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Acres��utou que até 1945�,
as 'contribuições foram reco

lhidas ao Banco do Brasil,
afim de poder atingir o total
necessário "para a constru
ção de três grandes colônias.
de férias: uma no iicrto, ou

tra no 'centro e a terceira no

sul .depois, tendo '. obtido até
orerecímento de terrenos pa-

li LONDUES, 11 (UP) - o

'li premíêr Attlee COU!illlla !cali
I zanôo sue excurssao eleitoral

li através da. Grã-Bretanha, com
; a qual) espera. derrotar nova ...

11 mente Q-S conservadores no

li próximo pleito, a: vinte e cinco

i deste. O sr., Attlee, acompa
, nhado dos membros de sua fa

I! nlTIia, apresei�d.a-sc em gra.?de
ii número de CIdades e locabda
!: des do país, tendo lH·onunc�a
j: do, até agora, yinte e sete dlS-

I curSO$. Isto, em apenas qua
I tro dlas� En:x- seus discursos,
ii mr. At'"tJ.ee explica detalhada_
mente a � sitll:\<;ão politica e e

conôntica � do P'IiS'. E, ao mes
ridiculariza as a-

RIO. 11 (Merid.) - A
bo, _"'-"o )Gela reportagenl
e ehanceíer João Neves da

Fontoura declarou que res
ponderá prontamente os
nedldos de in!'ormacões do
senador Ferreira Souza; a
cêrca ela atitude do em
baixador Batista Luzardo
em Buenos Ai.res, nos epi-

j

I

culpadol
Prestes

sodíos do levante armado
contra o presidente Ju.an
Domingos. Perôn. _. O .Iider
udenísta, no Senado, quer
saber se é verdade nue o
embaixador Batista Luzar
do pediu ao govêrno ar-

gentino que fosse à nossa
embaixada. em Buenos Ai.
res, guarnecida por força

" .

sumarlO deo

RÍO, 11 IMeIid.) - .Prosze-
guiu no Tribunal de. Jurl o su

mário deculpa do lIder comu

nista Luiz Carlos Pretes e de

II outros dirigentes vermelhos. °
)Jr-omotor, sr. Orlandú Ribeiro

I I de Castro, depois de pedir a in-

I clusão no processo, de novos
) docun;ento5 comprobatórios de

1'1
I
.culpabilidade dos

_

réus, ,leu o

relat6rio em que sao foealtzados
-----

los comunistas em tOdo o mun
do, COlTI ligações díreta.� exis
tentes entre os dirige!'tes do ex
tinto Partido Comunista Brasi
leiro e comunistafi � rUFEOS. Foi
ouvido o depoimento do russo
Eugenio Sorrer Mm;k\\1in, fq.gico
da Russia crn. 1 942, �\n virtude
de perseguições políticas. Fês
tremendo libél0 contra o regi
lne sovié1íea. A dereS;l pediu
q�le o Jlliz não iornasst.! en1 eOll-

/�}ideração o depoim�-1�e M?S!c
�'iui�om o que nao concorctüu

I'CANDIDi\TOS C02'-lUNIST-',S
S. PAULO, 11 (Mcrid.)

Comprova-se a ostensiva mfil_
tração de elen1-entos cOIDunls
tas "eln vários partido!>. Cita-
�e 05 candidatos José Cll::" e
André Nunes Filho, que ,'úo
tedas '13 ....euniôes CCJll11Dbtn:o-- e
que participaram à recep�áo :.\€'
Eliza Branco. A PoiIcia (�lln(JU
urna lista dos l1t.uneroso;; I t.::!!ld i-
ao Tribunal Regional Eleii "1"111
dates comunistas in�;crHos nos

p�1 tido�. Sc· tais ca{ldidatos Jn
sic;tiren1 COm o Us]ogan··. s�lo

-=
;�3ncijdatofi de Luiz CarJo� Pl'PS
Ü!lS H�US T.e_g�!_·tros ::'l..:t"-)O ant:Jl)-
do:;, H-á ccnlUdatns que �"JU .:.!.
niurâ2'tas nlílitante,:;: e sa infJi
lr;.tm nos partidos T(::.f.�j;,lr(ll/o;.;
lnc(lianH� aCtJTdo5 ucc.Udns. os
bastid-or��#

. Não há delnVcl ada com

ignorancia, A cartilha.·é li
enave do couhecnnento.
Matriculemo!! os analfab"_
tos num: curso de educação
de allult05
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,.... SUA CASA EM" fliORIANÓf>OLIS

ELEiÇõES LIVRES
INA, ALEMANHA-I

:;:; II BERUM, 11 (UP) - A Ale- I' i;; ,

il
manha OIj�ental do�;nada pe-

II
:: ': los COmUD\SL1..S ace1tou o

PIa-I'=:

II
no de 14 pontos da Alemanha

:: L .ocidental, pal'a a realização 1= Ir de eleições livres como bases

II= , para as negoc;ações sóbre a

:: I ;1 unificação do pais. Contudo,
= i;, (IS comunistas 01"ientais alemi'í-s '1'!1 t::; j ii solicitaram que a Alema9-ha
::::: , d Ocidental cesse seu l'eanna-

:: 1 ii mento, �,!U(l tIuaJificaram _de_iii,§ 1 2_p:::s�}('�g�o.
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� (j. . maioi;' 0..mOfá nf{Jd(!,�n(J
e conl{}'j,táve& Iwtel do
€átada d,g fla!1.ta Calb!liim

. tn-em iuaugutado (!J11J 6�lMJe�,
i

,tiewt na (J()�-tWifJ da lJapilrd
. e{llatl!uJ!1� d1J[JIJt�_ d��_
�.-�� �� � ,�-

ê @timtofp·� (;r:}H?J rodô /); CDkl{thl[)
�,. (llpatlame-MlOfp lilXuojOiJ
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lJoncial, arím de impedir o

asilo aos revolucíonãrtos
antí-peronâstas: caso afir
mativo, quais foram as ins
truções do Itamarti e se o
embaixador Batista LU2;:!r
do obcdeeeu-as.

O chanceler João Neves
declarou que não tem co

nhecímento oficial do re

querimento do senador Fer
querimento do senador Fer
reira ::,ou.:a. Leu apenas
nos jornais que esse l'epre
sentupjc iria upresentuf
LU)) pedido de infonnélçüc".
Agu<\n1<', portanto, ql!C o

faca. Acrescentou o lVli
nisiro das Relações Exte
."iore:;:

� "Rêinetido ao Itamaratí,
terá pront[! resposta".
Por seu turno, o semi.dcr

Ferreira Souza fês 'i!stas [-e

guintes declarações à nos-
sa reportagem: )"Vou apresentar à ses- \s1\o de hoje o meu pedido
de infonnacões. Se ó exato
o que dizem os jornais, o
embaixador :Batista Luzar
do não agiu de acôrdo com

as normas usuais da diplo
macia latino-umcricana.

o;:; PETOj)ellS, é belll v<!r

d,,,je, não acei.tam I) direi
to de asilo. Nós, america
nos e, notadamente' brasi
},,,lros, sempre respeitamos
,�disso fazemos apanágio.
Pouco antes de falecer, o
sr. Filadelfo A7.evedo 'deu
voto notável à Côrte Inter
nadonal de Haia, sôbre a

pendência entre o Perú e a

Venezuéla, acerca do asi"éo
ao líder Aya de la Torre. O
grande jurista brasíleíro
defendeu a tese de que, s<'

verdadeiro o noticiário ct:,.
do à publicidade pela im
pl'ensa, o clnbuixador B_1-
tista Luzardo desrespeitou
nossa diplomacia":

.

publicos, inclusive o de ta

xIs. O carioca terá que pagar
muito mais caro o seu trans

po rce nesses veícutos, sem que
haja justa causa para a eleva
ção, ccnrorme afirmam à im
prensa os motoristas que são

o govêrnn
u1tilnanlcnte
ôo Pi'C�t) de

tem erm eu rda de
cora a elevação
algul1� serviços

CAIRO, 11 tUP) - ° jornal
uAli Mis'rí ", ligado ao Partido
Gove'rrrist.a, diz que o J!.1l\ crno
Egipcio está cogH':in<lo da con
clusâo de U111 tratadu ds- n.io :'1-

gressào C0J11 a Russia. Esse p!;l
no teria sido c!seuiido, ontem.
nurua reumão secreta da Cúma
ra dos Deputados.
:\IA�HI'ESl'.�cõES
AN'l'J-BRIT�"NIC.\S
CAIRO, 11 (UPJ - Pelo ter

cerro dia consecutivo. os Est.u
dantes egiucios reulrzaram. ho
je, rnanifestações no centro da
Capit a l. CU111 gr-itos anf.i-brí tú-

SSI

DE

te o Brasilj
ATHAYDE -"

l,ronrietarios
c consideram

remun e radorus.
As comnannías de an'bus

(l'!.1c,·cm também aumentar as

suas tal'iras e pelos mortos o

gove rrio tcrmtnará capiíulall
do,

dos seus ea rrus

as suas

x u X

Quanto aos g cnero s de pri
meira ]lei.:r-:'isi.1:!t!e, 'luanu'} os

preços não são aumcntanes,
comecam a sumir das qnitan�·
das

...

e a.rmazcn s. Ji'i não ha

carne, nem mesmo para llt2Cm

esteja disposto a tli,;pender
alta soma que os açougueiros
pedem por um quilo.
Ulna estatístrca .recente acu

sa vinte e cinco por cento de

elevação nos preços dos mate
riais de construcãn. Tuc[o su

bindo em ritmo acelerado c

constante.
xox

O povo não vê nenhuma

medida tomada em sua de í'e-,

�:3� exceto a. ausurda In ícíutã
va dos tribunais ele exceção
que só dariam resultados con

traproducentes. E.!i& aJgunla
nH�'dica foi :l(to1ada, não vimos
os seus efeitos heneficos.

E'. racü prometer; C dificíli
mo rcatízar,
Temos' a prtmazia cn tre os

países de "ida mais cara 110

mundo. Nesse .particlilal' a, Eu

ropa, a Amertca, a Asía c a.

;;1: f�i:sa ��n:vanl-s� ��,:êrenics
ante o Braslj ,

nícos e de apô io ao primeiro
rr+nístro N,.:I1':;5 Pasch»,
SUl';7.: B.'t.SL J!\'Sl_Tf';�:iTrr::r\TrL

1':;\ "!'\r'l"r::.:..:.\ \[)O n�·.!p��';l'l�
LONDRES, 11 tUPl - lYon�

í.cs ÜÜ.L'La::'s br-ítàrucas ;)fllT.l�Ul\
fi ....!;:'" C�\ EE. lTU. Hccit�l'an.1 o oon ,

to de vis ta inglês, K('Sll�)(iO o

qual a zona do Canal de "ue". <
.nsubsutuíveí corno b35['- no 3 ..5-

1e01a de dcresn ocrrlentnl. Devi
do a isso. ncrcscent»m, o:••

'

.r tc

,,!tU::.} ícanos lJ:lssarlo 'l iriterv H�

de ]u�l-;'ei:rn -rnais ativa HQ3 [1''':::'

sunros do Oriente Médio.
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Transforma ra m Estátu a De
umont Em Armas DeGuerra

APELO DO SR. IVO D'A QUINO 'A C.t'tMARA PARA A RECOLOC'.?-Ç!:_O DO
rvrONUlVIENTO NA CAPIT AL FRANCESA - RETIRADO PELOS NAL.lSTAS

RIO, 11 (Merid.) - o
sr. Ivo D'Aquino, que o

cupou hoje a tribuna da
Câmara, contou que du
rante a ocupação nazis-

lnonumentos de bronze

que alí existiam, para
sereUl convertidos em

armas de guerra. No �l
dessa arrecadação connt
(l monumento que o Aé
l'u-Clube de Franç'a, c

ngm em hcin1enagem a

I Santos Dumont.

I '--------

IProlongam·�e as �iscussoes
. JO�DO

l�a nxa�ãU da exton -Uh zona'neutra
I
I
I

I
I

Base Avançada das Na
ções Dnid8.s. 1] (DP) - Os
oficiais de ligação aliados
e comunistas estiveram reu

nidos, ho�e, durante quase
três horas e meia, em Pan
Mun-John, lVIas não con

seguiram chegar a entendi
mentos, marcando 110VO en

contro para amanhã, Ao

que parece, ainda hoje a di
vergência girou em forno

SANTOS DUMONT

ta, em Paris, fOl'mTI re

tirados pelos alemães, os

=

:::

:::

.,

Apelou o líder do go
venlo no sentido de que
o Brasil tome a iniciati
va de recolocar o monu

mento, do qual exi�te u

ma replica no H.io de .Ja
nc1ro. no túmulo de 8a11-

I tos DUIl1.0nt e, como o

(ConcIlIe na :!)l I,;1gjna, lct]"a ·1\.)

da extensão da zona neu-

tra
jHILHARES DE BAIXAS
TOQUIO, 11 (DP) - A

pequena força aliada que
irrompeu ante-ôntem nas

linhas de trinta lTlil solda
dos comunistas. na Coréia,
regressou depois de infrin
gir milhares de baixDS aos

vermelhos. Os soldad()s a

liados informaram qHe os

eoe:unistas foram tomados
dt' !;urpl.'esa (' de"alell1actos
ú1gil'VJ1l <3111 {oei'!s as clire
ÇÕCf!: .p�ra €::;c::U);;U' ao r!la"�

sacre. 1'41"::;15[1 operação, <l

fôrea de infantaria ;_,Hacté\
contou com a Djuda de Cl,'

'qu�'111n 1üHl;.� n01"tC'�'!l�le)'l
CélI!OS.

'1_'RAN51'üRTE
A RELICGPTEE.'.O

Qi.lartel General do Oi
taV0. Exercito, 11 (UP) -

Foi realizada a maior O1)e
rac5.o de trflmpor�(' e'll Í1e
'licoptero na história mili
tai, com a condução de to
da uma divisão de :fuzIlei
ros navais à frente de ba
talha. Essa divisão, com

nlcn() CflFip,lil181ltO, foi J,?�
�. JcI:.J 4"1.. =ei::.Jo hL'r3.�.s �X!"!!

��E�1���:-X;:�if:�:: :��:��;:�":;�
iri��l'����E���. "�r��:�:��lh��
reforço pa:!"& !!cve t'2utath"!l.
de q1Jeb:-� �(.-: ':2.:..i:t�!lCia
i:-;:�"'::.i';��
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Vende-se lotes ·DO melbol!�,í,;;;, ;'Í"�l 'hi}�:i'ldo bar e ea-

!',' •• """,.,�.l" no melhor
;·,:.',1' .. '�;�'-;-:',�, V"r" trai''''l1.

.. ,. • T �
_ ..... '� ........ L --

;>f,:I, ,: :;'!'Pl'ICt::U,'lO, na Rua
,

n. 4, nAJAi.
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Un:w m::lluina - Pount a

J »nr, em, perfeito estado.
Inforrnaeões com CarI

H, F_ Juette, Jaraguá do
Sul- Rua l!,mgelo Pjazern
N,144.

pODIO da praia .em frente a ilha

Informações HA:NS TOENJES
Rua Paulo Zimmermann,

lVIe��:!o�i��!";!!�_ I

V.tarem-se não sendo com

littr.":ntes.. Tratar na CãS3
j Ruyal S, A .• Rua 15 de No-

I < '''H'h,·n '}')c,

"

't. C, ...dl "i.. ;;''1 '1}fJj"':"� ""

UMA CASA DE llIADEIRA, ranchos, com água encanada e

'ríbeil'ão nos fundos, com 1.30iJ metros quadrados, 110, bairro
da Velha.

.

Tratar na redação deste J"m·uaI.

nd
< -�- -

__ o �.
_ .._ ._----_

1 terreno com benfeitorias e inf:aIações sito no lugar

Sa!io 'Weissbach. O:Ubeirão Brrmco l. ao lado (la estação

(la Estrada dt� Ferro.� A tratar com Erich Jark -- Rua'Bahia

Fortificar o organismo deve ser

" a primeira preocupação das futuras

mãesínhas, Gravidina é o fortificante

à base de ferro, fósforo, cálcio e

vítaminas, e�ell1entos da maior i�portãnci.a.
Seja previd��te: tome Gravidi9a...

'

j----------------------------------------------------------
pro- )gelo v

GRAVI A "enha buscar
sua earta

por preços de ocasião diversos carros usados em ótimo
estado:
VANGUARD-1949

FORD-A CAlVIINHONETE
Tratar com O F I C I N A fi R T I C LTDA.

nLUIUENAU, Rua Sete de Setembro, 472, Fone 1395

USADO HÁ MAIS DE 30 ANOS
UM PRODUTO 00

LIBtU1DlóRUr UCO� DE'- clcnn XIVIER S. ft.

Sob a direção de ex- técnico -,ti;] Ot \(;n
J�eJ1Se, dr) hie �_e .Ianeiro, fO.rDlêJdo lJP){)
Nacional de Fiscn!t2.a!;ão (!H !i!ie,.!l(:!;-::) do

f ;�} qt1t_'

i'.: ..;-

i �-�é11.-., ,c.:_

! rstr

li 2.',:,' �_� ��.- '

. - J'_':-!i::l.

!
Ilfaiataria

� Mo e'll,e

c - 5

em

citei
; ji! abr'í inqué.:."�to para apu
rar ?S .reSi}OJ1�Zl;�'j:�\:�ades cxis
;vn�ç':-; na .novirrentação dn
Fundo Socíal Sinc1ical. Quem

punido

Precisamos boas cos
tureiras que cODheça�
o servíço. dustrla).',

":;:;�: Ro�olpb8 Kaoder t J. �om, e IB�,
.. ;,.-1i-A,-X� li: -:fí - K r%--.li-:"h.' •

ª ���-�.�=
_.

-

-
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-
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�r.�rpjh.f:lnCln1'UiJU:i V��I;!��)••dh

ver melhor,
15 de Nov .. 143{) - De fronte ao

Gu"'arda�livros
Precisa-se de 11m formado com prática para importante indus
tría de Blumena u. Cartas com rererêneias e pretenções, idà
de etc ... ao cuidado �este jornal par:! ·'íNDUSTR!A".:

,6 prestado na D(�legacia
êia de Ri';::' do �l1',.

ID�. e �omércio Bermauu Wee�ê SrI.
_'.:-::;<:l\E�L:C;IA GER!-a, EXTRAORDINAI"IA

EDITAI., DE CONVOCAÇÃO ,

Pelo presente edital de convocação são convidados os Se
i nhores Acionistas da Sociedade Anônima "Indústria e Co
: rnércio Herrnann Weege S.A.", para reunirem-se em Assem

de PJ]iJ bléia Geral Extraordinária, á realizar-se no escritório de sua
i séde social' à" 14 (catorze) horas do dia 10 (dez) de Novem
bro próximo, afira-de deliberarem sobre a seguinte ..

: ORDEM DO DL\.
1) Aumento do Capital c consequente alteração dos Es-

tatutos Sociais.
2) Nomeação de Peritos.
3;) Exame, discussão e aprovação do Laudo.
4) Efetivação do Aumento do Capital Social.
5 I Assuntos de interesse da Sociedade.

Rio do Testo, em 3 de Outubro de 1951.
VICTOr< WEEGE -- Diretor-Gerente.
ARNO Vv"EEGE -- Diretor-Gerente,
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GÍ"'andiosa liquidação de livros está nromovenrlo
a GRAFICA 43 S.-A. Indo e Com., du;ante todo e

mês de outubro.
Agora.não forma Bibliotéca quem não quer,

pois com poucos cruaeiros' cumpra muitos livro".
", LivioOS de €:r3 $(1;00 por sómente Cr$ 20,00,

de Cr$ 30,00 por Cr$ 10,1'10 e grande imensida
de de livros aos preços de Cr$ 1,50, CrS 3,00 e

i €�$-5,og.

r�c'l'i(�a:;� .b.J::;,lnl13B. lVféJn·
ehas, Ulteras e RPUTrlr:tis..,

'F� }XIR DE NO(�;�TIH.:'t,

que, 111'c-

�ua Sâõ

VIAJE PELO "EXPRESSO RIO DO TESTO" IIQue proporciona conforto e segurança. Saídas !
:1 de Rio do Testo 6, 7,45 e 13 horas. De Blumenau II
II (defronte A Capital) 9,30 - 11,30 - e 17, horas, II

-_ -- -- ---
r

-

-

-

CIRURGrAO-DENTrS�A

A P R O P A G A N D A é uma grande força que reah:
za o progresso do comércio e da íudústría, Ela oríenta, es-
clarece e aconselha.

,

Desenvolva mais seu negoi Io, utilizando o Radio. TO.
, DOS, conhecerão sua oférta.

RADIO DIFUSORA ITAJAí. Z Y K-ll. está ao dis
por com suas 11 horas diárias de irradiação.

-
,

Rua 15 de Novembro, 760 -,- RLpMENAliJ Porlari 0.0
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o DOutor Herbert Georg, horários do Item 1. na Qua-,

era onde �verem d� carr�gar'
c u :-l"'-:_"':'l'rgar, devendo re

i L _d� 0S \ \; ;(:L11ü� logo depois
do c::!.rregamento ou descar-

c;6es, EST:AB�t.ECE! rcgamcnto.
1 O estacionamento e trafe- IV - Os automoveís par-
i go de veículos na rua J 5 de, ticularos, cujos proprietários
I Novembro, fIca sugelto às sr�'l' t�v.erem residência ou domi-
guintes normas: C!110 na Rua 15 de Noveni.bro

� .. ,- ', __._O"_.,"�_��_ .. _'�' '_ .. ._ I - CaminhÇíes e carroças- i somente poderão 'estaciona�-

, sr.mente VOGerá" entrar Y!a l nessa via pública. enquanto
..� -��" ��_.�- -"'-'� ----,- '.�� : r:''! -: 5 de NovEmbro dE':1fro I rrijo tiverem recebido outro

---.-----__ .. __ - --.--.. I''::;� �e::'::J:DtC'S hnrárkh' dfio, i local de estacionamento ,pri-

t ;, I" :-_, �: 1':.r2S di'ls 12,15 à<:! v·ativo. .-

ReG, j 17 e das 18.,às 24 ho�as. .

i

V. - Aos .ô�1Íbus urbanos
j II -- Omous e Mlcro-Om- e mtermul1lclpais é vedado

I bus ü1termunicipaís poderão u!!rapassar outro'; quando
enÍl;ar, na rua' 15 de Novem- _viajarem no l"!lesmo sentido,

I bro a qualquer hora. mas so- VI. - Qualquer infração
men.te na r,Iuadra onde tive- contra dispositivos da presen

: ,<em o I?or�to de estacionarrf'll'<! t� Portaria, .será, punida de a

: to -.,?<: rm!b�;" e 1T'!cr(·-5·'!, : córdõ conl Ó disposto no Art.
�:_" �� \�.�l;i:t:�{· :�·.·c j�!'.=-_' ',l'; ; ?2'iL

.

do- R���1113�1j::!1tu Est� ...

S�gf#r._:r,j3 {!. ::f",��·ül:1Ç:H::1... E :'::J. :'J{_1 ; dual de· T;i;'"tlnsi+o,
15 àe Novembro. � (;�_T�yiPR�� ...bc� Blur!'le-

l�l ...:.:... Cc.mir:nues e

carro-,!' nau, 4/de"Outubl'ef' de' HJSL
ças somente poderão entrar .

" ,Dr;'- Herbert' Géorg
nn rua. 15 de' Novembro, nos Delegado Reg, <ele. Polida,.. ,

:ll!lU1!J'e� :íp O!P;HII:>.1 urn

s;;nu-i'p 'solsnqO.1 ;) SO!PES
urn:'ís;)J;l SOl.ll!J snes enb 1W1d

.,.

?Si
:::::1

e�'..----��----�������-t����--�-----------

� �------�------������--����----�����J,

II
ª�
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, , , 'CAPITULO I quadro social ha mais de trinta anos., I

mês de janeiro, convocada �;;rri' c.to dias de antecedência. � autorizadas; c í)' A.�sinar com o prcsldente as responsàbilídàdes tintln-

,

Dcncro.;naçio, sêde, dura"ão e fins '., Uníco - Os r, ih-I t ib i ' S p 1 t
.

T ..� sue os onoráríos não pagarao qua ql.ler con rI u -

!
s egundo - J!.m seccão extra-ordinaria, em qua quer ernpo, con- � cerras. .

tArt. 1 - co:" <I denominação de SOCIEDADE ESPORTIVA CE RE- São à Sociedade.
.

vacada com dez dias de :mü;?cedência, quando requerida nos 'têrrnos ] § 5.0 _ Ao 2. Tesoureiro: a) SUDtotihtlr o L "m suas faltas em-

CREATrVA "GLOR!A", fica constituida urna sociedade cbrn, com 11er-.' " CAP!TULb lU deste estatuto e após aberta. o presidente deporá o cargo, que será pre-l porártas e nos seus impedimentos evenautis.; e bl Colaborar com .0 1.

sonalid:;ule jtlridlca,' e sêdc social no Salâo Btl�eh, Encano do Norte, rnu- 'Da. admissão e readmissão dos sócios I E-Dchidú por ach:ma.:::íc,. " UlI,a vês empossado, escolherá seus secreta- I 1.0 que for nc:;cesssrio _PaI.·[I a bôa marcha dos servi,ol' da .tesourarIa.
niefpio de Indaial. ",' I Art. "" _ A' admissão dos sócios será feita mediante propm.ta assl- nos. . ' " 7.0 _ Ao diretor-tecnlco: a) Zelal' pelo stand de trro: b) GuaMar

_

§ trnlco
� A Sociedade !lUTará por- tempo Indetcrmínado e com+] nada por sócio quite, ,Art. 20 _ Os membros da dlretorta e do conselho fi,cnl serão elci- 1

e rnarrte> em ordem todo ri material esportivo e c: �xecntar com E'-:otB.U-

):>""-50 de pessoas quo preencharn as condtçõos e satisfaçam as

exigên7'!'
Art. 5 _ São requísítos necessários' à' admissão: a) Ser maior de tos anualJnente pela assembléia geral dos sócios ,podendo ser reelercos ti50 to,:;_'" os sEr:j�os Ineientes no seu cargo.:

elas p[,escrltas nestes estatutos....
,

.

. -18. anos: b} Ter profissão definida e c) Quitação com os regulanlentos total ou parcíalrnerrte. CAPITULO X
.

'. '. I

·

Art. 2
-:-- fi.... Sociedade tem corno objetívc facilitar _.nos seus asso- i :federais. estaduais ou rnurãctpaís, daqueles que queiram praticar o tiro: . Art. 21 � Ás assembléia gerais ítulCionaráo com a pr-esença da :DO Conselho FIscal -

eiados a prática de esportes, inclusive o tiro 'esportivo, em todas as suas

I
Art. 6 _ As propostàs serão encaminhadas ao' julgamen'o da di- metade e mais um dos sócios, em primcira convocação e em segunda, Art. 23 -- O Conselho Fiscal compor-se-á de três, membrqs,', ca-

l�,od��dades, não profissionais, dentro da ética e espírito das leis na- 'retorta,: acompanhadas do parecer do Conselho Fiscal. , �_meia hora após a prírnerra, com .quaíquer número.
.

I bendo a p_r...síderrte a,'l mais idoso. ,

�l(In:llS, notadamente �s-: que r7$.Ul� ,�s <1esp�rtos" bem,:c{jmo inc�tí_ .'. Art._.7 .,-- Os sócios. exctuídos por falta de pagamento só serão rcad-' .. Art. 22 - Nas assembléias gerais poderão ser discutidos unícamen- § Unico - .Haverá três suplentes do _C�nSe�o Fiscal., ele_itos n�
v ar a cultura moral, C1VlCa e Intelectual. ,

'

, mitidos quando pagarem os atrasados.
' ,te os assuntos relacionados na ordem do dia. I

mesma Assembléla Geral.
'

,,'
,

,:
,

CAP:q:'ULO II CAPITULO IV I,
, CAPITULO IX Art. 29 -- COffi:\)ete ao Conselho Fiscal; a) Reunir-se. se_mpre. que

Dos sócios Dos tIireitos e deveres dos sócios I Da diretoria I se reunir a díretor,«: b) Opinar sobre a admissão e readmtssa?, dos só-

Art. 3 '-- O quadro social compor-se-á das seguintes categorias de Art. 8 _ Sõmente os sócios quites terão o direito de; a) Votar, e ser Art. 23 - A diretoria será composta de um presidente ,um vice- I cios, bem como sobre qualquer irregularinade de que tenha :o.nhe,ci-
sócios: a) Funàadores; os que tomarem parte na assembléia geral dt! votado para cargos eletivos; b) Interpor recursos para a ass�mbléia 'gc- presidente, um 1. Secretário, um 2. Secretário, um 1. Tesoureiro, um 2. mentn: c) Fiscalizar o movimento financeiro da sociedade, verif1<:ando

constituição ,definitiva da sociedade; b) Coptribuintes, os que forClIl zal, das punições que lhes forem impostas pela diretoria; c) pedir 1i- Tesoureiro e um Diretor-técnico.
'

os balancetes, balanços, livros' e demais documentos; d} Prestar todas

n.dmitidos e pagarem as .contrlbuíções devidas; e c) Honorários, os que eença fi diretoria. 110S casos de comprovada moléstía ou ausêrieía, fl-, Art. 24 -- Os atos da diretoria só serão legais quando tomados em as informações solicitadas pela diretoria; e e) Requerer" ao "presidente.
tiverem prestado rel�vantes serviços à Sociedade ,ou pertencerem ao' cando isento, no periodo da licença, do pagamento das mensalidades; 'presença da maioria de seus membros e do conselho fiscal. quando neCe�.r.rio, a' convocação da diretoria e da assembléia geral ex.,.

d} pedir á diretoria convocação de assembléia geral extraordinária 'por j . Art. 25 -- Os atos da diretoria serão julgados pela assembléia geral. traorãmártg.
meio de requerimento assinado por si e mais de 113 de sócios, quítes;

, Art. 26 - A' DiretorIa incumbe; a) Reunir-se com pontualidade,'
BLUMENAU-'-CURrTffiA e) Tomar parte nos ,desportos e recreações e f) Comunicar á diretoria ordinária e cxtraordínàrtamente; b) Tomar iniciativas no interesse e

End. Teleg.; "L!MOOSTh"ES" 01,1 ao .Consefho Fiscal quaísquer irregularidades de que tiver conheci- sob a administração em geral da sociedade, C bem assim sôbre faltas e Art. ao _ Nas eleiçõee a votação será secreta, e não são 'permiti.

AGENCIA BLUMl!lNAU

l-mento,
propondo providências capazes de evitá-las. I infrações em que incorrerem seus associados; c) Apresentar anualmen- das. chapas oficiais.

Rua 25 de NooomÕ1'<; N.Q 3t" Art. 9 -- São deveres dos sócios cumprir e fazer cumprir os pre-I te, relatório circunstanciado dos trabalhos d,a administração e d) Auto- Art. 31 - O preSIaente nomeará um secretário e os apuradores.

FONE, 1002 sentes estatutos. riwr dcspezas até Cr$ 500,00 (Quinhentos cruzeiros), ' necessários e, terminados os trabalhos, proclamará os eleitos, dando-

PREÇO: Cr$. 15S,On CAPITULO V I Art. 27 - Incumbe aos membros da diretoria: lhes'posse imediata·
AGENCIA CURITIBA Das penalidades § L0 -- Ao presidente: a) Representar a sociedade em todos os ates Art. 32 - Dos trabalhos eleitorais será lavrada uma áta.

Rua 15 til(; N'f1vr.mbro N.o'� Art. 10 _ O sócio que infringir qualquer disposição esl.atú1ilria rc- juridicos e sociais: b) Convocar c pretiidir as reuniões da diretoria e CAPITULO Xll

gimental ou regulamentar, bem como as leis ,que regulam os dcspor- assembléias gerais, depondo o· cargo nos casos previstos. após a abcrtu- Disposições Gerais

tos, poderá ser susp<enso ou eliminado, 1'a dos trabalhos, e reassumL"1do a preSidência, caso a aclamação reóiiia Art. 33 - Da administração da sociedade só poderão fazer parte

.",.""".....=....__'....._......... .... § Unico' _ Na pena de suspensão de qualquer sócio, o privará dos' na sualpessôa; c) Assinar a correspondência, ordens do dia, folha,s de brasileiros natos oU naturalizados.
'

I
a t bTd d f'

.

d) D h t d Art. 34 _ ,Estes estatutos sômente poderão ser reformados ou aI-
,direitos que os estatvtos lhe conferem, mas nfiõ O isentará ,do paga- I pao<:�en, o e_ responsa 1 J a es .mance."lras; e. .

"spac ar o os, os
,

d d d dI" I d t d o toão ou em p�rtp em assembléia geral para tal fim con-
menta das contribuições a que estiver sujeito. .

,

1
papeIS qLIC nao epcn em e_ e l ..craçao (fi !I'cton:·. era os, n .. --,

. . .

Ar'L 11 - Será eliminado o sót'Ío UI Que- se atrazar- no--pilgtltilCnlo··' .

§: -<1.0 -- Ao Vie�-Presidente: a) Substitúir o JJ�e�ide::te em, seus itn- vacada.
.."

' " ",

ó
pedlJnentos e\'entuals e nas u f 1- t o r � , b) C 1 b Art 35 A sociedade só se dissolverá pelos votos de 213 dos s -

das mensalldadcs por _seis lnêses; b) Que .p@r_.n�a� ��nl.p�rta11!et:1,?J .t"c..:J .'�. _., _

s as � �a: en�p ra l�S; e. .q a. orar
''',10,5 quites o.u "'uand.o, não r�:;t,nr�!i."',. 1':3.LE de 2'.0'. de�t,e;-f.:(;c.áof:,;.-.!�!lquele

nha prejudicado ou possa prejudicar a sociedade;' c)-Qtm desacatar os I com o Ple;ndent� para o exüo da admmlstraçao. - .,_ --

membros da administração; (1) Que rór reincidente. é -.e) 'Que COJ,:l1etet 1 § 3. -- Ao 1.. Secretário; a) Lavrar, assinando com õ .présioente. '�aS'o, para ,fin� que ferêm' dtcididcf e. ne::õ" Ci\"'o, _par"}-- .:,,'i��r. em li

crÍlIle inafiançável.
'

" . ,

I
as. atas da Sociedade e a corre1>pondência expedrda; b) Zelar pelo ar- ,;"üdação sob a dire<;ão do presidente, �fim de: ·a) ,Pagar-se ,todas as di

Art. 12 __ A eliminação será da competencia da diretoria, depois de qUlVO; c) Trazer em ordem o registro geral e fichário dos sócios; d) '.'idas; e b) 'Empregcr-se o patrimonio restante à' instituição de carida-

consultada a Assembléia. Organizar o relatório anual; e c) Substituir o Vice-Presidente. de, de preferência local.

<7 CAPITULO VI I § 4.° -- Ao 2. Secretário: a) Substituir o 1. em suas faltas temporá- Art. 36 -- Os sócios da sociedade não respondem, nem menos. sub-

Do fundo social --_ - :-, .• - . - rias e nos seus impedimentos evcntuais; b) Auxiliá-lo no que for solici- sidiàriamente pelas dívidas ou obrigações J!ll_,sociedade. '

I
tado Art. 37 _:_ Os carOTos de administração que não Ílvérem sUbstitti::ios,

Art. 13 - O fundo social é constituído pelos bens móveis e imó- . ..

veis da sociedade. § 5.0 -- Ao 1. Tes01,lreiro: a) Receber as mensalidades e toda e qual- uma vês vagas, serão preenchidos pelos respectivos suplente!', na ordem

quer quanti d'd t t'
.

d d b) M t
. - obtida, salvo nos, casos do diretor-técnico e dos membros do COJI,Se-

� _Art.' 14 _ A receita da sociedade é constituída de; a) Jóias, men-
a eVl a e -per encen e a soc.e a e; , an er escnturaçao

l'eguIar da receita e desp z c) E t
.

bIt
" '

d lho Fiscal, onde haverá nova eleição. ,

salidades, ingressos, donativos, contribuições diversas e legados; e b) e a; '" ralr a ance eS mensalS e proee er
bem como a grande

Rendas eventuais.
ao balanço geral anual fechado cm 31 de dezembro; d) Ter sob sua Art. 38 '-- Os r,euniões, b?iles, festejos, etc.,

,guarda valores em espécie, títulos e clocumentos; 'e) Pagar as cOlltas festa anual, se realizarão no Salão Busch. , .'

�HhJlllmlmlmmimvuUmIlUml!mllmmmmmmg!imIlUmr,mi���'; Art. 39 _ Os caS03 omissos neste estatuto serão. resolvidos, u�"a-

= :; mente pela assclnbléia geral. em conc9rdância conl as leis do país ..

:: :: CAPITULO XIlI
Dos orgãos da administração e seus deveres :: :: �

Disposições Transitórias

ble:' ':�r;�' lJ} ;��(�j;�����=; ��)in:;t�:�:��:.aFi::��dade: a) A aSfi"m: i ª P �'� I �' t��ITIMj�€ Art .. 4Q ,--;:- .-"pr.:."ad0 Co presente ;,gtatuto em a3sembléia zeral, será

, 111, .,·,·lo.mada a p'rim�jra d:rt:toria e o primeiro Conselho 'Fiscal.
"

Art. 17 - Incumbe aos orgãos da administração: a) Cumprir e fa- :: l' �
Z'i": cumprir os presentes estatutos; e b) Administrar' com zêlo e prObi-'j::

i �; Art. 41 - ú presente estatuto será assinado pela diretoria, que ia-

os interesses da ,sociedade.:: :: 1':\ constar em anexo os nomes de todos os' sócios fundadores.
'

'_ - Art. 42 _ A r!Jretoria providenciará no sentido de ser efetuado o

CAPITULO VIII I := .

:: ,�e_',Íi'tr(J deste eSt�'-'_lto, de acordo com a legislação vigente.
Das assembléias 'gerais . - ' -

=PIRI PERfEITO fUNe,'O'HIIM'ERT
:...,. = �:('{"�r') do ��crte1 22 de sefeulbr'J de 195L

..:-�rt, 1;3 - li a.;;sembléia geral é o pDd�r soberan·o. d3 soéfedade.' ·e" -- ;tli: - •

::: �,,,�i _= j: ,:'·C .c,i: I_;;;-r.�T" 1.:. P!'��;dente: III OSC'.\.R VOIGT, Vice-Pre�idente;
::t�r:; '�C·:Oj:';it tt:.Üi�3 d0S sóci6;; fundadDre3 e cnntrit':�uíntes, que se enC01!":' l��

- - •

'tramA�� _��Z�d� t�:'so:��;&��r�:;:l e:!�����::�:. em SeSsües Ord:nárias e � DO SEU 'IIUTOMOVEL � ��di�:.·���.�j?��0.�if:�.,;�:{::;��������:"'l")\t;;'������jvi���C:::R t��:
:extraordinárias, convoca-da. por editais ou avisos:·

.

--

. , _» P..,ecünh��!! Y-er{l�ü�iT:ts as nrmas �upra ei.lt.1meradas de n. �) a ''''1),
� Primeiro '--Em'sissão orçlinária. ,reunir-se-á anualmente, n" [= fO R O 01'1 EO"URY'

- I ') 'd' .

i". 1",]:<;nl, ii dc'Cutul>ro de 195r. Em test:E,

I �
.

i � 'li " � ;�,:,,: ::'�:".,:,�:"' �'�""U"' EGON ""en ".,,,,,,r.

encontro �e um lavrador I axija sempre' i: ���a5 ie�mn;as
-

;IID�Dstria,,��Jt ,���J�!are S.I.
Q policia !tãcnlca l1li:; OÜú\UD!DE f O R i) l��:�,â;�:�/cà�Drà�;c;��ições estatútárias e legais, temos:.a

8âtisfação de apresentar a vossa aprec:'iaç[.o os documentos re-

vesngar 3. procedênci.a da 1n- Sem sinais de
_ e.A� li �rR'� �. � O R D = ferentes ao exerCÍcio social er�,.;e1Tado em 30 de' juunho -do

Vários quilômetros á esquer- formação e tomar as provi- : violcncia IQJ f\JU'i!.iH'.'! I - 'corrimte ano documentos estes que compreendem: a Demons-

da de ()sasco, pártindo" de, dêndas que o caso exigisse. A _peça ,foi encaminhaua, v'RE(O$ DE USl/i f () R D ,:r::._ção Õ2 Li.{L'I"OS e Perdas e a Demonstração dç Ativo e Pais-

um atalho, na altura do qui- O escrivão Luis Queirós, en- para exame" ao Gabine,te1\'1é-'
- ...:i:!,io. ", !.

",
' ,

.

:.
_

. E Estes documentos s:::rão submetidos à vossa aprovaçao,
lôríletro 18, foi encontr?-<.ia, tretanto, não precisou do cnn

I
dico .Legal, e depois será en� é O que n.9dem of�recer, sóml.lole· os :: ',lCompar-hados do competente parecer do Conselho Fiscal, �a

um.a c2..vdrn humana, no �é�o curso da Segurança 'fessoal e trcgue aos peritos da Policia - t" 1!01 - � :: I oróxÍImi 'assembléia geral. q",e s{';:-i convocada para o dIa

do ·rriaio. No local em 'apreço. dos peritos da Técnica, pois

I
Técnica, que darão a última �, E � '8 de ôdubro vindot>r!j, às :'7 horas, na séde social. ','.

conhecido como Granja Yak� no local somente havla o;,;sos palavra sôbre o assunto. P.�e$-
- � t V E D r. N D O � E � F O R D E Esta Diretor�a sé ácha ao j:nt�ü'o d�spor dos senho!�s aqo-

de S'.'�'Pedro, o lavr?o'or C1e ..

'
.,

f"U t
.

d !' I :::
'" _.� "". �

:: :o.istas, para' qualquer esclareCImento }ulgado neceSS3no.

J ". ,CA Or:11'110, ac men e sunle-se. mn a que a b"llelU

I:::
'

::: Blumennu 25 de agosto de 19;)1.

'; me,mie' Agostinho,' Aribabek traJ,spoJ'!úvel lJ!.lra o l)lantão' tenha faleCido, em ...!onscqltên-

§.C nA·
I

S A
E WALDEMP..R SANDER - D�etor-Presidente

I·
::;��l: ::�:l:�� =�;::fa:�'"!:;.:E:i�� ;::·�:�;:�::.·c!;�'�;:�, asa o illOflCanO .

. .; D.monstra,!o:�;::' :��: �:��::�=�. 1951
comUnIcar o fato .9 PolICIa nham' remeXIdo tudo, I to as lntemperles por mUlto:',

. I �:: IMOBILIZADO:

I
- - ,imóveis e Benfeitorias 536.799,70

I
Central. {3M PRETO VELHO tempo. Animais se

incumbi-,:;: M'EReAnO D AUTOMOV IS"
:: Construções 17.687,90 554.4;87,60 "

O delegado de serviço,

S}'I
Além do crânio, er'recadou ram de devorar-lhe as carnes, § AU E A E ª

I R�imundq. de :Menezes, ic!(:':'- o escrivão de- serviço v�rios arra,stando p�aços do �orpo I § ª :Máquinas e ,Acessórios' 809.079.00

I m,Inou a Ida ao' local de va- fragmentos de um paleto de para lug'lres dl�tantes, vmdo- :: :: '/eicuJos c Pertenc'"s 61.000,00

, JOHN l fRrfHEL FUIUDADOR Móveis e' Utensilios 66.766,00
! rios ãuxiliares, a fim de 5n- casemira azul-marinho, pp.da- se encontrar apenas a parte I::

-
. tJ - n -::

ços de uma carteira 'de cou- da cabeçf' que tinha ao lado ª ª DISPONIVEL;
tf"'=""��������:"""",,����������""""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�''''''''''''''''''

I
1'0 e de uma caixa de fÓSfO-! o osso maxilar. ' I::·

(d· E p::
Caixa

ri' ros, encontrados nas ünedIa- Com os elementos existen-
I ª ,on IfÕes, speciais ,arã ª c/ Corrente Bancos

&

"ln
'

" ções e que provavelmente de- tes, é impossível a formação �ª" ê' REALrZAVEL A_ CURTO E

Ir
. ,.' veriam pertencei' ao morto. ! de uma idéia exata sôbre a \: Ofl·C·lnas E Frotl'stas :: ,c/doi:rerite, Deve'dores

"

i Q'
'

'O
'

,

De acordo com i) �xamc su- I cálSa da morte, pois a pade,:§. -;
,
.. ª CapitaÜzaç�

,

ii.
,-

'.. .'

',.
:pedidal procedido pela po-

I ó�se� encontrada não apre-[ ê . .

..............'_ : ::����:Ç�:��àre

11 ��o;���E����;��::E::r::$���:�o'p:;;�"Nossa divisa é servir'l
"

ROl\IANCE cendo tratar-se de um m'eto,' saal. p,mcUl:ará .saber a qucm.!�" ,",' ,-.,,,,,o ..�� --

. =.ii ...

U M-' B·'" i:" R T"
r

'O""�;PS "II -L E S p-eIâ formãç�aõ óssea.
.

pcrtenr>j" aql.v·la cabôça ,� '-;""�',,",""'�'llõ'� :::

I!,!H �', ' L
" ,;�>' H --,--- ..

'De music� � �o��t'ro -1!_!i_Ii_II_n�_II_II_H_U_!!!�l��mllhmm!llHIIWIIWili;�lmlllmJ!lJmllmmm "

NAO E-,"{IGf;;:J;: S S I V O

I O mundo misterioso e bárbaro aos garimpas de '::apital 1.000.000,00

,,:
djamantes nas páginas de um, livro profurrdamente t

fi 'I"
-

�"'t'
,

d
de, Reserva 232.iS4,80',

,
!,I,. ê::i:�l�t��a���:'l�r;�;;:n:d��of:::o�a::��: 'I· en OUVIO en ar ameno:" p

'Ulldo d:e:c�a:p�,�t:ae�IC,;z'aa�ç�a::o�:�ial r�::�:H�,
2.715.943,10

·

drama e ação, retratando as lutas, os ódioR e �s am

di'
87.529,00

hioÕ!l,' dos homens.
�

I e persegui· por uit t ., .c,�.;;�r';;,; ;;',:","OF. LONGO PRAZO,
00 .• o.""

.1 'IGORI EM 211. EDIÇIlO I O degeReradl flgia, mas foi IIresa 2 lIaras depais: era o padastro da meDiua :�:::;:;�;:; �,�";::',m'd" �::::: .

II loteil'am{'nte reeseritQ e em fÓl'mu. definitiva, ' Gratificações a Pagar 20.000,00
Pôrto Alegre, 9 (Merid.) - ao meio em que vivem. A r va de serviço na Avenida J. nina.

I Em tôdaS as Ii.vrarias- ou pelo r.eembõ'so postal. De quando em vez, traz o no- o':.iira coisa, que não seja uma Pessoa, quando é procurado Procurado em sua residen- DE COMPENSAÇÃO:

I �O: Cr$ 40,00'
ticiário da imprensa esses fa- dessas manifestações de de- por uma Inenor, que disse cia, onde a policia notou tam- Caução da Diretoria

;'
j"

E O I fty 0- � �
tos escabrosos, revoltantes" generescencia, não se pode haver fugido do padrasto por- bem o desinteresse de sua

,
JI: !!: �

de violação de menores por atribuir a origem de tão cri- que ele tentara violentá-la. O mãe, que não tomou nenhu-

individuos congenitamente ta- minosos atentados, à pessoa tarado fugira com a interven- ma providencia quando o seu

U_'ll O {eRUl E'I R o huniana. ção de um casal de namora- amante, chegando �m, casa,
rados, de�alniados, inteira- Pela segunda vez, nestes dos no Parque da Redenção. lhe disse que a pequena ha-

��-�� - ..�---,- mente nocivos à sociedade ou últimos dias, a imprensa 10- Levada á presença das au- via fugido de sua companhia,
''',

cal noticiou cenas semelhan- ioridades policiais, a menor quis o.�sargcnto desculpar-l'ie Dcmf)nstraç�C) de LUCROS e 'PERDAS em 30 ,(te Junho de 1951

, -," i teso A primeira envolvia uma declarou que, em companhia de seu, ato, mas terminou _ D É BIT O

� I
I criancinha de dois anos, sal- do sargento, vinha de uma confessando tudo. E ainda 1 ����A;E D�;;::�:AÇÕES··:··············'········· 1.6!�:���:�

�. 'la das garras bestiais de mn festa em Culto de Uband;.l. pediu aos policiais ane pro
, " . . .

7 9600ll
,� _. -

FUNDO DE RESERVA ESPECIAL' , . . . . . .,

III ,(": cnonstro, graças ú pronta in- Ao aLraves:;arc1ll o Parqne (l.a CUrf.lssem ."l1wnisar a situa-- FUlIi1JO DE RESERVA LEGAL ; '

'

,. 8.685,00

� :,ervenção de uma' 1'Ízinha. O Hedel1ção, o padrasto tentára çfio, pClis seda prejudicado em l?UNDQ DE RESERVA '
, :.: 7.960,lQ'

� monstro, agora; náo é outro possui-la pela força, o que sua carreIra, tanto mais que
GRATIFICAÇÕES A PAGAR ,., 20.0oo,\]0

... _ . DIVIDENDOS "....
..

80.000,00
que não um sargento músico nao consegmu graças, como era doent.p., asmático, e esta-

do 3. B. C.� Emanuel, David já dissemos', à intervençã.o de va, em vesperas de entrar ,e:qx
Gitixana, um cw'al de 11<ln1oracIos rles- li�'2nça premio.

.

O gu;ú�da civil n. 931 esta- pertados pelOS gri�' da mc- O fato' foi levado ao co-

nhecimellto da unidilde em

que serve o sargento-tarado,
que devera,. assim, ser pro-
cessado na fórma da lei, pa-,

_ Diretor-Presidente:"
ra pagar a monstruosidade REINHOLDO SANDER - Diretor-Géente .

que desejava cometelV• MARTINHO C. DA VEIGA, Contador, Cart. 125 ,

A menor disse, ainda, em PARECER DO CONSELHO FISCAL ' :'
suas dec1arar.õcs que há mui- i Os abaixo ,assinados. mernbros� do Con<;';'lho Fiscal da 'So-

. -.' -
, ,.;cc,,;,�,l.,. :',�""",h",, "iT>I""'U-"''l'T-<TA 1'\1" ''''TF'''·:.rli.!>.Tl': '::;&T:;'Ar!l_

+-_'� 1.:...!"_1'�"'..!.C,!,'f1,...l.::;. t:,"'lQ o:.e..ot, �� ........---_ ........................_--....... _ ..�.!.J :i:)"""'_ ........__ __.._: ·"\_.o_ ...v ...... '-.-.,; .........� � ... -�" ... _-

�..J ._.
_ ----_.�.�............. c_ _ .... '-.1.. 7'-... R!3 S P..�l1;y t€:'l!dc €:���i!��10 C b�13.�1çt'1 àê!'!1��"!�.!!.L.��C? doa !:ti...;

:!::i��::,. ü_:1:= .�s. .i-:.:tv-'_1' y.-J��::.ll,_. - ...3 � 1" -.. " .l. J.' �. �IJ-';
'" - -

--- -rr t:-�z.' e _:--e:'-Lai:
.

CE:: !ê_S.::::t:c C3. .D!::-é!:;:-i�· E: �;. (._�:,",�!. :.z. ....êtê_..... :e:,

ao éVércf.... i6 S1,.,.���,-1.-,.'e- �O de. "i�"",1"'6 dó' C.�Z:ê:lt� �e � t,1!.t�
do encontrado t;dõ-;�' ;;rfeita '-o�de-� e exatiq§o, �fi6

-

dé' �à�
recer que os mesmos devem ser aprovados pela assembléia
geral.

'

Blumenau, 25 de agôsto de 1951.
Her-;r�-ius J''\l!'.n _...... Artrlf Ecm.� 'l}i-!"'!nSi E;��r.b.·�. :_ ... :

• .

�'. .' �. _':7_':;'
�

... !'!"'t"

CAPITULO xr

Orgão dos "Diãrlos ASllocilÍdo!i"
propriedade da�

S/,;;\ "A N A ç A O"

A N kC Ã O
>

R,edaçã� A_tiministl"ação
-_ e OficÍnàS -
Rua São Paulo D. 269

t Fone: 1092 C:x. Postal 38
,

Das eleições

; Diretor:
: MAURICIO x..-'\VIER
1 RedatOl'�Secretário;

-,'IORLANDO SJiLVEiRA.
.

! . 'eXPE!mEN�
.

'
..

r .t;.ssmatllra!>.
t

r1.nü;tI .... Cr$ lfJO,OIl
F:Iemestral Cr$ 60,00
I'L Avu!�G Cr$ 0,50

BIFE preciSei de

MOS1ARD�!

Sucursais
RIO·

Raa do Ouvidor n. 100 '

Í"ones; 43�7634 e 43.-799'1

S. PAULO
'; rtuá 1 de Aln.�il n.

·LtJt �n�ia� .-. Fen.es:
,-fn77 e ;-4181

Ij.��7_1() rEORIZ0]\�
iL

1t,�;3 G i)]iis,. 24.

Art. ,15' -- A despeza --é constituída de: a) Todas as contas ,regula
autorizadas; e b) Obrigações eventuais a critério da diretoria.

CAPITULO VII

� ��!;����.;;i�g:i.: _ >

] 'Lunt$O::' Ro Dr" MUl'UM,
·

'f{}{t '" �L,� andar "" RaI�1. 223
., (àIN\'TLE

R��� [5. {�(,;�?nf 92

: ' "

Rua 15 de Novembro
Nr.' 591

TELEFONES lV[UITO'
CHAMA.nOS:

POLICIA �.

BmrillEJROS
'

..

fi O S P I T 11 I S:
Santa Izabel .. 1196
Santa Catarina . '. 1133
Municip;>� .• •. •• 1208

PO�"T()S DE·
AUTOl\'IOVEIS:

Al. Rio Branco .. 1200
Praça Dr. Blumenau 1102

e 1178
Rua B. ReUl.'o •• •• 1111

IMPOSTOS A PAGAR: 936.845,00 1. 491. 332,60

30. 9�4,90
10,845,30 41.819,20

LONGO PRAZO:
'

726.205,80
'lM,H6,10'
.10.000,00

, 65!!.099,io

DE COMPENSAÇÁO;
em Caução 20.000,00

3.101.602,90

365.659,50

20.000,00

3. 101.602,90

Elumenáu, 30 de Junho de 1951.

WALDEMAR SA�.RI!�Jt � _DLretor.-Presidente,
RÉINHOLtiO SANDER - Diretor-Gerente

MA!tTINHO C. DAVEIGA, Contador, Cart. 125

J jN�O IND�'�THII E �UME'R�ro DE �JNnCITIRINI
I

'

- 1\'latrlz: !TA,JAj' -
'

� �'undado 'Cm 23 d45 Fevereiro de 1935 'Endere9{)' Tele�r. «INOO»

�; Capitallnt?gralizado o •• • < •• ' • - • '" Cr$ 22.500.000,00

, Ft.mâ.o de reserva !egai e outr'as reservas Cr$ 27.500.000,00

'.rotáI do irãô �xigívei'�· .• '... Cr$ 50.000.000,00.
AGEl.�CIAS E. ESCRITO'R1OS NA S PRINCIPAIS·PRAÇAS DO ESTADO .

DE SANTA CATARINA, NO ·:&10 1)E JANEmO .E CURITmA

T� de De pósitDs ,

Depósitos a vista (sem limite) 2% PEPO'SITOS A,.PRAZO FIXO,

DEPO'SITOS V�ITTADOS Prazo múllino de 6 mêses 5,1/2%
Limite de, Cr$ 2úO.OOO�OO ' Prazo :mfuimo ,de 12 mêses I 6%
t· ;1'1'11'1-'" ,·1.,,' I 'I"� ':--.nf'\ mil) no " í';�E;rnD'ST:Y'ÓbDE AV'I�§f't p;;tEl'!Vl0
��_ ... _,'...... �� "'-_ '-;;-' _,u'l:i .. 'I:,.>""'''�)H-''_''�, t.:. '!J,r· �_.JL) ......, - -

,.

D�érs.r·rt;B P�F1;..-rr.;A:Rlt5:l '

_;'ViB� da 60 dias " 4'j?J,

;���:d�� ���:i;CO'O�r$ �O.6g(ó�) !:!��: i�Ód��s i'5�Z%
.

'
,OAPITAl JZAÇAO' SE1UESTRAL ___;........--

. ABRA·'(JMA:,CONl'A NO «m CO) E PAGUECOM;CBEQUE.
'''t, ·IOf

':, ;4$,':.'�"" 'i" t ,.> ..q,,o:l'(�'·;*!kP,,,,"J,,,,L:;···i'*"'.

;t. 814. 25Z,80

KE

C R É D I·T o
PRODUTOS SALWARE
RE;CEITAS DI\7ERSAS . .

1. S{)7,.280,OO
............. : -. 6.972,80

bão,' se.: esqueça" II !
, ,

PARA o CONCERTO 'DO SEU RADIO SO' Á OFICINA:

�� d6 .:r��;;:!��.;: :!=-:!:.aJ �-;bÓ ...

r'a tenham que morta-,' os
dois.

I A Il1enOr foi encaminhada
\ ao "juizado dE Uenor<õE'.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



BLUMENitU; '12--fO,.19�l:

libelo contra um govêrno I

ena

Nas desassombradas páginas de TERRA ARRASADA,

f,az o j>Jrnalists Osvaldo Chateaubrl:tnd uma am'lli!le minuciosa

e crua dos atos dil1ituosos pratlcadcs p\)108 homens' do últhno'S

I
governo de São Paulo.. I

E' um depoimento corajOlSo � sincero contra os �olítiC03 �
que tentaram transformar aquêle Estado e o BraSil numa R
terra de ntngu-m, ou, como diz veemen:�IB-ente c autor -�
numa terra arrasada, '. D

E' uma, acusação formulada através da' voz da mais can..B
dente verdade. �

�
��
��
�

.. ..

..

� &lições O CRUZEIRO I
��J(�.e:r-��..dIl'"��.c,�-

Em

Rua do

C'INE H
Hoje, às 20 horas _

Paul Hoerbiger, na .cstupcnda e magnifica produção alemã
"

«Ro ul»

casamento 'e' A dôr .Iog.o -passa.
q�a"do�selpassa

em ambas as faces. exímio. ·1 - FOl"lnign; cachaça - - - - �
- -::- -::- -

3 - que <.l. India, muito em- de mau BustO. j � Let.o ; ruem,

bera pO�_;;tw y{tl'ia;;- gralldes iJl'lI do corpo 1l1!oJt1n'J tp.}, li 'r- "'�""""'''1'
cidades, aind;1 {', cssencialmen- -- 'i'(r,;-u� de mulher; cabeça :de i' 1I!l�!J"f!/I!:uc��nd o#�,s� .',
te, um llni� p�í" 71 t;.� da SUl! gado· 7 - i 'ena; dGze meSl?l.�;

I
<IJ lII[tm6índ- (). '

... I
lJupulaç�l-:;' conlitiu:t a viver 11U nuta ·;llus:e�d. S -- E'-;llln� .'

� � ql!';l;l��A I
campo. 1- Alucinuvs>; ]JllIT().

• ,�tlt�mnP4 .} �I1 =: qu l 05' romanos, ua é: I. �OLUÇAO N. u 320
i

I.
;" :,..

;liI'!\:poca/ (hf :éegun!}a' guerra púni-' lIOrIZQlltnJs: -- Pecado, Te, I

da, .it;(1) €!, em fins <1:) século Ma, Aluú, OprcS'ião, Poe+icoe,
III antes de Cristo, emprega •. Ano, Sã Da, Rã, �\COS�l/. I I
va, para a cor-dagern lIa sua yej'Ucais: - TI'OI,as, Pe' Pó, I I
frota o espar+o, espécie d� Aa. Are, fj:oretad':, C�ina' as. I� núq... I

gramínea que ainda, hoje se' co, Om, AG, na. Aposta. L: ...._4...__J
cultiva na Esnanha e ni)' norte 1 - - - - - � - - -- - - - - - _..:._ --._
da Africa.

,.

. f dlllmIllIlIllIllIlHllllllllllllllm!lIIllIImiíu-imIHlumtiUllliflllilllliJIII.u
5 _. que até a apariçâo cloi>':': II E 1\-1 O R l� O, I D A fi;

I ==
branc�s, mais! ou menos há ª VAIÚZES E ULCERAS ::

um século, os Míór-is, indige._; § DAS P�RNAS: curas s,eÍn, �p��ação
:nas da NOya Zelandia, não co_:: DISPEPSIAS, PRISãO DE VENTRE, COLITES

" 1-
., ,

nheciam .nenhum n'eta'.; e que,

1 § AlVIEBI_:\-NA, FISS_!JRAS, CpCE��A NO ANU�
apesal' {hsso, OS -seus orl1arnen�:: CORAÇaO, PULlVlüES, RIN;s, BEXIGA, FIGADO

tos, es'culpidos em madeira OU,::
na l1e'dl·a. eram de surprcen.,

� §
d-ent� f-e-itio c hetezu. §

6 - 'qu-&; '3 bem- da discjpli; ::: _.-- ME'mco ESPEClALIS,'l'A:�'--
na: no�" navíos de guerra . jn., .§ Clil}�ca_ Ger�l de Homens, ,Mulheres e-Crianças

, gleses � �!ii)anhó�S' do ,sêtúto' ª iTC)UPfl.!.VA SE.CA: 9 às 11 e 1<5,as 17 hs, BLUMENAU É
XVI "é �uÍn marinhelro pro.o.· . !!llllHlllllltnllUlllllntIIIIUlIIIIIIIIllIIIHIUIIIIIIIIIIJIIUllllllllllllllmImll

�
�

.

'

. :J.rumllllllUnmmmlllllllllllllilllllumrmmmmmnmmmmIlUJiIllI'
cador de uma briga trvesse ::t. ::

. , .

•
' ',., .

'.:
.' ,

....

',;::
infelicidade_ de matar o adver_!:: PARA PRONTA ENTREGA

-

sárío, era amarrado ao cadá., I � .

ver, e'. ambos - o defunto e o = Automoveis novos

mariilheÍro vivo - 'ülnçados ao'� STANDARD VANGUARD�

mar n� presença da tripulação TRIUNPH - MAYFLOWER

:reuilida' l�O convés.'

--DR. ARY TABOROA-,,:

I b

BALSAMO ANALGESICO

DE EFEITO IMEDIATO!

PIe-up - FURGON Vanguard

t�ONTUS.;,O 'f 'Tire a d(�r C')n1 ali

MAus passando GeluJ. C!)l1tI1Sõc:�.

luxações, entorses, (rlllpl gei:,{.-)
dores reumáticas. ncvrálgteas e

musculares' são .r�piqa�e�tç: íl.livÍllÚilS
com aplícaçoes de'Gelol. (i�lol

desínüama, descongesüona c. esumula

circulação, produzindo agradável

scnsucãc de 'ben,l c:�lltr.

�: ... ,----,
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J

BLUMENAU, 12·10'.:1951

.�

uni
•

I

Bllunenau.

presente ficam .convtdados os senhores sócios !!.:::.:;t:! So
ciedade a comparecerem à assembléia g'cxal ordillari.a, :� rea

ilízar-se no dia 15 do concute, segunda-feira, às 20 horas, na

sede social, afim de deHber:u'em sôbre a seguinte:
ORDEM DO DIA

1.0) - Ele ícão
'

U_t nevá dil'etoi'ia;
2,0) - Assuntos de interesse gel-al.

rn"m\'lE�";AU, _li. d� Outubro de 19,31

li
II
II
I!
II
II

II
II
II
li
II
II

nossa páglua esportiva, II
tendo sempre se sobres- II

i; saido com gera! agrado, II
dado a sua Imparcia lida- II
de e mancirn eonscren- \!

, ciosa de comentar, sen- i!
rro JWl' isto muito estí- !!
mado nos círculos espor- ,I
Ovos locais, ii
A turma "cá de casa", ii

aproveita o ensejo para I,'
Iormular-Ihc os melho- ii
res votos de felicidades, J Il.ll\ Ig. _.:\. \i ii!., J

I' ao mesmo tempo que o ::
I abr-aça efuslvarnente, 1\Co/m/uH. d6;' n"f\'�' ! '�.__ . ......1. __ =- � __--���������--�------------�--�------�---------

No dia d.e hoje, vê pas
sar rnats UlU ano fIe sua

exístêncía, o nosso cole-
�;a Américo Xavier, que
vem prestando seu eon
curso a este matutino.

O nataüctante, ele
Ll<'!JtO esforçado c dedi
(;H�O••i lérn de desempe
nhar as Iuncôes de Lino
tiplsta neste' jornal, é um
exímto colaborador de

ataques, palpifa,.ões, depres
são moral, agitação, onqüs
tia. Marava! acalma a irrita
ção, elimina o desos50ssêg::l ;,
os crises nervosas e dolorosc s.

liajaí r is ela «

t rça'"
ndone»

-

ra te
...

nl

:::

distribuidores de NQUfJt1!.bra, ". N.o,�;:
Teleg,: "LTh'fOUSINE!S"

FONE. 1002'
PREÇO: 0.r$ 155 oo

::

rcnses ,-1,:\
...i'_.
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Ame;iêo Encont;-C;u Em Caixa. Apeii�s Cr$ 139,40 D

Destinados Ao Fomento Da Produção N Paraíba"
p Declara o governadorl -.

�OYo cO� (CbJZam,a�) DO ,processo .que a verba foi desviada Nato. de Estiloc Leal
abeno pela nele�acta �e PoliCia .. �e jII�,.�o Sul para �utras aplicações Idistribuida àimprensa

_, �__�_ " __ "'�___ _ I ' , . ,

. '

O!!�����.��e�s� u"���!P��!��!li!�es��,�!���o d!�iãOC:Úb�C!�I��!�I!� I ve:���o!l J��.��ri�:me'ric� \!�= i ����,orde:�:�::�l�:::�;��e po�erádiscDlir assuntas politico-perU_arlul.� r�ligias�.s
contra JllCY Fiuza Lima,' mas cessado, por representllção do ta d�culllentaçao, com" atest�- NU a trataI' do caso da verba tado a expôr fatos COm o, em- RIO, 11 (lV.!ar7id.) � A pro- de bôa csmaràdagem, irecOmen_ eejarn con.tranos a sua polItI-

conhecico por "Cyzama", noS_ Agente dos Correios e Telcgra dos firmados, por pessoas idõ- de 10 in:'.hõ",s de cruzeiros des.. ; penho de deixar perfeitamen- pósit.o da reunião do Clube ML da ao Departamento Cultural ca externa. Após ter comuni.,

So corre�1KndtDJC' em Rio do I tos, st-, Urbano de_ Moura J1�as, a r�spelt'? �e minhas atl- tinada pel'.J> gov-erno diO' ex- i te elucidada a aplicação da Estillac Leal sejam 'Ü'bS'-ervada para a revista cedo a resorução acima, o jire-
Sul, reprodllzfmo-s abaiX'c' duas I Ferro. vídades [ornalieticas, :1J1:OCu- presidente Dutra ao fomento! referlda imp·JTtaneia. distributu a seguínte nota à bem como nos seu" trabalhos sidente do Clube Militar deu,
notas divulgadas pelo' jornal I pelas {.L'lúnas de "A Naçái"'P, rando sempre O' bem de Rio do

. I A' l' de di'fusão culjura'r, as seguin- ainda, oonhecímento das me-
"Nova Era", que se publicada! já forneci todos os esclarpci- SuL, da produção na Paraíba, na : O �'I". Jose' me'xíco uiz que imprensa:
naque'Ja cidade, edição de 7 de

I
mentos aOS nosE'Os lei\::'res ,e. Graças, a';:' ,Todo PoderDsO gestá0' do sr, Osvalcn Frígue],

;
ti: verba foi desviada para OU- O presidente. do Clube Mi1i· teE normas gerais:

outubro do corrtntc: nestas ';Ínhas, desejo comg- aguard�, confIante, a palavra rIO'. tras aplicações que não a que tar, reaftrmando '!1s Seus pro- 1.0) - A mat�'rh a ser pu_
CYZAMA PROCESSADO? ,nar, ma:g uma vez, a minha �a Justíçá, porque a �e�a de

l Em longa carb dirigida ao se destinava e que ao assumir pósltos de manter a revista blícada na revista deverá ser
-Contra o inteligente c!'ôn';;-! admiração pelo "crime" que 6 meses a 2 aD'�s de pnsao., ou .'

t ,. L' I' l d P ih
'

li t dI'sposta em du"� l.nartes distin
ta dl'sta fOlhH. sr. Jucy Fiuza, .!Jmeti. multa de Cr$ .,00,00 a Cr!:\.:.. InlIU!' 1'0 xoczu 'ma, lú,a na O governo a m-ai a encon- numa orientação nacrona IS a --" u-

Lima, conhecido popularmente! Desde quando e' crime dízer- :t5.000,OO, 'pedida contra num, Camara .pelo d,:pulado Pereira t['ou apenas cento e trinta e e, atendendo ainda cUm acata-, tas;
por Cyzama, f'Ji aberto inque' - a verdade? e' milito pequena. tendI;;' em Diniz, o Si". J(JZ"c' Ame'rk.; nOVe cruzeiros' e quarenta ccn-I mente .o princípio constitucio- a) _.}. �arte editorial, 'ex

rito na policia, por supõsto Pela reláção daS' test�mullhas vista' "horrosuccrtme" que pra- afirma qUe não í'ormmou ne- tavos, corl'es]1J,ndente a juros' nal da 'liberdade de manlrcsta- clusivamente destinada a deba_
crime de d <Ofl"ato, (I p�E':;õa dI.' arroladas pelo interessado, f'- tiquci, qual seja 0, de desrnas-
certo funcl6nàr:'�' dos Correios, que] tranquilo, .pot-quanlri re- (concita na za. Pago letra G) nhumn acusação ao seu ante- de depósito. são do pensamento e' as norma te, estudo em plano superior NOl\-IEADO
e Tele'graf'}:;. clest:: �id"(:t', A: (','nhet:i em ".ldas tias, sem e objetivo df'" problemas br9.-

HOSPITAL

��::;ii;�r��t��'�l�l�;;a t�;�I';�j'�J�l I :;���;';:�:�i(ll':it:��t)��rlo t;�:!:��:;�,
tiOS se'rllll di·, CU�,55'

<!!I!!I!l'

esc fOI
li

composto, �!�:�:V�i��:d�: di:e:��:�taÇã(l
did>,)' e insultado c, ild;:'llla'�.: to, h) __ A parte in�d:t:::riaI,
não a!l�u ("Im in'Ef1\:ãiJ l:rÍ!llÍ- Ass'Jl1 e' que as testemu- '

I ou sessão e'i!pecial, para pllh',1-
��r� ��;�t�:'�mq���llu���el�Ollli�;� j':.��ti�Praei������I��n\��t���r�l���;

novo IliIIIretorl· 'e" tadu I r'oam 'C"a-no
cação da diretoria, externando

de um direiL'J, cont�'a qnem: e. dizendo a,r;enas os fatos qu� opiniih -dO' l"es50'1l e S('US sig,
não tinha li menor autllrid}lde:,mo'Ívaram tão comentad',' pro- natários';
para processá�!o, Aguttrd'-"!mos,: cc;, ':', estarão ahsolvendo IE'-'

S d
' ..

,-t- C'" D· ar' I d d d I
-

, 2.0) - ::':ão seja aceita Jlurapois, 05 ac.:ntec:mentos", i gítimo de:e:�r)_r d�s int�resses opera a a crise pu. leI, DO eara.... OIS aipO a os ameaça os e ,e�plI sao pu!Jrcação mnte>'rla qlW:
-,,-

I do povo rJO"ulellse, I RIO 11 (l\1erid.) � DepoL:; tem a ".egu;nte composição: fI' C d>J' Vieira' membros Ped:ro CONSIDERADA A CRISE
SERA CRIME FALAR A 1 "Quem Com ferr:' fc're, com, d 'd R' G d

-

-"'0 1) , 'd t C' y ''''-''I I S d' t d 'i' d 1 "-') CE 'P,"
a) - Infrinja os disposit.i-

VERDADE?

I
ferro �erá feddo" e, oxalá,; o caso o 10 ran e ct::;' 1� r-

I
r. S1 en l', -I', nOYlllS 1.'1. lU; (e ,ouza. €jJU a O e era" ",'o '_'"i '"'1.

,"us legais;
.TllCY Fiuza Lima não \'in o chumbo fôhre II t�, acaba de se criilr um novo, primeiro vicC', Sl'. Con5lalltir.\) Pedro Afonso Medeiros, adyo- b)' __ Que viole as n(/rllltlS d:l rismo, e' oficial

J�SCREVE�: (Cyzama) ,I l'ol'ti<;a.;, ,
, , .

(m Pernambuco. Para 'Ü" sr ! Carneil'o Maranhão, ag-e"lclll,. gado, ,l,;"3e' Gomes Sú, deputada RIO, 11 (l\:ferid.) - Notícia!' e't{ea ou �ã cHll1aradagcl:l: da: l.a linha do
Conforme la e' do conhev_ A m,nha mLl.'�'r defesa c a SeveríwJ' Har'liz, .)wesidente do to r, e deputado estadual, se- estadual, Augusto Carneiro vindas de Fortaleza adíantanl c) _ Yêrsar_�e so1)r<> po'â-

---- ! PTB d� Pernambuco, foi (}emi- gundo yice, Ocero de �'. 'aza :"\uvais, deputado estadual, que foram preenchidas, Pe',OS tica .partídúria € assuntos re-

Fard mE las" los 'ofo9lolliros
!
tido do cargo de d legn0'�' ri, industrial e d";I)Utado estadual prOf. Edilton Sampaio, me 'di. d�putad()s fldexais F·ranc:scn ligiosos;

U
9 n" u U' TraballlO ,:;. sr, Francisco Clau- t-esoureil'O, Geraldo ele Az€\'e- cç· 'e Romeu Paes Barreto, Monte e Parsival Eurl':so, pr" d) -- Final;uenie, que s� o-

U dio Tulio de Lima, Jigad) aO' do; Biecretúrio gertú, Elias A!-' primeiro vice_presidente. los deputados estaduais Jose' cupe com assuntos intel'na-

E V I" O B'
�T. Agan1ellon MagCi';hã2S e no- ! -------�---------------------

IJnnp3xa �s . e· lumeoau :�I�.���r�)n���l�:�;�)S�;�:��C!�)i:.�r·19 r.O;\IPOsrçÃo DO DIREITO,
Ainda !w s'o'súu' da [amara' com'eguCtn álg}

- mclhur. Iss,) lUO., 11 (l\'!er'l1,) -': Foi a_

l\IunicilJ;j! realÍza,la ter<:;H-,felra T'l".i';,'�U:> d<!sa)ro\"ação d:_) re_ b' E, pl'ovadC' pelo, ga Illctl' 0,0 'X€
'pa!'"ar{a, ': yt'ceadur Fulvio qu�rimento, '

Emme�}do{'rfei' a-',�e"2ntuU um ,. De fato, esses rapazes p'\" cutid>J' c!.o '-'J novo diretól'Ío es_

requerimenLo, Feefndo f"-sSf' .'" c h; rl,iqs' nU �""anas l)C,ma-':le- tadual de Pernami)Ueo. que
"

,. ,�(,) an 'prefeito Hercilio cem ne�Sas funções, 'c' que lm-
. _

Deekc, providência" nn' "ent ,ie I f,osibilita lÍma aluda d,!} PrP-

tde se tornar, obrigato!'io a to. I f� itnrn, não !i"endo, porta11to,'O "pugilis ac:-s os engra:-:at"s nl' -�'�,"·,-I rpcomendavc" o pens'am"!nt·;, G':' l
1 �,:!P pp rentr':; {',a cidade, bem I ed'] Fulvio Emmendr.erfer, � querl"'a ser""C:::(\ ':.é'!' -I ",r',pr f',' d� iornm<;: 1'1'",(1.. ,-;

"

. na r"m"r", Porn_-, ;: .

que se movimentam p21as rua� : se deix:mnos d'� IaC', a bem � dde Blumenil:', '1 i, ' ,:ô 'c, ,', .. � j im,pic 'sãQ , t'I!lC' jornaleiros e � ferea ar
mes, l\"egou para is!;'o, c!li seu (,!H,'rn-�' e:< •. Sp f"'1·,lados, ilarí"rr. -

, ., ' . '1 tc (>; S. PAULO, 11 (Merid.) -

requ�r menta -verbal, o tra.l<! aOQ r',,,!�. n':"lnc1pa men . ":' Q1l;:ü:dc -procnrava thur um
indecente com que essas peso visitantes é lYensarmos na last'� atestado no Departamento de
soas, em sua maioria crianças, r� 'IHr ii,:, 0' s"e;: meninos Investigacoes, foi preso o
trazem o:'lllumente �'{ihr" o cor- chegaremos à, cop.c1usl';': cl� qll� -yu!'gllista e vig"!r�sta Clf)do
I}'O,

•

,eles rea:;nl(�nt:\.,?,ecessita�: �e veu de Lima- Paiva, que vinha
Manifestando_se, o sr, Fede- q ,

, _\Lb _,S nal!<los, I sen�tO procurado pela Polícia
rk;, CarhJs AlIeneIc disse da franzinos" s;:í.'.} ';Iwantrados I por já se achar conde! lado
jmpossibf.idade 9-' 50. prcte,l"' 'á in U ) l ü_ C. C d O cO,m ! �'ela .Justiça. Apesar de con-

der ta.ranha ex'gencl'l. [1:1_ o p:,"n O;J ll'HO 'Qm1<HJ<I" ',m! Lar com dezenas de passagens
zando que ")�, e11grax;lte:; " }lar de sapaj', � ou vendendo l�elo xadrez, Clodov' u tinhn

j·,;,!'nakirns não !JlI,cSU'flli1 re- 9S ,i"rnai:s do tl'a..:, SãD cdan II ,'qn�pp"l,ido "er �mlfHrJflto n

curs'�].s cem qu(' :tdqui;'ir' fnrrla. Iças qu', llt'cess:tam de a;llp�p'O yerpador, nu legenda de U!:l

rn�ntos própr'{)s, tendu, entâo. I e is�' ê, cabe exc�u�iY�mente às par:idc.
(J auto�' (,�, reGuer'meJl�O, sn-I autOJ'

daues munle'pals,
::Frido H'l\ aux:' 'o da Prerei'lIra A itle'jfl do �r, .Fl:_j.;'" En>-;
no qlle foi novamente ::tpar. , l"enrl'",rfpr nl\o fo' di> toda ma

tea(\o l,e:'�' v;'readflr u<1en'sitt, i pena. e' {lue não t;yeSSe t'1:_ I[
que del'1arou que a maioria \ ' ';1r',) llma solução llla'S: I'
desses trnbct:hadJres não pa'l cabivel

COm a situaçã:Y de.s,,��!::
]';)llJ muito tem]Jo nesse" elemelltos Illenos faY'}T"c'do" I

serviços, dcixand>,:>-os tão lóg,' pela sfJrté, "

c
- ltUA 15 DE NOVEMBRO, ,,730 ==
§ B'� n A

- ",' ,

, ::: "�:ei\l(n quais tenhalll sido
:: "

, � � M E NU. ,
'

.. -, ::
I
"i' reSUltlld.os, llI1la, cl:ka ,i;"t FC

�mmllll!lllllllllllllllll!mlllIIllIIllIllII!!II!JIIllllill!l1l1l11lll1lU:'!HII!!!;':, I'!Hleria \'er, i�to 1:', que Se'

EmprezaF"orca e Luz Sanla Cat""ar·,na S/I��rrie<l:f�I�� Ji\�a:l���::i(��7.;- [)

�'Depnis da J'punj{i) da d:rcto
do "Clube. :\li';itar" para

PLANO DE RACIONAME NTO CORRETIVO DE EN ERGIA ELETRICA
rltuh (.... li cris' que hm'a n(

Para o lJcríodo de 13 a 16 de OUTUBRO de 1951: se'o da ugrell1iaç'iio, t'.:: los se

mostra \'am com os resultados

J ,

se

10 í lhõ eS

Estaria o

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

;_'Uml!lIlIiIIUmllllllnlIlIlIIUUlIIIIIIIIIIIIIlIIIIHIIIIIIIIIIIUlII111Il11111II1'.!

; 7aDO s�
experíCllcia no Brasil §,

consagram a Máquina de ::
Costura AQUILA como as
melhor e sem concorrên-�
cÍa em QUALIDADE e ª

PREÇO! E

s v LLES

Dr. E� nanj Senra ,L'

de Oliveirâ

CdSpim, .Tose' Gomes Freita� cionais que não se relacionam um desempenho feliz

c Jose' FirmO, e pe]i:;'g sUl11cnn com os interesS'es do Brasil. ou cargo,

teS' Aderbal Sa',es, Jose' Mai;: I ... - J[ - X - 'S: - lf - X � X -" - X - X - :s.-S

Gatunda e T:Jncredn 'A!canta,. R' ii - .d ft
"

d'
, t.

I'a, as Yllgas no direlór'o esta.. eunlOO, e verea oreS8,í
unal '

"

,
'

,:,'
, .Na 11l'!Sl1la r'união fOfll:n a- bate:.ba'te' 'd·e'carpllllnfe'I"'A6tJ.I
m":'\·(lC1.us �)S D!t)('Õ(', 'de �;{)rda_,

.

,

'

, ,-V.,;
riedade ao �l', (':I'·'I),i Jaré:; I 'Uma vês por semana se i:euném

I �Uais d�ar1"mente est�o .me�gu.!h��:"
t' di' t f'", t' _, C

! os representantes do povO' de"Blu-

!'
O,",S, na ,luta pela sul!�lstenC!a. Nao:

!
1, a.!ln a q •• l f'U n d ,earen-

menau na Câmara :Municipal. 520 ,c iüo (luerem ser rel1iUllera.-,

" se. DO Sl'. n na"t f)ornel""; e ao quando resolvem assuntos de su- � (lns. p":, f"',3"t1 sl,riclc'1temcn(e.
I �. _! "'-" •• ,.-.,' Ina importancia para a Conluna" lista terra parn. d12:dicar.lhc ho-:r_�
f�as'- s';U \'e'�darJeira a -no... HProva,Hd� projét ..)s de lcic (' rl;_�' f c h ..·_(�s. àe Vil lOS(� 2te:nçc."iO.

_ ..

I

,J �

. saprovana-o...os� confornle �s P0551- -t fl.5S]n1, quando se reunelrt as_
i ticia, l' ,de sp cOll�jderar su i bilidades dos cüfres públi('()s (; II.�r"a-f�i;!',s de tod'ls as semanas;:

j1reracl:' II cris" que "e eshr)caya � e�nveniencU1s� em
.

próI_ da eoJcti- I no "0Cl"3pr;,rne'1to do compromisso �
_

d 'I vldade, FunGão, ardua e que re- t 'IPe assumIram para com o povo,:

I
na sessao cst;>,U;)). pOIS OS

quer'a máxima atenção dDi> le�:s- !luC;Rfl d'ls problemas que dizem:
d8Pl1t2d), Par�"Y�,1 nnrl'o<�:' e Iladores, �ue trabalham gratu:r�- j r,,,,,pd;�o aos int�r_es,,�s desse mes-·

",_r
...

' '. , __ • r'l,'� C'; ("'�l.!Ü.s n"C"nt(:; pf;; .. !J pl'o-p-ressú do :\lt.<rUC"l- • ''-leCe'5S1tanl de sil'""nCIO para a so-

l
" ..1'. 1 I pio. mas que. t)0r outro lado. tam- 1 ..T!.o ·povo. Eis, pois� o Plotivo que

crel'S" r' e"r'l"�lll 'l!HeaMjC OS "

• -
•

• � {""o • r �'. l1:ém tên1. qu,,", -:-espnndcr pelos seu& a redação desta nota.
d,. e"'�!'1u1�,-!(} .

c ....mpromissfJ:-: pãJticulares, no� E)

�
Viages de Blumenau a

h"jai e Vice-Versa
Prdira o RAPIDO CO
M:ET .'\ - Agencia em
Blurnl1.nau no Braz Hotel 11
SArDA D11: BLUME- II te. há .pouco temjJo no nero-

:J NAU 6.30 - 10,30 - 16,30 II d '

'

I DE I'f "�JAI II romo de fempelhof em Bcr.

, 8,SO - 13,30 - 18,45 11llim, na .\lem:1'111a, unI U10nu-

N
U
N
C
A

MOTORES E GRUPOS DIESEl,'
MOTORES 'A G.!\lOL INA

fERRAMENTAS
RETENTORES

ROLAMENTOS
PEÇAS

deram a vida durante ti op�ra

ção da "Ponte Aerea" de Bel'
.

limo O mtn-nUml:mto e' Uma 110-

,1l�nngcm á memoria do, 39 JJri_

tan'cos, 31 norte americanos e

[) alt'mãcf' _- ayiadores e pes_
soal de terra - que lI1Qrl"el'tlTll
no enorme c yitori.osrl esforço
realizado eontra o lJloqueio so.

vi€t'·('o em 1!NS (' 19,W, Seus
nOme" rstão inscritos na base

:10 monulllenLo,
O monumento,

- ---- ..._ .. - -ti

s
U
J�
:D
E
NFraCáSS:ÓU ii

JO�I «Clube

."""

reunIdO

Militar» RUA XV DE NOVEMBRO, 1393 - ex. POSTAL, 212:
Endereço Tcleg.: '''MOLDIX'' -;- BLUMENAU

Qualificado um capitão de traidor •

t'onstr�lÍúo de

branco', ,tem
altura. Está Acusados marchantes e frigorir o

Rio de lazer o cambjó· DeUlo da car
..

ProDlele II srs,BenjalDin Gabe.lo lo�ar'energicas ptovidêncill"-'
RIO, 11 (MerieI.) - O SI', o aum'óntç, que st:rá cOllced,do uma coml�são de açougue1;,.

Bcnjam;n Soares Cab�no, vi_ i,SOI;re os preços da carne", Es- r05.' -:"

ce-prcsidente da Comissão Cen sa categoda de declaração foi i Os açougueiros, por sua vê
trai de Preços, afirm:ou que feita, ôntem, �Iuando o sr. ca-II fizeram \'úrias denunc:as: COi

"nem U:ll C'entayo a mais terá b'el'fJl recebeu em Sl;')u gabinete tra ':·s frigorif.ieos e' os ma �,

chanbs, Um dOSll�pr('·!>--entanlt;s.·'

RlO, 11 (Merid,) -� COO1en" saill do 1.CI"1·('1111
t,llldo a reunião de 611V'm eh: çõc�, O referidu
"Clube MWtae" {} "Diüri',) de YC. a' nda :

Notici;lS" eserevc: "Em fato� dl'S"a (JrdFlll, não

são as m� nol'{'S ('(Jj;s:�s que ue

yelll estar às elar<t'3",

vu',lad!) para oeste, dir't;ão de

ünclc entrrn'am ("11 Beri'm os

i)viõef, (la "Pé'ntc .\ ('n a". S('us
tl'es nr('o� sim[,ojiz,lIll as tr"s
potendas oCidcnt;lÍs _ .. lngl,l_

-Cnt- terr;], Fran�'a (' E<tat]o:" Un;dos
-, que parlie'jl,l,nm da opera

ção da "Púnte AlI'ea:' e ":-i

J::res !'otas ,li 'reas que Os aviões
per'(:orrium.
(FOTO 1:S1S)

Data e

HORARIO I da m€s,na.

.e\. 'reuniã'.l pura dil:'t:uS�hr 1

'Sàbre se de .... ia ou não vu':11' ,

genera 1 Esti'rlac Leal, L')!'l1(1U

I se vÍolenta, FOI'am tr''''[1,I''

I insultos entre o l1l1�:()1' en-; c'
! los, oficial <lo i\!Íniftr" (,'
"

Guerra, (! '.I ('''', 'tão r, GUl des

que 11ssina lm1:>ituHlmento o'"

, cOmunicados 11Urocrâticos do

I dube, tendo (> major, em altos
. brado;;', qualificaclo () capitão

; de traiúor, O milli�tro estive"�
ra no Cate te antes c d"pois du

! reuniã'). Em sen Pl·i]nl"iro 'en.

contra COm o preSidente Getu-
lio Vargas, fês E,'.ntir a hll

pe·rios:l necessidade de s( r ('11

cOntrada Uma soluç-ão para a.

crise, cuja gravidade �resce de

hora a hora, Em sua s9gunda
ida ao Catete o g'enel'a'i Estil
lac conferenciou cO.u o :presL t
dente '�argas 'ate' meia noite,

Df:'S' _;gf!dn. "Explka.lY1o C<J.!'l10 t,ran.'':�:é'rr�'d
!i.:''''_-,:::!1. .!-:l:' .� lr.·:!,,-::�� .{ r:::i!:!Jo J.! 'Cc!.' ··:�,!t,� d� ".!�12

!:':;;�!.l,__.':;, ..��!::':'
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t
� .�::;!1. . .1 :�:t+t"!.1i;.l�l �' q:!'.� -::!

Es.V:;;!i _;,':; l_;;.:

I
,::,:,�c1ui8.a a nota ofICial 'Pata a

Haverá Luz e J.t.orçà .

_________�___
lrtrprensa, em Virtude da difi_

BIUl11 enau, 11 de OUTUBRO de 1951
_........_--

, cll'tdade em explicar;; fracasso
:r;r,IFREZA FORÇA Ii LTiZ ':1AHTA CATHARIlTA S i'i ·'h rt,'lUii'i']I,

Para BLUlVIENAU. indusi
ve Bairros da ·VELH..�,
ITOUPAVA e PONTA A
GUDA; e Rua Al\llAZO
NAS até a Ponte TellSil1i

Para o

BAIRRO DA
GARCIA (da Ponte
Tensini até o final)

----- ----�----,----_-----

DIA 13 - SABADO
Das O às 6 hOr:ls
Das 6 às 12 horas
Das 12 às 18 horas
Das 18 às 23 horas
Das 23 às 24 horas

DIA 14 � Domingo
Das O às 6 horas
Das 6 as 12 horas
Das 12 às 18 horas
Das 1 B 'iIs 23 horas
Das 23 às 24 horas

DIA ]5 - 2:1.. FEIRA
Dns O klS fi horü.;
Das 6 às 12 horas,
Da�� 12 as 18 h01"1:;
Das 18 às 23 horas
Das 23 às 24 horhs

DIA 16 - 3u. FEIRA

De�iigado
Haverá Luz e Força
D�31igado
Haverá só Luz
Havera Luz e Força

I
I

I
I
I

I
,

Haverá Luz e Força
D�:,llgado
Haverá Luz c Forca
Haverá só Luz

D�sligado

D�s.iig[!do
Haverá, Luz e Fort;a
De5ligado,
Haverá só Luz
Haverá Luz e Força

'0131:'
Dis l���!�:tit��

,

ê

!--!�'-/;Ç�..i. ;,� 1::.:.::
D�t;1igél.d6

o U:i
,; ?-::.

::-�t 3..:':
!)3.S
Das 23 às 24 hO:tàS

Haverú Luz c Força
Desligado
Haverá Luz e Força
Haverá só Luz
Desligado

Desligado
Haverá Luz e Força
f)ç'si igado
Haverá só Luz
Haverá Luz e Força

(NAVEGAÇÃO)MOORE McCORMACK s.

Passageiros e cargas para

BALTIMORE NEW YORK PHllADElPHIA
H.averú Luz e Força
DeSlIgado
Haverá Luz e Força
Haverá só Luz
Desligado

e Portos do Mar das CaraibaSt

GUANTA • PUERTO tA CRUZ - CUMANA
MARACAIBO - PORlAMAR • CARUPANO

COJ\léRCIO � !l'U)OSfRIA MALBURG

Telegramas. "Mooremaci<:" .. ITAJA!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




