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- sil, de capitais estrangeiI" ros, como também o pró-

I prio capital brasileiro. A
futura emprêsa bancária

I que se organizará no Bra
I síl, será estabelecida pelo

II Internacional- Basic Eco-

riomy Coropany Chase
Bank, de versão de capi

i tais nacionais e estrangéí
ros, O projeto dará aos

cidadãos brasileiros opor-
'tunidade de adquirir bo
nus e valores de emprê
sas de confiança. Assim,
os próprios brasileiros
participarão ativamente
1)0 fomento econômico de
sua paüria.

uma tavourd irar.!iciQnnl do Brasil.
Es!-:a fonte de riqueza, e maís o'

aeucar e o à!gudt1ot já n?eram a

._i·vsperidade
.

do 1\Iaranhiío no sé

cuío passado, Era o arroz agulha
uma das pedras angulares da eco

rornla maranhense.
-

Conquistou n

_t..lrra de Gçnç..ah-es Dias os ruveís

cuíturais t't1Ul que ela ainda hOje
lOS i!m5atntYI:';:.1<� �;r.aç'H'::; Ú sua poli-
�u1tul"a. í1.Hld�ú:!. naquelas três

�onte5 de rlquez2. Quantas vezes

conver-se! COIU Roberto Sinl0l1.Sen
"; ..·e-rca do fenônlc;;:no marcuhense,
_.io singular no sé�ul0 passa.do. co
.:! J �xtraordil1[:.rio é hO:G o da Pa ...

rniba.a aqual, dividida entre () al

':údão, (I açucaro O sísal e os cereais.
� uma das pI'O-...-í neías brasile3ras de

:!aior e(otabiliàade econômica. 50-

-�\OS. nós outros, os paraibanos. re
.,1ediados. N.fio temos nem teremos

I :...e.o cedo, pelo IUe110S à vrsta, uma
Jessns e:-:pansões de rtoueza quo

IEstilae
.

Leal reafirma seu· iirõpósiJo de :@;lE:�t�E";���
.

!Alr�balh�r peLloaprim ud�dameDiudtO-dExército I "��fF�E�;,�I��f:
. VI,sO clrcu ar expe I o para o os peração do financiamento do arroz

osestobeleçimentosmilitar-asdo pais !r:',������. edl�:::;�:t�_::��l�:�-�o�
�a. Não seria possivel consentir

lue uma lavourá. da qual tarnbeln
jepende fi economia do Rio. Gran
de , se ,...Isse desamparada da ajuda
Jo poder público, em hora de ver.,

dadeh-a calamidade para ela. O fi�

nanctamento dosará as saídas para

!Conclui na 2a. letra A)'

DAF�AR, 9 - Aqui, noz jornais
brasíleíros, que a Panair deixa no

aeroporto, 1.:'-0;'" a noticia de que o

goverrio está deliberado a financiar
com 500 milhões de cruzeiros o ar-

ó_.......;-......._ ........__..... . •__...... "'- -'-......__......,..; _� ...t...........,.�. <

rQZ� Pequeno arrozeiro, plantador

BLUl\-IENAU, (Sta. Catarina), _ SABADO, 4 d� ·-R-e-d".-A�d. e Oficinas !

-------',
Incorrrgivel desse cereal, vai desde

Rua SáD Paulo, 269 \ Í"o,! 3 'ff 7 murtos anos, regozija�nle O rito do
H
__._" ."'GOSTO de 1951 "--" , !

• �-,.

; . ..;..._�__lT_O_U_P_A...V_A"""'S����� _"'��=_���.,:::,_.,' " "

"

_ <, ! l'üd�!' p(�c::_d�o�e:.�i�
TELEFONE: 1 I) 9 2
Enu, Te!.: A NAÇãO
Calxa l·ostal. 38

ESSENOSEE.UU.PELAORG
AEMPRESA BANCARIA

:Bslimular
lo de capitaiS

u8&iooais.· e eslraD�eiros
Cln�D:jiOS BRASILEIROS PODERÃO ADQUIRIR
BONUS E VALóRE& DE'- EMP. DE CONFIANÇA

atenção, sendo encaminhadas
aos orgãos competentes- e jun
to a eles pleitearei e defende
rei aquelas que forem justas

e que atenderem aos legítimos - - - - -
- - - -

interesses do Exercito, concí- I TiNTAS X:PIRA�GA
Iéando-es. sen1ure que possí- l

o barato sal caro; plnt('- com

vel, com os anseies illdiVi-1 yl'H!i\.NGA e garanta seu

duais",
'" dil1h.c.!:ru

_._-�---

"UH visita
o

dente d� Equador, Sua
Galo Plaza Laeso, l)rOllUnCiou
um (l'SClcH'SO perante a Assem

bléia Geral da Ol\P. convoca-

I da, e'1I .se:':s,io ]i;enárb, e.ll hon
ra do ílustre visitante.

-

N�, foiogTa ria ararecein: o:

FONE,1002
PREÇO: Cr$, 155.00
AGENCIA CURITIBA

1$ fie N�'embro N;»

BLUl\iENAU

A Empreza Força e Luz

J
rios. devem se-r Cl1.l:!:,�.do'-; com

Santa "�tar:n:l S/;\ em Rio mclbov compre-nsao per par

d� �;'l: ;si;i' s�f.nlÍnd� a trilha te da Força e Luz r�!ll HP ('O

!lu ItlPET.(1. i .:::ul.
Enquanto por parte do in- I - -

----------------------�

; ConvidadO -oBràsii
: II a r a partic rI

I ��. -���:!�rê��!�- -\

I' ��; �n�; 'l���:i���:�jVl����r:;>!l�l;e�=
l...ar 1:;':J, .,_>Ji1!.:í:(!TIcia q'He se

rf�a1i2r.!·i em �:io f\,·.U1Ci�;c{J

da CaHforn;a. a 4, de", satem,
LHO,. ocas.ão éID que será as

s.nado o tnl�ad!l de paz com

1 'O Jap2�. NC�5e scntrao o pre

li.
sldente GetuEç Vargas enviou

UlAla nlellSag�nl ao COl1gresso,
soi�f'ita:H.lo at:torlzação pa.ra
� :;:-;�n:�r o r�fcjido trat.:ldo�

Ka �X�)Ofiiç.fí.o dos m ....tivos que

I

- - -_..:...

nais desta"'Capital anunciam
Q'Ho' um navio de guerra sovié
tico ancorou, ôntem, perto do
porto iraniano d.e.lI. stara- no
Mar'Caspio_

MISSÃO BRITANICA

Tcqut�ia q�e
lhe prestará o lHH o ,; ::ste
1\'lunü:ipiG, Dor inieri'"lé{Uo
de seus gove:r!!!antes, e que
servirá. para mostl':u' a êsSe
soldado do . Brasil, o aUo
gráu de estima e ailrêçó em
(lue é tido em todos os circu-
los locais.

.

As listas de adesões para
I) ágape de despedida do
tenente - coronel Manoel
l'flendes Péreira, encontram
se á disposição dos interes
sados ná Prefeitura l.Vluniei
paI e Associação Comercia!
e Industrial de Blumenau.

.JOI�"VILE O é!esc'onienlrnnenÍ"J lli.lmen-

t3 de 111aneir3, e�iJc1.nto�a, e r:c.!�

lo qu�! Y�nl0S �b.:it�T·\::lH ln, d\;'�
U'O eln b:ceve c·: ta :-_f_n:p�" jj"'�rreF:
do jugo impos10 pela F(lrça e

EXPRESSO ITAJAR!\ ! Luz, com a l:ri:le50 :k cl'H3

.:
•

> 1 4�-1 SO{'i<,dude AnÓlÜr:.13. q"(' YÍ!'ãRua la No\'., 619, Te . 1 <li) "-')r;- L�>_ r.:r"n,lt> ]", .. -'1'> " _

;;Jl...:i.! • .1 l�ÀU o- ,_. �.,___ u._�( ... _"" .. J :;,

--_',,, "0' "-"" =_.__ ...._�- -- ta i!.nEr:�:--l r2gi�o.l )Jossas indu:;': 1<\3 são P;('jll-
dicad�:� cOn1 u :ü�ltff dos LOln

pctentes avi�.;()s de ra:lÍona-
111ento· e os lnot"t.�dcreJ de Ca
nôas, eln sua n1'üor:a opo'u-

J

Viager s rápidas e seguras
só no

ae0!:111aU:1:a .i ll1:t',Hsa ;e!n, sa

l..e:nta-:;e o tc:<!o uo in1por
tant>! dOC"llmento, ,que está

sendo úbjet!1l de esturlos calre

·vár�lJ:.'i países� Embora o esta.

do (te:" guerra com fJ Japão te

nha s:!lo um fato &xtlnto do

Depende da reuniãu de hoje a paz ou
;0 prossegui enIo da luta ,na Coré�a
SOi\'iEN'I'� SEfUV ,�Cl':I'I'A i), TRE'üUA SE AS TROPAS DAS NAÇõES UNIDAS PER

lVL".I.NECEREwI EM SUAR AT "l'AIS POSIÇõES - DECLA R/! o SR. DEAN ACHJ';SON

Acampamenin de Paz na

I
05 negocbdo:res aliados e co-l DeDU A::heson, declarou, f1'an-

COl'éia� 3 (DP) - UrgCllte - munistas. voltarão hoje a Kae- camente, esta tarde:
son�, para realizar sua décima - "As Nações Unidas não-
oitava conferência. Espera-se podem aceitar a exigência co

Gue ambas as part(�s prestem munista para que a linha de

110YQS esclarecimentos sôbre!() al'mi:-:ticio ou zona neutra na

problema da trégua na Co- Coréia, seja recunda para o

I réia, de acôrdo com as novas

I
Paralelo 38"_

I instnteócs Que receberaln de Disse. ainda, que as Nações
_
I S2U" 'i·;'Vêl'llOS. Os círculos oH, Unidas ;;;OmC111t! aceitarão a

I dais
<

aHados reputam HHlÍtc tréguH na Coréb, se suas iro,
• impal'bmí.e a reunião de hoj_e :)as pern�anecel'e�n no:> lugares
Dizern eles que dessa :rerUl!2.f Jnde C::1.20) alu(:lrnentc.
depcmi:·ni o :!cô:;:dQ sólJre a ,HJSPENSAO DA CONCES-
linh:t de armisHci,! . �u {} f:."'l-l SÔE�,��ll�_NEmr��
Cai;"!) tütl! e defmltivo das 1'11 A �F ,_ ._, j 0N_ � (UP)

ncgneir çiíes,

\�jO!?i�N�I\-A I}l� BOLSO·'
Quai-tel General do Oitavo

Ex;::rci(.o. 3 (UP) - As forcas
das I-JaçQe,� Unidas Jançaram
uma "ofcnsh'<] de bolso". a

van:.;ando cêrca de cinco qui·
lómetros na díre<;ão dn baiu·
arte cornuidsta de I{.U111 So-
:!ht. c:inlJUéPtR c!l1ilômet:'os ao

I1{ll-'>? do- Paral-::;io Trinla €: Oi
to. Aql�",la localidade é hoje

Ter'·...:.m rorn�c,"a'o Ao \;er��<lt-'or li�l;Od/g�y;;�f����el!�:l!'ova
, j g r l ç V � __uel PRQSSEG\Jli'; li CA.II-IPANHA

JORNAi,iS'l'LCA DA RUSSIA

UDN InFtormaco-e:·s Inex "'" tas
R�����;';��� �n�YsP�mla su�

a � Drésa na sua nova campanha

H· u· ou na"'"o par:.ll·zara·o· d"o� «e�rv�lros nas torrefaa(o-es71���·r��i�I:���t���·qL;:l���{��o ve

UI
'r ') !) '"

J"I b��l��! l;:c�r-�e�l:j�::�.:-J�:..-,(:�e�l�l'�er�e-��oJ1oSesrdi�o:61-S=Na. se5,,;"io da �âmara de Blu- permitlnUo a entraua de p:rGlln- viços, ê sinal evidente de que fui .: .. � _.: v'- ,_

menau, realizada terça-feira tr:m- tos de outros IDunicil,ios, nlio su- Baqueado em n'.Jn]m boa fé", UOP),,_ OS observadores da ",i-

.sam, (} vereador udenista Fedc- jeiUls à fiscalização, ;) fizera ba- Apôs outras comidera,ões ii da f'o\"iética mostram-se intri-
rico Carlos: Allenile, solicit<lu e toe:ulo na� declarações dos pro- respeito, terminou (:ungratu!an- garb.; cnJ',1 O sentido dessa no-

obteve a palavra para. dar uma lH'j,!tárlofi das referidas torrela- do"se com as medidas to!nad�s Vr.� eil:11p.ar!.hu. frizando qtH: no

explicll.o,:ão cm face do oficio en_ çõ"s. pelo diretor do Centro de Sau'üe próprio convite, a revista não

viado à Câmara Municipal, pelo Frtzoll (jlH! "5" cst.es falsearam Ioeal, extentendo a fiscalização düixou !le fazer umas ODserva-
dr. Affonso Balsilli, diretor su- com a verdad:e, n,ào lne cabe a por toda a xegiiio do ",,,-lo do Ita- ÇÕ';:s "ób1'C os líderes r::orte-a-
bstituto do .peputamento de San- jéulpa, porquanto 'é de meu habi- jaí, e prometendo tnmar outras n�er;_C,H1QS, que estariam prc-
de Pu'hlica. do Municlpio de Blu,,: to crer nas pessoas até o dia em providencias no que djz respeito ccnizc_ndo O lançarnento da
menau. que estas pr.oV"em. <:om fatos, não ii. sau'de }lu'blica. bQn-!b" atô!nica sõbre as criall-
Explicou o sr. Federico Carlos serem merecedoras de ,trédiLo". cinhas nos berços ...

Allende que a9 afirDlar que as
.

ProsseguIndo, declarou o sr. Na. mesma sessão da Cãma:ra, CONDIÇÃO DA ONU PARA
.

torrefações de café haviam ces- Feder!c!} Carlos Allende: pelo lider da hancada lIdenisi.a, A CESSACÃO DO FOGO
sado as suas atividades em face - "Assim, se não houve em fói pedido um voto de prOfundo \'VASHINGTON. 3 (DP) -

t]" me-dh1a do CenU(, de S,.íHle, ""riladelro a 11amll7<ação dos seT* (ConcluI' na Vi pãllillll, let.r� C) O sf'cretÚl'Ín de Estado. fir.

RIO, 2 (Mer:d.) - O pre

sidente da RellU'blica saneio

o seguinte decreto do

I TINT_�S ypm�\NGA
uma lata vale por duas

t{'rr:i.Ô.4�n bras:le�!"o, cfinfol'me
o decri"to 19.H55, de novf'mbro

de 1.�t45J a l-,o!'lual:zação das

relaçôe,:; COlO O' Japiio depen
de da assinatura,. !leIo llrasH,
do referido h'at.ailQ.

TINTAS YPIRANGA
mais ll..'U dia (rUe pa!lsa e novos es-

tudos tér.nicos ap�rtelçoam os

prol!'IÜ')S YPIRANGA.

Os Grevistas em Penta Porã "'--- -'----'-

Incendiaranl a residencia deum dos chefes
da Companhia Brasileira de.Cnnstruçio

Co-ugresso Nacional:
Art, 1.0) - Ds primeiros

e se�undos tenentes aviadores

do quadro de oficiais aviado

res serão pro:moV;dos a posto
Imediato quando houver va

ras e sat'sfeitas as exig�ncias

Na informao;ão que o Mi-

regula.m.entares, independente
mente do art. 2.0, da lei _ - _.

1.185, de 31 de âgõsto de

1.956",

nistro da Guerra enviou ao

Senado, acerca do projéto de

wstia dos oficiais implica-

Elementos eoolunistas estariam
----'--,. ---�-

incenliv:ndo os operários
PONTA PORÃ, Minas Gerais, 3 (Merid,) - Provoca in

quietação na opinião pu'blica o movimento grevista dos opera
ríos da Com.uanhía Brasileira de Construção, que se vem pro
longando desde o dia 19, sem que haja a menor perspectiva de
solução. Os grevistas estão revelando - a sua insatisfação. .Jii
provocaram uma atitude estrema, incendiando a residênela do
sr. João Rmos. que é o chefe das óbl'as que estavam sendo exe

cutadas. Esse ato deternlhl0u que providências fossem adota
das pelos representantes da COlnpanhía, no sentido de evitar
que outras moradias fossem também incendiadas, no caso, de
outros delegados da firma.

Os grevistas são em núme
ro de 150, e pelo que consta
na cidaà-e. estão sendo incen-

dos em movimentos revolu

cionários anteriores a 'lua
Tenta e cinco, O general Esti-
lae Leal t:ita, llfJminalmente,
aqueles que já consegUiram
clemência através do Judiciá

rio, do legislatiYo, ou do Exe_

cutivo, como sejam (1 general
Felipe Lima, comandante Her

cttlano Sarcardo, tenente-co

ronel Agostinho I'erdra F'i-

Viaje com Se-.gurança

11m, prime\ro tenellte IIelio de
- I,ima, primeiro t�nent.c Silo

Meireles, coronel Paulo Lopes
e tenente-coronel Carlos Fa-

CAMARA MUNICU'AL

Sr. Dean Ache:::soll

.no

TIN'f4S YPIRANGA
secam :ripidll e brUham muito

Rua 15 Nov., fÜ9, Tel. 1455 gastam menos c duram mais

EXPRESSO ITAJ.A...HA

Preso Harry Trumall

Da rua São Paulo, para- á rua Camboriú,
.

esquina pro
longamento da Rua Victor Konder, localizada em seu

EdUiclo Próprio, a EMPREZA KARlVIO LTDA. - FO

NE 1 4 3 5 -CAIXA POSTAL - "4 O 2 � End. Tel.:
KÀRMO_

O TITPsid,"nt0 Trumari ordeilou
a i!uspcnsão das concessões a

dUal1�l!.'as à Russia e os saté
lites.

TINTAS YPIRANG1\
�eu p:cço .por laia parece maior
tlel'Jl" ,11' apliC',dCi 3;111H!U\ menur

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Santos, não haveria- neste mcrneu

·to· fazendelros .depenados no Bra

sil. :Não �é um problema de vctume

de dinheiro, sen'io de "!lev-olr ll�i

-re" de tato, ��le ausenct l {te- receío
dos fantasmas do ouero lado-o
. Náo tem justitfícativd .) governo
que salvá (> arroz, numa r;t.Slf ão

critica, vendido em nosso merc 1:1)

OU CLASSE SO
CIAL?

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ERICO
UNISTl'"

auxilio ao exterior

i o conhec'do scmanarlo' ":'SeWi , 1)e,(5'a recebeu ;1!3truçres para
i V\"éek" inf{)l�ma que um' g.rupo ! ô':';h:flar as' po�lbiIjdádes' do

.

_ _ _ _ _ ,-- -- I homba�jeio aecniíoo das tro:�--�---"""_;""""----'----'-.....-"""';-'-"""""---------
. pus chínesas e norte-coreana', M t '1 Iétrí 3,6094;�32J'�O{)I ,," .

aerla ee 1CO .;),�t";'
I na Core ,0; no caso de um mala I 3êlos 9.605.00

I gro da Coufrrencla' de Paz ce I .?ombl;'stive! _

18, Ô60,OO
1 Kaesong. I '-;'fat. at; construção 15, 857,4U

. l1.Cce:::3onos :l.ô9, 582,40
Todavla, ,e jornal não diz Impressos 25,600.00

'fIe se deve derlm:;r desses es- :;m?::lagem _

' 49.515,20
tudos que os aliados "recorre- úpol�c�s e_Açoes 7.875.00

_ . , 1 Participações 6.000,00
ruo rme« at ':lente ao ança- Imposto do Consumo 6.6'80,50
menta da homba ato.nica, dI' I Depósito cornp. Bco, do Brasil 25,2.25,00
maneiro un'Interal"..\0 centra IS IC. Devedores 568.457,00

rio, diz o semanarto, "os l�Je I
Duplicatas á cobrar 3,989.132,80

todos de Irnçarnento de ho.nba ' CONTA DE COMPENSAÇÃO
�<:'I'am em- atomíca, a repercussão que iS-I' Ações caucíonadas

se teria nos ou.·os pa!seS, aB

vantagens que o emprego dcs-I'ia arrua tr�'ria ás forcas das P A S S I V o .

"

N-O EXIGIV=:
Nações L'ndas e o custo de tal

1 caPi�at E.....

,

o,peração t1� ser ohieto, antes, Reservas e depreciações
de um minucioso estudo per Exigivel a custo eIcngo prazo

parle do referido grupo e5l1e- Conta de Compensação

dólares para auxilio técnico
mande

Ila comunísíu nas Nações Uni

de Estado norte das.

Quanto á rehabilltação d:'

Coréla, na hipótese de chegare
a bom termo IlS negoeia\�õcs
para r-essar fugo nesse FUÍs, :) C R li: D I T O
sr, Acheson afirmou que às Na De DivGl;SOS
ções rn'd;>s .,;;'!sum!nuu ess�,. Fabrícaçâo
obrigação e tudo farão para Ital.

·

·
·
·
·
·
·
·

Peças e Acessórios para Caminhões e Avfom�vei$ :
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
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·
·

·

·
·
·
·
·

·

·
·
·
·
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COMERCial VIEIRI BROIS S.I.

*

Distribuidores dos insuperáveis produtos:

B
. J'GOODYEARlIaterias

Óleo paro freio hidráulico "STOP"
So

•

1 IINSU'Htele atas
*

Comunica que acaba de' rece-

ber uma partida das afamadas,
biciCleta'!, alemãs IINSUII•

SEJA INTElIGENTE I Compre a melhor bicicleta na

COMERCIAL, VIEIRI BRUIIS S.I ..
15 de Novembro,923 (ao lado da Igreja Matriz)

81umenau

Imprêgn
atômtca

da
na

Caso malogrem as
especial: do Departamento

cia1".

- Isso evIdencia
anormalidade das

funções' gástricas. O
melhor, lJaTR normalí
záwlas é a l\:t a g n é s i a

, Elsaradá; que neutra
liza o excesso de :acl�
d-2zestomacal e exer
ce benM�ca ação'

sobre o ligado.

\ ;

�,

Ilha .serâ orientada no sentido
das entrevistas qUe O· extinto
almirante Shel'man teve com o

general Franco.
Acheson ta:nlJem ncrcsc<;ntou

'P{)ssa

do, A'

ASSEl\<IBLEIA GERAL EXRAORDL�ARIA .

....Pelo presente ficam convidados os, senhores acionistas
desta sociedade para à assembléia geral extraordinária,a rea
lizar-se no dia 30 de agosto a.c., às dezesseis .horas, na liéde
social para deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:

1) - Aumento do capital social
2) - Modificação dos estatutos;
3) - Assuntos de interesse social.

Blumenau. 31 de Julho de 1951
,JOÃO KARSTEN, Diretor-Presidente.

RELATORIO DA DIRETORIA
Senhores AcionistÍts.

Atendendo às prescrições legais e estatutarãas, submete
mos à vossa apreciação o Balanço; De$onstração' da conta
Lucros e Perdas, Parecer do Conselho'�iscal e demaíszíocu
mentes referentes ao exercício findo em 3' de Junho deste ano.

Pelos documentos em referencía, qüe evidenciam os re
sultados obtidos no exercício decorrido, os snrs. acionistas' têm
todos 08 dados para julgar os atos da Diretorâa, que permane
cerá entretanto, à vossa dis;'c>sição paravquaísquer esclareci-
mentos que forem necessários, "

De acordo com os estatutos sociais deveis eleger na pró
xima assembléia geral ordinária a .nealízar-se -no, mês de Ago.s
to p.v., os membros do Conselho Fiscal para Q exercício de
1951152. . ,'.

. '.

Blumenau, em 27 de Julho de 1951.
JOÃO KARSTEN - Dlretor-Presídente
VvTALTER KARSTEN --'- Diretor-Gerente

BALANÇO GERAL, encerrado em 30 de Junho de 1951.:

A T IV O
IMOBILISADO

Imóveis
,fdtiícios

18,eQS,20

.�.I{_�1·ad.iH5
Construções

ESTAVÉL
MCvei.s e Utensíltos
lei-euJos e Semcventes
. , .

··'=!rrf1r!.�

�·Ia(!ui.n!�nlO
:_"crç3 f;;, ;..IUZ
:n�t .. estamparia
Importações

8.506. 649,60

70.ooo.oo

5.000.000,00
5.508.332,20 10.508.332,20

5.170.254,16
70,UOO,o�

Cr$ 15.748. 586,Sp

Demonstração da conta LUCROS E PERDAS
D É, BIT O

Edifícios 30.992;5ü
172.831,60
689.218,7Ô
252.552.10

1.244, '445,80 _

2,655.182,70

38.529,7$)
76.991,50,
294<.23à.20

260,121,50

568.000,00
2,036.237,50

c-s 8.317,341,80

4.923;50-
B, 312.418;30

ces 8.317.341,80

Blurnenau, em 30 de Junho de 1951.
JOÃO KARSTEN - Diretor-Presidente
WAL'rER KARSTEN - Diretor-Gerente ,

, B. SCHEIDEMANTEL, G. Livros, dipl, reg. CRC 51!>
PARECER DO CONSELHO FISGAJ,

Os abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fis
cal da Sociedade Anônima Companhia 'Textil Karsten, ten
do examinado o balanço, demonstração de Lucros e 'Perdas
e demais contas relativas ao exercício encerrado em 30 de Ju
nho -do corrente ano, são de parecer que se aprovem as mes

mas. bem como os demais atos da Diretoria, por terem verifi-:
cado a mais perfeita ordem em toda documentação.

Bhnneuau, 27 de Julho de 195L
,Dr. .José Ribeiro de Carvalho,
Acary Guimarães
Arthur ,Rabe Juníor.

PODE
O que Ó .ti ·épJ;�psfD.? f:\;,thcJUOS 1l1Wuati; gf'Il..H!C'·lliH��ria :.�{)S easos. :estauotãteJ
nue t; um tt"Çolic 'Ice durante u.no:'i h�ru \ tl""meI1::l 4·.-!ie�crHo em lin�ng� sím...

,

Uno:-emdo ncos e pobj{loS, ;!rSlltl('S e ira ; l}�tB l.di.:�� l .. ilC"re;;;::unte !o-lhct-o mtitlJ]a
mHüe$, �Jü!io Oe-ar, !';O!K,}t·;W p. B:;n"ll! ] UfI: uPum� .:urifl' ..�e II i�pi1e!?S!-!t·?.: Eéte
�irentm (�ê"'lC inài. �\ ell'í"m:'"h 'PntD:'r>! i� ]'-l, _'..dio -'f' ,p.��de. lllUWt oierectt...sf!o
L'ltefe�bt:U �O'" hum'�n� fie td�i.nt�lli* C,.i:.'M J ;;t'a�!d'íum:;:� te- :! 1'o�ioS oS interessadoS.
;.'�fOl'ç:Q: lt.ü'aUl IilliibH1."ut� ,�·.tOnlH}t' � e: :\ien!wm 1_'flteAl�;'i de �epile-p;sia. deve (�
�.s:i:\) r orque CI')USf!!tUl'.tJnJ l.Íü:;cuorit ULi ! tieI;lf1rat' . em �u t.' ·\r um �x:emp1C
prf;pfJ�'�ido 'lU;,,'! �hvil'i U� d:{Oi!.Jas �I':",: g;:1�aiIl,) ut_�ste túll;-Lt) �en:;:u.elonQI.
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CORREIA JUNIOR

1 - '''Onde está Deus, 'papaizlnho,
Que o meu olhar lHlnea vê? ..

Pc:t que, apenas, o adivinho,
na Iuz , .. nas flores. .. no ninho ...
1:0 céu .... na terra ... For que?

Per que não tenho a ventura
.le nêle os olhos fitar
como nas nuvens da altura.
c...mo no sol que fu,lgura

mar?

- "Meu filho, s� DOil'1, no mundo:
sen ..�.:�'l a I�a?, o perdân;
iij��t; do 1;!â.! acgre e Imundo,
:.� D-::-�3 verás, bem 110 Iunüo
.;fJ; it'�� 111 .��.:}[ic) COi·:�;:;!..o!"

•

{I)o 11'\f1·0 4.·r0ES�AZ: l:':/;.:t'f'3.1"-JTIS·')
r A ::e," ';n�r<�d0 em aCt1\2r;):JfO de 1tl51)

L �11!::: �� d 'd;;: (:�2 ·l�iu;:L/i ..
�_

.. \_ni��crs;n�iiou-"-;e �lpl !.�n�d
'-\""l'��11f'i\

,··q>,t_ :- f1(-ntl" :.::�;� �lr 1('f} �i( r 'jiill,
r.:, J)�l. ;J�J' lp'r. �j ..>!). : ll:l'ix«� .L� Luis .\h·f.�.

!'
. .

--- I -- l'c'.� anOS Em data de on.

- Tnl!l,'_:\l'rpêl o'1lem :l d.. t'l i Ie:n, n sr .. \lln·do Cürr'in, I
natr h:ia da P)'l'l't ,':1. �):l. .\.!i-· .---- I

ce '.1. de ç"".;,. ,i[·.n·· 's!)n-�',I -:\\SCIi.\1ENTO I
,

t�d <",1'.. .lc i Cs.L't EtH �·L"':�·S 11e�(lc �)

Sfj'f!7:�. ! l:!·i;, j(\ ; di
I ��; de �!Jn·o i}:'., o lar do s: ..

Q;,:al no Para�á. Ii ;: '("ld:('1 Julião Cardoso c de i
sua eSpllf li Da. Loonidn, ('(}11l (J

-- !\n;"':'l s r "u-�e Ontl','l (J Il'asc;mcnin 11e sua [ilh1nl1:l i' i
sr João B'll)I""ta elos I,: •• .,"_ I"�ne ,·[· e r- t·, I

. a 'r 1..1o.J .)n .... L-.:')'

t
v c, .., hl ct , !

agente flore' al em Hi,) '!) . _. -

Sul. - r:"1I1 I, mlvcn!» ck '
la I'i- i

i Ih;l,k- DrY,·:::. <.(·',"·i7f" �D d !
• '

I

-Fe:::.c,ioll fJl1tl':'1 seu �'ll; - JLl iho [J,!l" encnrclr'l_.,<! C!1;.;ala I
versario llat:llicilJ. o!,!'. Nild'J ra 10 o lar d() sr. !, !?ide l\Ia-:
Teixc'l'a de :\1('!f2. f:lll,·'.,·,· 1"0 noel de Deus e e--:JOca Ih til

da EStnda de Ferro �":!L' Ca li.

tarina e desla('�d() j c' :eh, ,1'S:"
radicar'o 11a Capital d 1 Repu
blíca.

\'LId.\.NTES

li �

fi�� " E:':-. f�! LU' CU I(. r.prc
- Defluiu nnl cm a efclllp!'i- cl.-do jornnlistu 11:1 cidade til'

de nal:..rlica d; ;.;€!nUl sr!u liuth ; aguna.

Holetz, cliléb filha ti,) ,'1'. Ar

SI', João

·.cJ[[i'lri:<l

rrr.cs eLeBES
� - '-�Z)r 10 1 arte in(e(!r�.-..t

fr�!ei�' de seu 3�.o aniversa-,
!'io 'le Iunduçâo, o G E 'J: '> 1-

nco f� :'Ú r�--a!:is r 112 n 1:te l'e t

11 Ih corren!u .I)l·O�.!111· \ in !
'!cur'o. um !oTandifl;)Q baile so�

,

cial no t rna�r;::--;1/) '.\� �lfl.l{t�-!S 1·:1

S D.:'I. (\.1:"1�:� {��·i'.e .. :. Ec,;te "re

tl'ur J-lolf��� (' de �.,l: � e" �n�a

Da. Gertrudes Hulelz.

L rendendo a r:;_:!l(":l.) � o !!lte ...

7'e�:--e do �railrlr corpo S()�'l!
.;') clube da .'.!em�rI· B:o B1'a�
to, contará com o con

(,pT'l:) rln ;ú f[lil,OSO "Nandi
nho e seu ccnjullto de ritmo",
'., me -::!q : flderiio "e1' reserva-

sría 1':,:;,,1;] 1":I-1J;t,�, fi;h;l ;1,1

sr, Alwino Pnup itz "C:{·úml2
cm Encano, munjc'pto rle 1!1�

daial.

trn1"lse:tr-o "': qeu pai, rc�o. a

exma s1'rr Da. Nuvina RodrL !','ira, ('um o �e�a,i(\r do Te -trn

r�ar'o;; GJn.c".
, �__

: �Uil2�\'í'gil
.

:..J 9�·_��·U�1 "

iI�;lr'b dt ai,��i'a.rl:t s:!: hem menor I <,';:;:"

a;ranha-céu. I ,.,�. � ... ,", ..:; � -�- - .. � "$. • � � � � -, ... �..- -�" � :� ..,.._ :;... _,_- X - A,,-- ...� - ... lt

. 0'''''-'-'-'-'i--"-'-'-e-'----'-"-n--c--�----p--o--p--u--I-a--r- _!_Ci'Ni2"II"B'u's'aH��_",.c....---,-_'_;.;;......_-......;...;.__,--__;_...;;._,_
JF:i\N NWOUNI :::: iT-J',- '."'''''0 l'OIr""

-

A'fli_'i.VnAnE� N:\ l\Um;._[,lN�, I'::
.... ...... .1, , • E

•. , :C,fHlFELU[llU; E i�NTnHO'iH 'OS �,.nt' l·qH�:'h�lh�i;ts., � Um!l (':,tupc:mm e t)eli:.si.lÍl�1 leVldi.l em Tecnicolor, com a ª.
reah::adas i!I,l varias pa�'tes tI_? n�undo, l'(1'i,..;.dou·se que a !m- :!r::",(�utol'a Betty Grable e o varonil Victor Mature: ::'
reomu�ina e clorOll1icetma dai} mteí'cssanies resultados no :::: :: !
tratameut9 (ks:;a afe�çáo. OS 2l?e5S0S (le bSSl! e a febre ressen- ;;

1 ��
II

n � I
II :: :

�e;t:c��l������l��i���:!�fm��;!t� ii:t:�I�:�7·oJ{�:;::t�!�'l�t�tl�a CQ� i � '«,' olUg UUD 1;;,0 CI19),\. ª �
""e,u:mh Ol'm\lgrav".1"cces;;;wwsei'}rnas:-t·,:: III ti ii bllsurr =í

-

heI' que ;uu ;::lJmi��na, ;}'pcs �l" de pouco � E O E I
tósh':a, {}",aSlvua dhrúi:l, l.Joeeil':l. e por 1:'= E I

vezes Yõn:ütQ� Ci'Jnqn�ntQ sem gravida ..

r
� Este filrn en{e.r�"a o que ha de [íl�!ravjlhc�o. vigorQso e l:e- :.!

dr:. (tul'.nto ;1 ��lornmic�ti.ia, não l)ro�t�1:, i.5 roi<:o. �a yida de '-'111 llTtistn! Dehw cançõesl li:léü'n;;iJh'!f'o ª II'
por asé:m dizer. rcacúcs. Rua admlms· = c('n 'ilO! l!.nredo qtl(� cnlenl e seduz! Aecmp, Comp!. Na· ::::

tl'2Çâl) pode ser f{'ita' soh fnnna de S11- ? danaI. 51101't e jornal americano, Preços de {'ost'.lrrle ª IpnsUll'iQs. - AS FI'V'!';\.:_;:; F, AS DIA- .:::

RElAS INFA='i'rIS - O en�lH'ê;v de fru- mmlUllllmUmmUmmmmumumummmmmmmmmmmm;u �
tas p:ua eUl'ar as diarrzhs ele crj,H":as 6._ X _ ã_ X X - - X - X - :t - X w_ 1; _. JrI

!

é am.iquissimo. j_'o{lavia· cada :tIl" tra'l

novas pl'cvlsoes sobl'c su;� a.plicação cada vez m;:ds t::i.!:.1tma1.
A'1l que consta, sã!} as 111rlt.'â.S cruas e as banan,,"!'s as ttl!:='l.5 It:1S

vezes utilizadas, Cem a l'illalidadc ele fadlitar a inge"illl, da"

ba.nanas, sempre <lifiál nos pequ<.'nos doentes, 03 mt-(1icos :101'

tc-amerieanos emlH'c":�Wl pú de bananas desidratadas. E�"c

pó se dilui lia água .;.,:u,':u·:lda uu iH} leite. UM PERIGO: O

EXCESSO DE VI'l'�l�iINrl.S - Tornou-se verdadeira múll:l

dar vitamÍnas às cl'ian:ças. SliO pretexto de "fortificá-Ius·'. ln
:felizmente êsse método não deixa de ter seus pel'igos. A yi

tamina D,
1

sobretudo, tem ocasionado um sem número de aci

dentes de 'excesso de vitaminas, dos quais muitos mortais, No

mesmo C,lSO, acha-se a vitamina A, que revelou: a cxistencia de I
um' caso, mürr.al peitNi mé,lico$- anglo-sa:.:õ€s. Que se deve Ipensar? Esses acidemos siio indubitavelm�Il.te gr�ve� e �odel�
trazer consequ�ncias 3érias, Dess!! maneIra, na:,a !te vItarnl- t
nas "em. ampolas", salvo aviso lnedicv. - Os caldos de frutas

e os legumes. verdi?"s. sã<l riquissim?s em ,:ita�n�nas, melhor
assimillidas pelo org�u:isrno e maIS agradavels de se tomar.

NOVO TRATAIUENTO P,1.\RA I\'H!.i!\mRO� .FRA'.fURADOS
Os animah; que púrventttra forem, vItimas. de .fraturas

deixarão de ora em diante de. ser imolados. Tal €_ a result.an
te de tuna n0'va técnica empregada pelo dr. John W. Kendnck,
da Clínica Veterinaria da Univel:;sidade de Calli'ornia,

Õ mencionado vetel'inario conseguiu criar uma nOva téc

nica que permite li reparação, na maioria dos casos· qos .mem-.
bros fraturados de grandes an�mai�, Consta.u nova teC!llc?-. da !
introdução de hastes de aço mO:ludavel dlretamente no os

so fI:aturado, qué por sua vez é engessado. segundo lun pro-

cesso todo especial. ..

:!)es:..a rüar!eira foi curada uma g!'ave fratura apresentada
por.. U1TIâ vaca üe tiGO quilos. Três meses depois o �esm� an�
mal acha'/a-se em condições de procriar, e mn mes apos reI

niciava a �ua pI'odu�ã{) leiteira. sem que fosse notado qual-

-qu-el' deçréseimo na sua produção, Ou
tro. fato digno de nota, e que vr;m,
CO�$>!'o�'qr a eiici�ncia da novel tec-

"re '. \ irtn:lsa . ';j)osa
Euclides Hnd:·i;:;u(';;,
denl!sta.

do Dr.

- Fez anos ontem {) SI'••To·

nI�:)., f -� de url1 cav:.lú de corrida que
;:'f! �-.;�: �. i..,�_-�·Ll '::e Uii1. ..� '::I\.•.tura .. Aciden
bao por o_3.:;i�o da úliimo hwerno.

voltou -o rEi:erido animal aos campos
de corridas vindo a::.;::1m, ainda, a

:reeditar :;uás brilhantes vitodas que
c.ollq,uptára ant�n':)!'ment€· ao g':deute que
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minutos

r'm}Jil (1,)

Baníleirllnt(''\, .1.: i z : II :trhn'g'

Trn -,p"'lOj fh0, � Ht'i't.,.f.i: {'r-;;

o

a�; 1,0 tl",1;.,·· ti x (\

toc� �' ��"'nt.-' 'í 'i .� ;,t� -- IJu 'd!'d .:

Os blinuc Bom Het':,o: \'iUt;i[í, :.hnucl
:1 e João (�e De''', '\f!1"fl(·'" ?,\iH,;Jl

f' :';e1son AIc'df'�1 Antonio. "ErO_
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tónío, .nunra porta recem.alier-: .'

ta está funcionando a Qu:tan
da Magestic, dt propriedade
de Cunha &, Ale-ntara.
, Trata 'se dum estabelec.rnen-
to eSf'eéaliza{�o em verduras e

fruto.,;" em geral. e que dada a

v'�riedade e abundancía de.
mercadoras postas a0 público Ivem tornando conta do merca,

cio;. Felicitamos a nova firma'!.
- i�l\lgur;.ndo_lh(' um futuro pro- .

missor pois a óttmn apresenta "i
rih da Ouítanda M!'!J"estic, é

uma prova ínconteste dc sua

capactdade.

Flavio

MOORE
··0" . '.'.

McCORMACK (NAVEGAÇIO)
Passageiros e cargas paro

BALTIMORE NEW YORK _ PHIlADÉlPHIA
e Portos do Mor dtis CaroibasJ

QUANTA - PUERTO lA, CRUZ. COMANA

MARACAIBO e PORlAMAR - CARUPANO

""."'."""''''''''....._--�

Cl1�IIU1 CASPA.-

QUEOa lOS CA· DIr'l 10 - SEXT11-}'ElR,4.,;
Dãs O às 6 hrs. (Só Luz
Pàs 6 às 12 h1'5.
Dàs 12 às 18 hrs,
Dàs 18 às 24 hrs,

(Desligado
i"Luz c .Fo.r\�a
(Só Luz

LUz'
(Desligado
(DesligadQ
(Só L�uz ,;

segurança. internacional, 3ssi:n

COlllO dos principios da Carta
{las Nações Unidas, Estou COD

vencido. agora, como já o es,

. tava então, de que Se tivesse.
mos ignoradO o a,P.eÍó para um

auxilio. ii. Coreia,· isso 'eqUivu-'
leria ii. ruor-ledas Nações Uni
das como protetora. contra-

11lgl'QssãO"', .

.

DIA 11 - SAU,i.OO:
Dàs O às 6 hrs. (S6 Luz
Dàs 6 às 12 hrs, (Luz e Força
Dàs 12 às 18 hrs, (Desligado
D�s lS �s ""4, hrs. (SÔ' Lu?:.

(Só Lu:/; .

(Desliglldo,
(Luz e E'orça
(Só 1.11".

I
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