
rova de força enlre COII
LONDRES, 3 (UP)

Regressa satisfeite o i
ministro João Alberto;

. _':;_:P::',,:Z:;O COM AS OBRAS DE ASSISTENCIA REALI- !
--_ ZADAS PELO ATU AL GOVERNO

'I.,uo, 3 (Meridional) rar que foi um prazer para
:.:�;';Jres::;ou da Argentina {I mim esta v islta a Buenos
.. ':7':;11'0 João Alberto, ehe- i Aires, não só pelo sucesso II.. l)ivisão Econômica e da minha missão como tam-

,.;; '1', do Itamaratí, que

país estudar
·.lS ligados às rela-

;; >? conômtcas entre ;J

:::1"<: 'i� e a Argentina, bem
cerno acertar medidas e des
faz0r alguns malentendldes
existentes nesse terreno. Fa
lando á reportagem da Me

ridional, disse o sr. João

Alberto, entre outras eoí-

O: elêit01:€3 britân!cns la ..

ram �3 "T.ü�3'� noj�� Z;�

capinlÍ (" em treze ontros

eondades, Pll.t'3 eft>g€:r MO�

vos membros dI'. Conse
lhos Municipais. Esse

pleito é a primeira prova
da força entre conserva-

dores e trabalhistas, des
de a eleição g'emJ de filr·'

tubro último, que tlim a

,vitória a Ohurehíl).

sas:

"Tenho a dizer que con

sidero cumprtda R missão

que fui desempenhar na

Argentina. Aqueles malen
tendidos que existiam só
bre os financiamentos, desa
pareceram. Encontrei am

plo apóio do presidente Pe
ron aos negocies que enta

bolei na Argentina. E devo

acrescentar que fiquei sur
preendído com as obras de

assistencia já realizadas por
aquele governo. Estive au

sente ds Acgentína durante

quinze anos, e pude bem a

valiar .. o progn.!'ii�o ,;:lp, Ca:
pital portcnhu. f\.. fundacão
"Eva Pcrou" é uma obra

que deve ser considerada
como uma grande :.:ealiza·

cão em benefício do pov.i.
Par? resumir. quero .Iecla-

ORGAO DOS "DIARIOS ASSOClADOSn

.

"rBLIIUrONJ:: 1 •• I
-'4. TeJ.: " NACAO
Caiu PoltaI. lI3

Inúücia-se
Construire a m.arinha dos
3 ..600 aparelhos a jacto
Revd1açfos numei os do plono de

bem pelo prazer da €Sla

di;;.".
GOlS PARTIRA' DIA 11

WASHINGTON, :1 (DP)

--,
aviões a jacto mensalmente

,A Marinha 'dos Estados Urrí-' antes do rím 'do ano fiscal de
dos pleneja construir cer- .. 953; esses aviões seriam de
ca de 3.600 aviões a jacto pro-: 7 modelos diferentes superíc
pulsão até o termo do ano fis- res ao "Mig-15" de .fabricação

cal de 1953 - é o que' afir- russa.

locais bem in- Dan. A Kimball, secretário
da Marinha, e o almirante
WiUiam A. Fetchler, chefe das

baU declarou, por

RIO, 3 (Meríd.) _ O ge
neral Gois Monteiro decla
rou á reportagem que par
tirá dia 11 para a Argen
tina, atendendo o convite
do governo portenho. .João

'W?,shington, 3 (UP) - Sa
. bc-se que a Marinha dos Es

� tados Unidos planeia estar

J produzindo uma média de 3f'0

,
,

J
1 linda I cas-gdO G.t f. Modêlo ({Pedro II»'

-

!«DGI NA OCASIÃO COM a ftPROVACID DE MfUS
ISUPERIORES» • AFJRMA A EDUCADORa 1 SIMIOS
! - Entrevista concedida pela ex-diretora .. Vitima de perseguição ..

I Informados de que regres- consecutivos, questões essas Ontem. entretanto, fomos'

I
ram COI": as medidas que de

sára ha dias de São Paulo a lamplamente debatidas por ps- mais relízes, pois encontramo- vertam 5<:1' aplicadas, . feliz-
t J' �'1 i dí t �.

, , facil t P d'
, . mente suspensas em tempo.. sr a. :ur...,1 va, ex- rre ora te matutino, na segundo quin- la aci men e. e 1ll<10 eseu-

• Como do Circulo

II do Grupo Escolar Modêlo "Pe- zena de dezembro de 51, oca-
dro II", procurámos ôntem 10-

,

síão em que o assunto veio ao

Carlus G. de Oliveira apresentará uma
lei que des�prDpria'por interesse social
Justificação ii proposição do parlamentar' catarinense
RiO, 3 <Meridional) - O Justificando sua proposição, conceito do direito de

sr. Carlos Gomes de Oliveira, o sr, Carlos Gomes de Otiveí- priedade. Diz:
lider .do PTB no Senado, vai ia analisa os problemas 50- "Vivemos a angustia de
apresentar um projeto de lei dais c do, proprietários ao uma época em que as solu
regulamentando a desauro- mesmo tempo. Ressalta que a ções devem ser prontas e efí
priaçâo por interesse socia í

• exigência de casas de mora- cases, A faltá de recursos fi
NE'S;,;C nl'n1cto I} par-lamentar dia e de terras para os que nanceiros é o maior embaraçotrabalhista fad uma distinção lelas precisam, bem como da em que se acham os poderessêbre a utilidade social, mos- irodução para atender aos re- ,'públicos para atender a tais
trando que a lel

336��:,;'; I :�a<��!d��a��n���:;; :����� I"'h:b,�i�' ��.�.:"l?%bi\'o
" HoilelárlO Inh�r,n1!>cJon�1

Preparadas para intervir em Tanger as
tropas britanicas sediadas em Gibraltar:

Debate a AssembléiaFrancêsa t#
projétos financeiros elo

te" '}ue talvez �eja debatida a de-
EE. UU. E INGLATER1;tA TR ABALH:?--l\f. r�RA s@!"uçm !'-JsR A qU�§!Ao. DE TEI�S-;"., "'" reiaçao com provas de no- .,,,,,,,' <I ,. TT'"'p'!rTO O. POVO ALEfrIliO COn'f A RECr.SA DO PLi-ltNO RIJSSO -_

�,f.t- f, -ructcs e pJ,"'u�(!teis áiri�idos �AJ - J.:J�""L .tõ .à.:.l.x.
.

, di,l2C'{ ÜI, na Grã Bretanha e Es- PAR.T3, 3 CUP) _ A As- gor "se o Parlame?t? liião or- I �ido� '\. aj_üda q�e vem conce-
bI" N

.

'01 cue �"ri" ... "'1' sua revozacao dendo a Holanda. .;;!d )�, U:údos. (lUe serrundo os cíen- _,em t'<.� _ aCiona , �\, � � \Á....,LL.,_.. ,;;-I�::.. h<--<''' _� r

:;�ta, acabaráo deixando antiqu'j' reuníu ",sta manhã, para prc?S- S:;,!�ç�o da questaü de
,lo ,) avião de caça porque os Te- ",:;"'tir nos exarfles dos Ul·OlC.- lne:..e

f1"x,JS humano,;; não poderão resls- t�;Lfin�nceir�5 do governo.' a- Londre�, 3 (UP;) - ps E�,�'l;cjo�aIisb-;- �--;�;;�i�tas: tir a suas tremendas velocidades� provou o conjunto de ar'llg?S �a?�s Un�40s. e a
..Ing1ate.r::��

chinesas travaram violento Dizam tambem que será planejada relativo i:'S economias ela illlCla1'am nOJo, aqui" n�goCl.. -
.. I,oque na fronteira da China r. "·}moEdação do poderio aéreo ordem de 110 biliões de fran- ções fc1'n:'ais com a It�na, ��-

I
TANGER, 3 (UP) - Tro- pu;' lI1'ior;1l:.1-Se que o desti- l'om a Birmania. O combate H��t".>.a:!H'ricano e britânico. reu- COSo Antes a Assembléia :.1]11'0- r3 solUClOnar

_

suas dlVerg�n
,

"S francesas e espanholas co- 1:\' -'::fOs;;a<; forças comunÍ!:tas ocorreu a menos de Quatro !lIndo aviões !,esadas. nnrte-ameri- Vara por 331 contra. 180 v,�- c�as sobre Tr;est�. ,.,!'ratan ...o,

'I
.eçaram a ajudar a polícia (',·i agora definitivamente se- <;uilômetros da ±ronteirâ da canos com os rápidos. "Canberra", tos, uma emenda a esse artl- ,nd�,.de�araosltah",n9S.:l!nH;\tern�u.:ional d� Ta�ger. a ci�

·11aào.
sendo P01H'O prová':€! Birmânia. As primeiras noU- a jacto, brítânietls. para a defesa go, proibindo quaJquer econo- uartlclpaç::,-o a.dequ:_?:da. �o�;e'ade 11lternamonahzada, a que consigam escapar a tem <::Í:l.'; dizem que trinta comu- ocidental. Acredita_se que a nova

I mia sobre o equipam.ento ru- :- v'�rdadc�ra sItuaçao de 1ut:s'anter a. ordem. Tal medida po, pelo mar. nÍstas chinês�'.� foram morto,>, super prioridade britànica produ- ra1 e fLxando em seIS semy.- ··e. qll�. aln9-a se. acha sob a
u oi adot!lda apús os distúrbios! Luta entre nacíónaHstds t.endo 05 vermelhos capturado �irá mais de 1.200 aviões, total I nas o prazo, após o qual, os ::dnllllls.raçao OCldent?-L

=--
.

I e. donungo passado, em que
"

e CO�.. unt·stas l' _, ,

-

l' t a,ue Churchl11 prometeu a Eisenho- decr'etos do governo, relativos Fn.m!'ação da Alemanha• f t
,,, on;:e SO .. Q<1L;OS naClOna IS :lS.

I· ':':.l)eSSo�s oram mor a: .e! SAIGON, 3 (UP) - Tropas indusive um oficial.
'

"'''r. Espera-se que a �onferencia I a economias,. entrarão em vi- Bonn, 3 (UP), _ O povo,Uhas ou.ras sofreram �erl-1 '----- ..----- ....-.- ,-"
....... , ... �. __ ._ .. '_ .. ,, , , . --:.. .. ---...----.---.. ,lemâo deve estar satisfeito'entos. Recorda-se quenu-'

k
"1t-lo fato' das potencias od-Senador Carlo, Gomes .1e Oliveira 'crosas propriedades sOfre-I"" o'du '1 pala'.. vra a M'al'l� .. na I 'enfais não:ace.itarem as CÓ�-" i l.m danos e setenta e dois á- '-'OSS d R nde junho de 1948, só regulou I • ,fi<;ões a USSIa para a u .1-.1bes foram detidos em con-

I
.

.,. -

da AJ"manha 1"10 foia desaprollriac.ão IHH' utilid:l- i qcacao __ cc • .�. •'equência daqueles distúr- ,

d
' Conrad{!.. p"'-.'!·c.a e n:IO I}"e,·li nn"os 'I <, aue ec�arou o sr.- _u • ,'- "' .. " - ".os. Desde segunda-feira que!

C........· D t
'

I 1 Í -'", �lde uiiIidade sodal. 1# .........

d' .1.d·?naU0r, C 1::l!1Ce_er . p.v_�""

;:-- -:
- - --

- - - - -I " ,��i��rt�S���tâ����'I�s,e:ron?�; OmI Ssa o _ e esarIl1amen . o �'�r��:I1��lJ p����!�asa���:�t�=
l!o-

' � CJ 'J f"I. 'ara ln erVIr em anger, ca-
..,as teriam cansado, siI .:.le\.I�� ,r

I
() haja necessidade. FALTA DE BAlE t�AS f1íUiAÇÕES DO DH.EG/d.lD RUSSO SOBRE A GUE �RA SACYERlOtO'GiC4 ;;;::s;:�n��!n�l��j.uizüs

del'emba"'gador! \.'I'ROC'IDADES DO GOVEI!- NAçõES UNIDA::;.' ;-""''-'''1 não saiu a pa-'B.;,ar cem de cos- ·;5.c, id2·.;:lficuda.. !
',. citar exemplos, para .mostrar Ajllda OQS Estad()s Uni-

, � ,li
_

'
.

I ,I
,

.....J.eNl_-10eraD11�3N�.OUSps}.ADEA·GoHr!1:.'!_ ! l.,O,l·k, 3 'UP) _ .•.,.:' :;:'{;'.;" ' li.! tum", .A vot3.çãv ··anlurt1a'�i<do.,,' Cohen P"ULU QUO �,fatík .!·'1,me
j

�, nccellsidade de prOECl'en:;r <ot. dos á lIoln.nda
.-

. _.! .

d' Washing�on, 3 (UP)" - Fa-

Li (in.::l De r4re- j .. :l11l7:c�H:Lao ,�o�ronsta ultra-;;aeo- I n'üas "amorda.')s.ram" () {1.",.":,,. i r:l" fm t"mada quundo ,,1a11k clC'daratlo Iora d" ord"m iJor guerra p,,-cteriológica. por,;m 1;;'
iando ante o Congresso do::rII U � . V ii V j·l.al!:ila Fldayat Isl�ll1. 3-' do seviética .Tacob Malik. qüan- tlil'cuUu r".-t"m'_"".e co,,, '-' re· fennulllr acusações .. tot��Jn",nte 5.: l{u'? é outra coisa quando se

J1!:stados Unidos, a Rainha J.u-.

'!
'ltl1lciou que realizara ama- I, 1 • - I""

.

d' !.i.,nia [87."r das :Jcusaçôea I1ma Huna, da Holanda, pediu' gueR ...çeUel)10S d� Florianópolis nhfc, uma demonstração con-,
l,O ?- Con\lSsao de Desarmnn:ent ... I pl�5el1tante dos !!.stados Unidos, '1 provas". Cohen ISSe que

os Estados Unidos levem.' a-a d<J1arosa n,�hcHl de tel' 1'a- �r:l o gove::-no. apesar da ld d,' 12 nações disse que o r:1S30 Benjamin Cohen. por t�l' afir_ até que se faça uma inYe��!ga', ra�e para li'; di�cuz"õ"s tIo Co
vante a p'uerra fria' pela in1-1

' .... ,- r>�'litfll P"dpra' on 'i' N
,_

, • ,_

'

CoIf'C",'.' .. '" '-'<".,. ,- " - >. -

IITI"lr('la . e·':lsa OeaSlaO. pu- I ",,1,'1';:1. fora df' ünlem. depois que !l,udo o -primeiro que. ,)lltf'j� o.; '';'l. seria ·'t.otahl1c'Tltc ÜUjH'G",:io jl,pte_ urensa contra o cOll'\unismo,e'e se ach""a em tratamento

I
bll'''ará também uma list� de'

.
-

"d • "

'd
•

D" lb;;g<Clc'o1' Dr Edg'n: d-'
,

t 'd' d ctt' ; n"t:. pronunciüu um 10n,-<0 des- dias 6 e 12 do presente, as forças ccntinua.r fazendo estas

2.cm;a-1
Fez notar que o presl en.� ';1- qfím de ser constrUI o

. um'o . esen" J, ' < to as as a rOCl a es que a E-
'.

-

. ".

1 d' �l'lllll';Q l11al'"",. "'orte e. rl.àcífica. _

'.d L' P d C rr _,
I �n' 'Iça t, nc,.te anl"rlcanas n" Co-":,... tI -

p t, a COl'I',;,:��-( "'h<-t o direito (!!� "t'Tar a
.

l.JCU;i-.l.J u: _ .i' - .t;Je lIna e ,:.�l�a, oi·l�e."":",,or bui ao governo de Mossadegh .. c"�".-)o. 3.C�1S�. ao as ,., '.� � '.\0[' �- -
-

� � H'� -

çoes eran L • l..;�a I.
_ '" _

,. .t..:. seguir, disse: <lA hum<!�! .Geral da JU�dça e dest ...cado
I I D ·UC·l'ICo.nai' dI' ter inJelado a ':'Jam lançado de aviões os sc- O tleieg:Ldo do Clulc, Hernan SI).'; para os canal;:; oCOl1l!'e,.ent._"

nidade mn sua angústia, COl'-I.m�mbro do Trihunal d·:; Jus- , Cereados os vermelhos l '

!., A
'

1 I" . C t ' r ue C!.' 'e
'

... d l'dtí;� dêste Estado. Ante êste i SAIGON. 3 (UP) - For-; gl.l�rra gel'll"ll.:"ua na .,S18. [;'uintes. tran>SlIti,;:;or"s, Cf' ;::-e1'- Sa.nta: Cru", apoiou Cohen, di'I";�L"ca ruz fJ',r'�,,<:(:ll O.l,:r
.

�
.. "

-,fia
no des�orLlmo

. ú� .1 e:�,-s 1in'faustc) aconte"in1ento, fo-: r:as francêsas. que aniquila-! A. Coms;;ão por 11 vote;) ;dT!Ojíll.l n,CI).S: Biscoitos e alimentos en- ""TIdo que "é evidente que aen- i ;ava. protestar eurltra d.
• atwn- 110rte-<:Inenca�os par: a, 1)" �c._.

. ,
- - , . ., f 'l""rVaçao da lIberdp..d� e . (,a Ir::nn adiadas, "!;ine-die", as .,..�nl ')tI eupturar3ffi maIS de o presidente C"nlldense, David latados; porco lní�otado e p'l:l' aaçoes especificas sobre·violaçao r ,:1. desn"-,?"ss':,na: que' e7. �) rE:' ,.

n A- ;
h T liana 'agr,'-d"l

.

t b ld
.

" ,
.' . . paz. ra\n a oU _ 1 , ,h('!1ie":igens que estavmll scn- 015 mI COmi.lIllS as re c es, .',�hnson em sna. decisão ,j. ·":.r"s ::.eg1'05 infect;td0s: "'�,m,,·, <1'O! principio o; gerais. eão pode:::n 1 p'esentante ;soVletwo 3.0 1I:lT :.)- !deceu tambem aos Estados n-I(10 l're>1�1l'adE3 ne<'ta cidade,'" �lll de TimOR, há oito dias,

.

t d
• Y< ·�C!'�:1,.ij,,� ''o;' '; ,:'vcn f ',rn, ,! .. ,.1'

I
r:J" carre,",adaõ de bac! crill", que . Gf'� �nn�r:!er"t'I'l.'! DO!' unl onranís ; ('o,> cm "ua mençã.o dê um

blO-\____ I
,. .': 1',.:0','12.1 dp ",'TR!l1 npar an o o cerco '

- �

\ �'.. fi" E 4'" A S F O RDI'·bcirr::af'lor Dr.
."

'('1""0 de mi�hares,�e s�l-. d011. O russo ficou iudoGcl e s('lt�Yam mO';<:<l'" aran:l'ls '" pul-: 'o de�ta n8.ture�". Aeresc�nt01.: ,(;(1 :,tgt:SS1"O. .. " 1. I L E"'ci I T I IV! A 8 i \A�)r:', e' que esta- ;"flo,s vermelhos. A trupa ,o� ';"'tlifiCOll a d'lr.i3ál) d:l n:""'l ne "ar; lI'..festadas, pe.na;; ue g�n!!o e f1í!( ntn.'�nen1 podJa negar :w

re-l
(, de.egado ",ra.nces Jule., Ko

,I C:lsa do Americano S. A. i!' '1 Y:�"!Tar>12.d:::5 para o pró- 2nUIl_lst2. cercadta a�dhad-se nHum ,; ,-,fTnnt" �",,'(n,', trÊs bolsas de uma �ubst:i.nda nresentante 6o'!iético o dit'6!b l"'r- "'. l� l:;j1põ) .:��l:�HJu, • l:o]:;:;ao entre es a Cl a e e a-
- '.\0 �C.;'�l pre�edent,cs �.' - �.. ��{O!1.c}:ü n..t :! ..L 1!1.;� _ ... ..:..L: ...

1)1',.'-

1 Os EE. DU. têm bases em mais

i de 2!} estações aéreas da Grã Bre

�:'l·1.ha. pelo que e�tt!: seria um va ..

li",:!, ""a:uarte no -plano de defesa

';'1"011. Fontes bem informadas di-

i:ROPAS FRANCESAS E ES r\I\.NHOLAS AlIXILIAM A
l·OLICIA DA CIDI\ DE INTERNACIONAL _
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OPORTUNIDADES:. r
-----11

. VENDE·SE
·}YENDE-SE POR PREÇO DE OC..'\SI.:W Vl\T CARltO USADO.

INFORM:�Çt}ES NA FIRMA GER�IANO STEIN ...;,_; RiTA
XV DE NOVE!\JBRO, 54,

..

..

I --Q--o-n-(i-ú-o--ü·-n-o-()�-o-Q-n--n·-O--(l--i:J·-O·--

Vende-se uma. co.ao
: De matertaí. ú rua São Paulo, n ," 2.890, perto da �stação
( da Estrada de Ferro. que dispõe de um grande porâo hal?�táyeI,
i com cerca de 27 'mts. de Íl"ents e fundos até a Estrádn. de Ferro.
j ItÚOl'l11flt::Ô('1O no Iocal ou na Alameda Rio Branco n. 70.

Rua Pa.ulo Zim mermann, 120 .,.- Tel. 1281.

,..7.

no .e11101'
pr .:1 ia em frente a illu;.

Informaeões IL.A..NS TOENJES

lotei

�-.------�------------------------------------��

Agradecimento'
.

.

expressando especlal -gl'atillão a Admlufstraeão da Em
prêsa Industrial Gar'cra, l�mpregados da Ernprêsa Indns
trtal Garcia, Familta Oswaldo Hinkefdey, Família Wal
ter Menke, 81'. Odeval Husadel, Sr. Pastor Schecrer, Sr.
Delegado de Pofieia n.� Camboriít e Praças.

RA .FU E
PARA O CONCE"RTO DO SEU RADIO SO' A Oli'ICINA:

"

que seguiram
durante muito tempo. os debates

dR, ONU dizem que esta é a. prl-

pr,rfeições de caritt.er t.écnic,}

'dB obscuridades de red:;..ção:.

d� emendas com o objetivo_de:
a) escóimá�10 de" eventual!; im

- - - _' _- - - �-

......""".�:'_:":fll;tlr�·

L � ar

ocomovet«
W O L F-17/39 CAVAlQS
l AN Z - 25 CAVALOS

L O ( O M O V E IS '4:·1 I O R E S
N. I:' Z A D R O Z N. Y

BLVl\'IENAP •
.;_ ÇAIx..4 :t'Q���L. 4):;
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1
JOãO DE SCANTIl\'IBURGO

I t>I?-<:I est�? sendo p;rático� os

I .n.o1't�ft�Z=�2'1�D:'3 c�nO$c�:, n�

I
" case ;iQ 'p:;�yO-t0tC .. 3�c T�.c�l-
�itT�Z.tz� �. ��ê�;�5.j::r �r:.b."{zu-

U comonismo sem comunismo
,.

aC6n.,,,Jhav,,,i, e u ri s u I t ii. ti'

d 0, mesmo aos seus Interesses,
.
abrir o mercado para <livre
jogo elos preços. Fundam-se

".

�I-"",!,
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'--'�---"-"-" BLUI\ÍENAU, ·1-4-1952,

"
•••• -

IIVÓS sois o sal da terra"

1.412.345,10

'1 Rio da Siberia;
8 Une, liga. - 9 Correia

.

Traba.lho noturno.
T/ERTIC,lISs

r - Bola vermelha de bilhar
23,607,50
24,144,50 47.752,00

'-;- Dialeto franees; es

; 1:'J.'Q�e de mep�nar - m��
" J

, trL de sessão; em partes i��lais; I
rio, da Suíça - TV EbaJ.'rar; en:-"
tro nós - V Um mundo de lu-

, �es.
.

:� SOLUÇ�:W N. 417 i
HORIZONTAIS - Brim

ItEALIZAVEL A CURTO E LONGO PRAZO

1I5,QOO,DO
1 .872.93(50
5,570.360,00
4.862.072,40

,184 . 184,60 12,904.551.50

10.133,60

15.362.742,9i'

2.012.979,50
2.437.736,80
3.699.144,91 a .149.361,21

15.362.742,91

3.759.249,00
726.674,50

4.485.923,50

3. 661. 196,50
824.727,00

4.485.923,50

DLL\.RIAlllENTE·l'ARtl.,.NORTÊ:E SUL DO PArs
SERVIÇO DE CAMIO:r-.�TE

PRO'PRIO
____--.""',SAlDA DE ITAJAI----

MELHORES INFORMAÇõES
RUA XV DE NOVElVIBRO. N°. 7 5 li I

.

_FONE-.I059-

Alfaiate LauIslàu

BLUMENAU, 31 de Dezembro de 1951
RODOLPHO KANDER - Diretor-Presidente
WALTER KANDER - Dlretor-Presidento
LUDWIG METZGER - Diretor-Snb-Gerellic
HUMBERTO AYRTON SADA - Contador - Reg
cncsc 0706 . ,

.

.

PARECER no CONSELHO, FISCAL
Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal' da fir

ma �odOlph� Ka_nder- S;A - Comércio e Indústria, tendo e
xamínado IDmuclOsamen!e. () bala�ço; demons'tração da conta
de lucros e perdas, �e�atol"1o da díretórfa, inventário e contas
re�erentes .ao exercrero cllcerrad_o em 31 de Dezenlbro de
19a1, depois de const::tarem a ma�s perfeitá ordem e exatidão
em tudo o que lhes fOI dado exa�lllar!.são de parecer que ué-

I
vem ser aprov�dos pela assembiela geral ordinária além d .

d?Cllm�ntos ,acrma enumerad,os, todos os átos prati�ados p r�
diretorta, referentes ao exercícío de 1951. c. ,1

CARLOS SOUTO .

.

_GUILHERME FROESCHLIN
I

RODOLFO )VALDEMAR. �OLZWAltTH
_., _ ......�_-.....�� ..... � ............. --. --A-"_

_

:: 'mnflllm.utlunnnmnmmnnIlIllUlIIllhlllUllhmmUUlliullmilllp..
§ .IIUMENTE O VOLUME ;
= DE SEUS NEGOCIOS El\II BRUSQUE E REGlõÉS cm ::
:: C'UNWZINHAS•. FAZENDO UMA PUBLICIDADE EFI- ::Ê CIENTE ATRAVl!SS A ONDA I,JA .

'. ..

'
I

-:s
:: RADIO. AR.'-\.GUAJ,A., DE BRUSQUE LTDA. §I:: _

z y.T-20. �.'" .1.5&0 .RIca. ::
, ::: Infol'maç.oes �.�lnnncios nesta �iãade: RADIO CLUIlF; R ::
:: .. 15 de,Novembro.;,U5 • ·na:;.
�nnIlJUmUJlnlfllllmlllflfIIIIUIUnUJI.nfllff'IIfII!llmnnIUUIIUmmIJ.�

I GRANDE VENDA DE FIM DE VERIO do'
I ALFAIATE LADISLAU

Remarcações Esfupend,as
Novo e riquíssimo sortimento

Vendas com o "TERMO DE GARANTL�f para
estudantes Preços especiais.Toçlos os velhos botões,' r-er-

�
'i�
C-Rt-RRINtNSe

.

SIA '�gor� com

25% de a.bá-timento e� AV/OÊS MISTOS

llO!" causa. da agua, da umidade",
esse processo é otímo para botões

de metal que, geralmente, ,'pr�
tam O fio.

AgeY)tes rJO RIO de JANEIRO
.

P.1P� fi�.eOO %�.u..Wr.d do S.u.Q,
.

-

RUA 15 DE NOVE:rvIBRO. N°. 588 a 596
--- BLUMENAU -�---'-
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Seja você
mais e!egan·
te"mafuhunhi
confecciofiar
seu terno lia

'I'odos ú"i detfLllJ0H rornm ,·'�.!{íG.s

a eOI111(;('1:1', aÜ's.v(·" o Bo'dill1

venham conhecer o voícu to ele maior rr-ndimcnto P!l1 transportes íprr0.f'trp;;;

para 10 (dez) toneladas.([lâpp.s :1 tlétif.'a.:; do l��;;;1_ado :.� f2S

t.:'i r:�l,oriiva dos '�k!.� 2(1 (. �7.

o novo caminhão MERCEDES BENZ, para 10 (dez)
toneladas Motor: Diesel de 155 H P ao freio'

(
,

Freie;; independente nus qua tro rodas. sistema \Vestingholl se, Pneus 1100 x: :!O. lubri-

ficação automatíca em todos os pontos do Chassis. CareGE sa: D!': H<:G fnrj"do. 1\1'1112-

i f.:.;; ,d�ldd. a _Obsel"'1> .r, até 2.:.!.. �1 a,

1
a ci-garuzaçuo d:1S Ctn:"lperl',Õe,3

1
at lêt.icas df-:V[ll'.Í ;:('1' xH�rf .a 'ta.

i '1'r 'nb. (, oito provas c.mstnrn da
t t'r-1açito, Inclustve as da. disputa
i:c nec:Üloll, A_' beta praça ,l� . s

]lurtr-'l situada 1111 Rua An.?20-

bravel com tração Indepen dente. E muitas

Distribuidores de luto oy�is S/A

.

=,.-=-------------�----�------------�--------------�--
Ei
-,
-,
:::::1

§\
DR. ·1'10 MOSIMANN

Cirurgião-Dímtist ..
Rua São Paulo N. 2930 � ITOUPAVA SECA

� BLtnvIE.i.�AU�-
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óíliitiíIIf ,-

-ao

do Sul, e que ora se encontra

dos os tempos e fi sua turnée

Ipc Ias principais cidades do

Brasil, é motivo dos rna is co-

a troupe de artistas alcmf .·s
vem. realisando pela América

(li
$

o

na
.f"\ postorauo ,!a Oração .. ,. .,. . .. '" . .

HOJE - Primeira Sexta-feira do 1'.1';'5, consagrada ao Sagrado Co-

ração de Jesus.

HOJE - dia de: uhstmcncta. sem j�juunl.
PODE ALGLiE"I SE� CATOLICO E DIVORCISTA? - Não!

Se VO{l� quiser ter idéias claras e exatas sobre a questão dívcr

'!ista, que tantos malefícios j:. ocasionou em vários países, e que cons-

Hui .. "verdf\dEiro Etentado �� consciencia eristã"" escreva hoje mos-

"no à ASP {Agencia S. Paulo para divulgação do pensamento catolãco i,
-aixa postal 5415, Río de Janeiro, pedindo a LISTA DAS LIVfu'\.RIAS
�A'rOLICÀS BRASILEIRAS. Receberá grati3 fi relação dos mefhorr-s
Lvr05 sobre o Dtvórcío e suas terríveis consequünctas práticas, e ender-e-

�os de 11l�1.::i de Hü Iívrartas. (Envie. por favor , fiO ets. ern se los do cor

reio. para a resposta). NAO PERCA TETvIPO! Aproveite hoje.
O ESPIRITiSMO E" A SUMULA DE TODAS AS HERESIAS E ABER-

Ma,quina
fornecedora

de sei

110m BD

RIO, S I Mer id.) - A Cornís- 1,516 51 e que cria uma socle
!5i1'1 (c. Pa.L .iuo Social Democratt- i dade de economia mista - fi Pe-
co i�e��g�a�.�_ �a.ra ('st�d.Q�:., os i troleo B.rasile;L' 8. A. - "pant
projeto .. eu .. ,,-.lOS ao (.0.1=1' S.,I, a pesquisa, a lavrr., a rctluiçâo � nt:rcl� do Estado sobro a Pe
1;['10 pr f_·.:�dpnr de RJ'pul'ii < e O comercío e o transporte da i t+nloo Brasileiro S .\

l'ffprc>-'''_'''� ao prou.ema .lo ',J ,-ro- ]'r-trol I •

d '- I-

. : 20 e seus r,;:>rlVa os, ,·em bl - Iunítar o acrescimo de
100. �[ir:�!u. r :.1 �íl11 1 etatórí». LIUt� .

id
. Icorno quaisquer at.ivi ades corre

I tl,:)utação preposto ao Ind isp cn
l"i::_'(onIV-".:::!L· (':U111Q i:.Li.p�l:!t: ..�·,) -:.,li- 1 I- ... H

Id .. a�. ou a rms . �H' el para cumpr-ir o programa
t íco e eeonorni �(I iI í.!f!.!�-,��, I I ,

..

_- " 'li' . . ••.

�sse apoio em prructpro, en-; dê' ação delineado no projeto, re-
l.rolc do EEt::!t..1..-J sobr e todas ":--' ,

t tt r e an v. merece ser esclnreci- t ('u7inc1o ao míulmo posstvel a in-
at ívídade- retat lvus a. l'-':�Jlí)r .. �.i!.\._I d) COL1 ilnporlantes qualifica i rlucncln do custo da vida.

t;'Jes que podem ser n:l;surnhl:l�-:'

ra:

e I - tornar mais

de
clonais".

(lo petroteo. abril

EM

o ef'et.ivo controle Cio BICICLETas ESSÓRIOS
Heje'o apronto
dos br�snejros

1=.:.�Ê;::.do sobr e todas :18 ai::htirlnt!es
r-r l<.JH�:1;;:' .i e":plrH�<-:"_�Úo do Ili-tro·
�

·�n i\ ti ': rnodo JJf�r�icu1a""" .....�)hr."" f
�.I·!<l, ernpres.r eorr.o :1

p!..-tr"lei')!F�'nsíll iro EL .\., de�dn:lrl'" a.

IUll" d_(·('��i\"gr._li nte 118. �oll�ç5r; 1
'Ij lh'fd.l..:;!),o �l�(il'l'!!ll d� .. � ba s-

•

Cervejaria Catarinense Sê A�
JOIN'VILLE

EMOR-açio
ANIVERSÁRIO
DE,

I
IMPORTAÇÃO"!! COMERCIO

CURITIBA JOINVILLE
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