IJoCi.�n o �.umçn<,-u ,-c O"bL"'��.,J (_;" !�3.o-.,,",�,. a lliaWT'
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__ IJ � .c.�",::<L _J
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Direito da Co�nai't.a de BIU-I!�l€;:;�l1()S à
o

Pr-ocur 'idoria . A �2.<;� de ti '_;'2; ��:;n�')
o :�ado . al1t�riol'men�e, [1Xa�- quancfo o C;ongl'e3s0 deci- çao milItar,' quando conSl- .!l me no� !..; vÁ::ita (o .L.JSw.o_!r. _d':; 10cii.iL8. \..atai LHa.

menau, reClamou Hans n.eg!.Omü onde, por seLl ?ntcllo:·m\ont� a vlgencla (lG ate a aata ele seu afas- dir - :::3 o fiz€l' - Que en-I (Condui na Quinta Página) ! � Ass. OSIAS GUli�:illp.,AE§ _- l1li:n·tm' (�2:l'aI

He:nl'ich contra Car:oé,

I
ilu3trac,(l titular, foi

prOIa-'!la ConsoJidaçào das Lei.., tamento.
� I -�"""J"'J"'J"'J"J"'J"/..r"""'..Q"J'""""J"_"'J"'.,P",........r.J"?J�����..r.,r...r-��

Hoepcke S. A. Comércio e tad·') (' Darecer de fIs. 63, de Trabalho. a rcnúnc;,a da, Demais, como ben1

In�ústria, _

pedindo sua 'Om 9u�00 o�pi!loUol�ela confj�'-' :�tab7ida�le' dev.eri:-..1o SBl' Benta o nobre advogado �.a
remtegraçao c5H:1. () paga..

, �-;lft(;a(!. oa dee:::f!;o �'�orrl-I homo:ogaa;l _Pela !ustlça do recorrente em 2ua::, bn

menta dos salarlOs atrasa- :(2., fieooe seus propr ,o::; fun- Trabalhe llao pode prev:a- lhante;; razões de rlB o,

dos. I damentos o

I
Ieeer. Aliás, nest.� particu- jurjspruJencia anterior

D\-;:se. 0, l'eclamant� ,q�e, I E< [) r�latórÍi). lar, o douto advogado ,da vj,gêí1cia da. C01160'idação
PC,'3SUllllO esta.blldaci.eo I Isto posto: reclamante procura tstaiJ8- nunea E.Xig;jil, e 112m púde-

pois trabalhava para a re-I A matéria do j'ato COll;.5-!:ecer conÍusão ,quando cita ria fazé-Iü, que a renúncia

clamada d€(';de setembro de hmk do presente processo
I
inúm:�ros a;:;ól'dãos do €n- da ,sstabil:dade fosse auto- f

1928, viajou para a Euro- não demanda maior inda- tã& Conselho N.acional do 11"·zada pela JusLça do Tra

pa em abril de 1939 ,'::i'il gação, visto qUi: entre a,,: Trabalho, esdarecendo que,
' balho. Exigia, sim que o

gõso de férias, concedidas tiartes nã.o há pl'ÕprbHn€n� na vigência da antiga Led ato fósse re�,ultaclo da li

po:' sua empregador8.; q_ue te gll3.i.qU8!' {?0111l'3:di1<ão. 62" a de;l1issã? elo
o Bmpl'!e-! vre � "{;r.;p�ntallea, \:ont��e

a mespeeada conflagraçao, O que se conclm no pr-.v� gaao estavel .somente pode-' do lel:.unclante. :3enl qU;h

irrompida alguns meses a- eesf:acb é que (- reclamante ria ocOorrt:�r com a auLori- quer ·'udíci.o de coação,
pós sua saida do Bllasil, im emp1'2g:;dü 8stabilisado, zação da Justiçao do Traba- f;çaude ou qualquer vício

pediu seu regresso; que, tendo conseguido em abrU lho.
o

de consentimento o

por isso, somente pôde 1'e-1 �'� .1939. s�la ,Uc�ll�a e3�e- Os casos citados pelo 110- E é exatamente o yue. �-
tornar em 1948, apl'€sen- �::iai a tlt'l!·!O na lerias, Vla- bBl' pahono do reco.amante corre no caso «.so-Judice»
tando-se ao serviço a 31 de jou para 11 AJ.smanha o Im- referem-se a demissões de!em q_'lê 'J r edaman�e, es

março do mesmo ano que ptõéUdo d� voltar na Ê!poca empregados e:;táveof" pelo p�nt�m:a,m(::nt6, pedm d.e

lhe fci l1egado Ü·abalho. do término da f1cença, por comet�mento dI? fa:tas gra- �lSSa.O ��1O caJ'go que �exer-
Na audiência inicial, de- B[€:,tO ela guerra entãe. ir- vcs, o que necessitav.a, já ela.na �lrma, l'>c;mmclfmdo,

fendeu-se a reclamada, rGm.picla, solicitou. por ,Qar'- antei3 da vigência da COl1- de modü E;<i:l'e�so e Sel�
j:;l1tando logo memorial:em ta de 16 de dezembrv de Golídagão, ��r precedido de qual�ue:' VICIO (10 C�l:sentl
que sustentava 'a. tese da 1940, I:l�a. demissão do em- inquérito- adrnilli:3trativo. me�lt(?, a ';Sua tsta�Hdade.
renúncia da estabillüad3 prêgo o !B, em c;artas pos- Nunca, porém. em caso

.

E .de sq dar, �ssrril, P:O-Ipor pa.rte do reclamante qU';� t€.flores di!rigidas a alguns de pura e simples renún.da Vlmento u:tegnu ao apelO'
teria pedido rlemissão do :olega;j da finna, ratificou de direitos, em que se exi- d� I'ecv:'j�nte par� :absol-,'emprego que ocupava, de- haver solicitado cte:missão. gia apenas a declal:ação ve-I� ,d�l condenaçRo que

.

�lis5ãü �SS� que lhe h�,via Ouvido, no �ecorreE do �m expl'�ssa tia vontade do n�- lhe .L(}j, !mp���,: " Is do Co.medIda e 'Comunrca- ;.�eS30, (I rec:amante conf;il:- nuncul..ute. Ante o expo",to. '.

fda. Juntou a Emprêsa fa;.'- Ina �ue, dB fater. escreveu E é exatamente o que o:, :�G�::>RDA1\'t por un�lJ.i- o

1;à correspondênci.a troca'la Úo el11prêsa. n. carta de fls. COl"i:'e na Bspécie.· mlüat\:> �e votos;,.os Jmzes Ientre c r�clamante e ::rem5 21 e ;'ií:guintes, não men- O reclamante ,em carta do Ti oo"nal Reg.!,onal do

T::_abalhú d�, Qu-ai:ta· Re-l
L_- r gmo:. J

eCO aReI (I
..

l� S I ·EmDA.R.PROVU1ENTOI

gl1�na,-goo,' _ _

ao l'eclU'SO,- pata absolvel,l
U 'Li!) yU _... a ernpregadora

-

da conde-IInação Que lhe foi iinposta _ o

C 't- f' l'
. 1

us as;na °orma. (a "el. I
Intime-se. Porto Alegre, I
19 de fevereiro d� 1951. !
Jorge Surreaux, Viic'e-pre-l
uidel:t: !lo exercício da 1
PreSl.clencla. Carlos A. Ba-

i'rata Silva, Relator. Del
mal' Diogo, Procurador Re- !

',5·ional. 1

tentos Foram assinala

II PEDIDO

Jus do rcib

FURGÃO

'" Estaciona em qualquer jugar..
e. faz de 10 a 12 kms. por 't. de gUS4)nna.
:Modernize seu serviço de entregas - e torne-o mais
econômico - com um dêsfes dois resistentes

furgões T.hames. Ficará_admirado com KU

fácil manejo e l3ua'-economia. ESliicjonam
em qualquer lugar; têm freios de ação
instantânea; seu pequeno raio de curva'
facilita manobras em tráfego intenso.
Fazem de 10 a 12 F.Jl1S. por litro t

PRODUTO [tA

Ford Motor Cnmpailj'. UII., Dagenbarn1 Inglaterra
.

ODRE Para entrega imediata nos revendedores

Caso, do Americano
BaSS.AGEIROS E CARGAS �ARar;J

Baltimore- New York - Philadelphia
i.o.:!�':,�,��;t._- ll!OR1:.QS 00 MAR DAS OAKJ\IBAS_�

Maracaibo - Guanta - Pue La Cruz
Comana -- Porlamar - Carupano

Reserva de praça, passagens e demais informações com 08

AGENTES:
CU, OO}!ERCiO E �'"DU8miA MALRU.fuf'

I {lA' Ao I ..... Teiegrs. ..l\IOOREMAUK» - IT A J A t

MERCADO DE AUTOltlOVEIS
JOHN·L. FRESHEL.;_ FUNDl'�OR

Rua 15 de Ng:'[emQl;o - BLU�[ENAu

jIi ;

YlUmnUUiIIUmIU!lllllllilUIIlIIUIII
I �">l.U fia. ÚeHlOCr.J.Cla. com I

I l'gnOl'Hncia. A c�lrtílha é a I
chave do conheci.mento. I ;
lVIatl-icuJeMo5 os �llalf.abe� r 1I tos num CUrso de educação ! II de a.lultos. I 1

nmmmiIUUnUmmmmmmm![! ,

PARA":fERlP�_S,
E C�'Z�'E M:"A'f'S.
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INFLAMAÇÕES,
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