
d• e'j AS FÕRCAS ,MILITARES QUE A
�PI�.:;1Jn� &h�

,

.

.

. SE INCONTRAM NO SUL ft "'�. �Il�i �J u�

I Informado� pelo próprio bo�
letim do D. P. E. podemos sa-
ber quaes as unidades militares REmA o MAIOR OPTIMISMO A RESPEITO DESSA TRANSAC,�O
que sé, encontram em nosso

•

Estado e que são as seguintes: yT l'
De Infantaria: Batalhão Esco-

.

'I; asmngton, 16 - Fontes approxímadas dos cir-

Siã��'·\'���it�-ie;��r� ul�i���l ddi. s50 atiradas contraiG'E� ��me do sr. Pre- ��'n�� ��� �a�ioC� �e !dttf.eg� �:�s d������e�l��;o:n:��ei�l�l:i�!:pl�ti�e fO;m:;m���
{lé recepcionar e receber Agora; sinãe definitiva- feito municipal saudou-os de Ç>uro Preto. De Cavallaria: �stados l!n�doEl pelo Brasil, mas acredita-se que o Bra

ern seu .mel? o Z'. qrupo mente, mas ao menos por o sr. dr. José R. de Car- R�glmento �nd�.a�e Neves, do s11 pode facilmente demonstrar sua capacidade physica
le Art 11 -:l d D
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Ria. De artilharia: 20. Q. A.D. de realizar tr � d
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orso um ongo prazo; po emcs va 110, �gl1lSSlmO .

rorno- de [undiahy, S. Paulo, e mais' '.
� uma Ians�t;�o essa espeCle.

que aqui veio estacionar. estar satisfeitos pois a tor Publico da Comarca, a Companhia de Transmissões' .

As fontes melhor informadas avalíam que o Bra

Era uma velha aspira- brava tropa que 'se acha que em vibrantes e ex- d_? 10. Batalhão d� Transrnis- c!,l t:m. presentem0!:1te, depositas de bancos e outros

'�'�;�o de nosso ipf.)VO o se- aqui aquartelada é uma pressivas palavras disse soes e a Companhia de Sapa- líquidos em nova York e Londres na ímportaucía to

.namento em nossa cida- das mais briosas e ben- da satisfação geral que a �ores da Escola. de Engenha- .tal de pelo menos 75,000.000 ele dollares: esta firme
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(,e e uma um ar e Exer� quistas unidades do Exer- chega a da briosa força Estes corpos de tropa foram poslÇctO e c eviua ao ac o (e
.

er o rasu, por varies

.:ito afim de ser dado cito brasileiro. causava á população blu- mandados addir por, ordem do anuas, uma .balança commercial bastante favorável. Só

maior valor á nossa cida- No dia de sua checada menauense, Ministro da Guerra, á tropa de no commercro com os Estados Unidos o Brasil teve

de, serem! cornmemora- uma grande massa PdPu- O hymno nacional exe- Ique dispõe a 5a. Região Mili- uma balança favorável durante varies annos.

das com mais brilho •. as lar estacionava em frente cutado logo após pela
tar sob � commando do Gal.

lata" '. ,

.,

P Ieít Muni 1 b d
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Dalíro Ftlho.
t ... ''::>. nacIOnae�.e para a reeI ura Mumcipaí nu- en a l11mS1Ca a 1 presen-
}Ue .Iossem desfelt()sgran...., ma sincera demonstração te deu um cunho de vi-

----.......---

le numero. de, perfidias de amizade e sympathia gorosa nacionalidade á re- l�otas Policiaes
.

'.'
.'

.. r á distincta oHicialidade e cepcão que se promovia.

N t E� .
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[aos trezentos e pouco sol lDm seguida os 48 ca-

O a ,�nor IVa dados que formam o 2'. 'I mmhões que conduzia os.
Foram presos um flagrante,

1.1> quando roubavam no pavilhão

I soldados e apetrechos do do jardim publico, João de ou-
. Segue amanhã para Itajahy, <Cidade de Blumenau» ':!'. G. A. D. rumaram pa- veira e Antonio de Souza.
onde jogará uma 'partida' com

'. I ta Itoupava onde aquarte- Os meliantes arrombaram a pa-
ó Cip- F. C" o quadro principal .

1
.

1- P h' rede do pavilhão e' retiraram a

do Blumenauense. Devido ao augmento eonside- aram no sa ao ersu n e guantia de 32$600.
No campo do Vortadt jogarão raveI e á extensão 'dos annneí- seus arredores.

amanhã o Fluminense e o Ca- os esta folha deixou de circu.- «Cidade de. Blumenau», O D I d °d 1" d'....

ih.arinense de Brusque. 1
•

t
" 't' c't

. sr. e ega o e po ICIa pe 10

a.f.. quarta fe.Ira, publicano II.o se se,n e:s� ba. ISIe.1 a e� an� a prisão Ilremetiva de Rodolfo
Jogará amanhã em Timbó eon- 'I. -. t

tra o ,Olaria, daquella localida- u�le com malor numera IH pa- nUnCl3I. �sLe acon eClmen- Eger � Erico Eger aceusados da

de; o conju.::to principal do Vic- gmas. to auspICIOSO e apresenta andona �e um roubo em Gas-

faria. á disticta officialidade do par-Belcltor.
:2:. G. Â. D. e a todos os O rçlUbo foi de .um capote. 2

,

.

. camisas; uma cmta, sobenete,
s�us component�s os maIS um par de aHiança e a quantia
SInceros cunõpnmentos. de 177$700.
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Sociedade de Se Vicente de Paulo

Em toào o mundo chrisião Após a missa das 10 horas
serão celebradas solermes com- haverá sessão solene, na sala
memorações em honra do das reuniões, no convento San
grande Apóstolo da Caridade, to Antonio .

São Vicente de Paulo, no pro- A directoria convida, por nosso

ximo dia 19. . interrnedío, todos os bemfeito
Este anno será também celebra- res dos pobres e subscríptores,
da, com a maior solemnídade, aos quaes será destribuldo um

a festa do segundo ceniennalio exemplar do relatorio da referi
da canonisação do grande pro- da associação de Caridade. Ac
tector das obias de Caridade. tualmente a maior preoccupação
O programa que está sendo or da Confere!'!cia desta cidade, é
ganisado, tem por objectivo es- a construcção de uma villa
palhar o conhecimento do es- vicentina para os pobres, um

pirito de São Vicente de Paulo, lúgélr onde elles encontrem, sem

afim de que a participação do humilhação, allivios á sua po
clero de todas as partas do bresa, conforto e assistencias
mundo torne mais conhecida material e moral.
ainda a obra do grande Santo. A referida associ3Ção conta com

Em Blumenau a festa do Santo o valioso auxilio do sr. Prefei
patrono será celebrada amanhã, to Municipal, afim de rcalisar
com missa e comunhão dos esta cbra de assistencia social
membros da Conferencia e todos e de tanta rdevaneia.
os pobres 90ccorridos pelá re

ferida associação, ás 7 horas.

Noitada de arte
··OMS' Esteve em visita á nossa re

dacção osrt Heil1z Hinsmlerei- �-----------------------

eh; empresario de um importan
te grupo de arristas àUemães
que esião fazendo uma «tour
née» artístiCa em nosso paiz .

O conjuncfo, de artistas com·

põe-se da bailarina Ellis Oregar são a garantia de pureza e superior qualidade de
o bailarino Ludwig Egenlauf e suas fari:::.b.as

1ST
ld P 1

cantora Ingried Brebeck. todos
ra. husne a áU

do Theatro Estadual de Berlim M· h J
$

-II f'f- I B
ao piano ouviremos o maestro

I.
,.010 O .OlflVI e, t la lumena.u Falledeu qua�ta f�i1'a l�ltima

Realizou-se quinta�feil"a Claus Billig do Theatro Muni- Caixa postal. 89 EEld. tel. SILOS

I
cam a avançaaa tdade de 78

a extracr.ão da Rainha cipaI de Dorimund. annos, Q, exma. Sra. T.h'usnelda
';' E" t

•

t
•

1 Pau,l, fillta do ilz.ustre natura-

das ,.Loterias, s.ahind.o....pre- s,e. COnjun o ln ernaclona .__--.----------_.".------�---

que já realizou noitadas artistí-
lista Pritz lIIüller.

miados os
.' seguintes ' nu- cas nas principaés cidades eu- N h

A exUncta nascera em Blu-

meros: 4.451,2.598, 14325, ropeas e brasileiras, vem prece- .OV.a.. p..... ase menau, estando ligada á, tra-

7 1 " 8 I)J. d'd d "t' b t t f
dicionaes famílias blumenauen-

. ()-.t, ._ ,�O. I o e uma cn lca as an e a-

O numero 8.240 foi ven- vorav�l e elogiosa, tencionando
ses. Sua morte foi por isso e

j'd Bl' b promOver uma sessão em nos-
normeJnente sentida por todos

< 1 o· em umenan. ca en -

sa cidade na proxima 4a. feira, A consrrucção' de uma lwva cerca e· de um vestuaria no cam. os que a conheciam e prezavam

do-lhe
"
o premio de Rs. dia: 21, no salão do cinema po do Recreativo _ Archibancadas

sendo disso �tma demonstração

1:000$000. Busch.
o grandioso acompanhamento
de seu corpo á, ultimá morada·

Tem merecido os mais frau- apreseRtavel e commoda, fazen- ((Oidade de Blumenau({ apre-
CDS applausos' OS esforços em- do-o iniciar uma nova pbase senta à familia enlutada seus

prehendidos pela actual directo- na historia do nosso esporte. sentidos 'lJczames.

ria do Recreativo Sport Club, a .

.

-

frente da 9U.al se encontra a fi- .r�'. :S-.
_. 'r 'j I f " I! :-E

gura prestigIOsa do sr. Tte Pau- �
lo Clementino Lopes, no senti- . Seroadade'do de dotar o campo de espor- ,

'

tes da rua das Palmeiras' de / T

novas insfallações e melhora-
\

mentos.

.
A,ssim é que. embora a custa

1 de sacrificios, foi cOl:1seguido

I todo. 0.
material necessario para

a construcção de uma nov.. cer

ca e Para o vestuario que será
uma casinha simples de aspecto
moderDO e atrahente.
Merece aqui os sincerOs elo

gios de fados os admiradores
desse Club a aUitude sympathi
ca e elevada do sr. Paulo Mei
necke que está auxiliando as

novas construcções com a mão
Ids obra Igratuita�

E' intençãO dos dirigentes do
Recreativo, logo que as circuns
tancias o facilitem, construir
uma archibancada afim de que
os espectadores possam com a

maIor commodidade assistir aos
jogos que ali se realizarem.
Temos a certeza úe que to

'dos os associados é torcedores
do Recreativo não deixarão de
corresponder aos esforços da
actual directoria que da manei
ra mais dedicada está procuran
do dar ao clube !lma séde bem

o MELHOR E MAIS M:onER·

NÓ SYSTEMA DE FOSSAS
. DO MUNDO.

As modernas instalações do

Moinho JoinviUe
LOTERIA DO ESTADO' DE

SANTA CATHARINA

Chegarão a Blumenau na quarta-feira
Dlú 21 Dl!; .JULHO

quatro artistas allemães do

�. Teatro Esta�ual de Berlim
ti�r a bailarina Ellis Gregor
U o bailarino Ludwig Egenlauf
�ul a cantora da Radio-OHicial do Reich
t J Ingried Brebeck

o maestro de piano Claus Billig
artistas de fama ime:naci!:maI mos

frando aos Blumenauenses as moder ..
nas d::mças e ctinto3 alem�es

no OINF�IA BUSOH As 8,30 HORAS
Entradas: rs. t$OOO

3$000
1$5OQ

Convida-se o povo de JL.lumenau para es
ta sereoada de àrte

N S D AP �. Santa Catarina

'BOMBAS 'HYDRAUllCAS

I:
I
I

[lIF:§��111

A!.!to�CtspirÓs:õoperfeita, mesmo
cem o tUbo 'de. sucção vazio.

Grande segun:mçÇJ de serviç()�
MontQg�m:simp!e!i.

. .,

EXPOSIÇÃO NACIONAL DE
ANIMAES

Abat;mento coueerlido pelo Mi
nÍsferia da Viação

A Inspectoria de' Productos
de origem animal, pede-nos .

a

publicação do seguin1e tele-
gramma: .

«Rio, - inspectoria de Pro
duetos Origem Animal Mi
nistro da Viação aucforizou
Emprezas de Transportes offi
cíaes e não officializadas fi con

ceder, durante período de 15
de julho vigente a cinco Agos
to vindouro. abatimento cinco
enta por cento aos passageiros
e volumes destinados Sexta Ex
posição Nacional Animaes. At
tenciosas saudações, (as.) Lan
du!pho Alves - Director geral
do D. N. P. A."

Haus -'Gart Wintar0:-I"
Deverá chegar fi esta cidade

no proximo dia 22 o sr. dr.
Hans-Oert Winter, Director do
Departamsnto de turismo das
Estradas de ferro Allemãs.
O illustre visitante, que viaja

em companhia de sua exma. es
posa, pretende entrar em eon

tacto com nossas autoridades
para intel1:iificação do turismo
internadonaJ.
No dia seguinte ao de sua

chf'g':lda a' e", ta cidade, 6a. feira
que vem, será feita, em trem
especial' da E. f. S. c., uma
excursão á Lontras e' Hammo
nia, tomando parte autoridades
e pessoas de destaque no rnll

nicipio. Esta viagem foi, orga
nizada pelo �N. S. D. A. P. de
Blumenau

Rudolfo Weigert
Acha-se eatre'nós. a

passeio, o sr. Rl.!dolfo
Weigert, distincto gerente
da firma Carlos Hoepck:e
SIA na cidade de Lagu;16,

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



Cobras!

Os Máos I<emedios, Os Rernedíos R�i�s· sãoMais
Perigosos do que o Veneno das Cobras.

.

Assim disse o Dr. Peter Gray, distincto'medico da Australia.
De uma carta deste illustre homem de sclencía, que recebi em New

Vork, transcrevo o seguinte:
t, Eu sempre odiei é ceritínúo a odiaros Mâos Remedias, annunciados

por fabricantes que não são Medícos Especialistas.
H Saiba, meu caro Sr. Dado Arthenes de Avila, .que os Máos Reme

díos são muito mais perigosos do que o Veneno das Cobras!
U Por isto eu 56 receito e aconselho qualquer remedia depois de

verificár dura�temuito tempo e examinar, com todo rigor, se realmente
elle merece a minha absoluta confiança; porquejnão tenho o direito de
brincar tom a Saúde e a Vida dos meus doentes.

"Foi o que fiz com o Regulador Geste�rà e Ven.tre-Livr�, quando
'elles tomeçaram a ser annunciados nos jomaes da Austrália e Nova
Zeiandia; examinei-os com o maior rigor, durante alguns armes, em

minha. clínica particular e tambem nos hospitaes, obtendo sempre as

mais brilhantes provas de que estes dois remédios são os melhores, sem
duvida nenhuma, os melhores que encontrei até hoje.

u São os unicos que inspiram confiança completa e despertam o meu

sincero enthusíasmo.
<l Aqui, em minha clínica, e nos hospitaes, receito e aconselho muito

o ReguZador Gesieira e Ventre-Livre."
* * ;{<

Muita razão tem o Dr. Peter Gray de fallar assim.
Eu tambem não posso perdoar que certos individuas que não. s?-o

Medicos Especialistas, individuos que nnnca estudaram Obstetrícia,
nem têm inte11igencia bastante para comprehender Gynec:ologta e olftras
Especialidades difficiUimas da Me�idna, tenham a incrível audácia de

. fabricar e annunciar Mãos Remédios para a cura das mais arriscadas
Molestias das Mulheres!

O povo não deve nunca esquecer o que disse o famoso medico
australiano:

Os Mãos Remedias; os Remedios Ruins são muito mais Perigosos
do que o Veneno daf Cobras.

Dacio Arthenes de Avila
(Director da. FiscaJisarão da Propaganda dos Remedias

do Dr. J. Gesteira, nos Países Estrangeiros.)

Oe 1"11. Cio.
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A Rainba· dG§ loterias pagou
50:000$000 liafil BIUitlellau

o sr. Arnoldo Meirelles, funccicnarío do Banco do Brasil, nesta praça.,

contemplado com a porte grande, de quinta-feira p. passada.
O sr. Angelo La Porta & Cia., abriu o seu escriptorio, em Floriano

polis! Domingo pela manhã, para attendel-o, pois o referido sr. achava-se em

Florianopolis, afim de receber o seu premio, na importancia áe 50:000$000,
premio do bilhete n. 4795, o qual foi immediatamente pc:go.

para a 'próxima extracção, na agencia local, rua 1 õ de

Novembro, antiga Casa Kersanack

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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P. t'd � NO EXERCITO
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Novo :;iol"arlo pme< Í0chamento�' �:nf &'{iQ "vll1� .: I
. I Ldi.dti\i,Q Vi" ;;;J>'!ii Ii" Idás malas em Eh:m:toncm •

-.

! � Com (I seu USO,· nota-se em .,A, p'ill'tir de 2. de: r'.brço de I ª poucos (lias: ,.11931 l' t· - O sanaue limpo, de ím-
.

UNHA li"APcll O NORTE
�

purezas. e beilí estar geral. .• ,.1..

2' - Désapparecímento de .

I'erça-Ieíra ate Rio de Jimeil'o Espinhas, Eczemas, Erupções,
9uürt!i�feira até Natal e Europa Furunculos, Coceiras, Feridas
Ouínta-retra até Rio com ligaçúo 1:H'<J.Vas. Bõba, etc.

.
(até H.ceife

.

3' - Desappareeímento com�
Sabbado até Rio de Janeiro pleto de RHEUMA'ffSMO •. dôo

res nos ossos e dôres de ea-

beça, . .' .

4' -,. Desapsreelmento das
manífestações syphiliticas I;}
de todos os íncommcdos de
fundo syphüítíea.
5' - O apparelho gastro

. índestínal perfeito, pois, o

"ELIXIR 91.1» não ataca o es

tomago e não contém' íodu-

li
.

HOTEL<HOLETZ

I
re�. o uníco Denurativo que

._ tem attestados dos Hospítaes, II Situado. no melhor ponto .•. de especialistas dos Olhos e

_ da
. cidade

.

da IJyspepsia. Sypllilltica.
.

I R. ·S�t)bert:. & Cia.
í Ouartos conlortaveis e casinha

I
de primeira ordem

Absoluta mOL alídade 6

I maxímo asseio .

I Blumenaú - Bta. Oatharina
J .'

.

' ....

Terça-feira até Buenos Ayrcs
Quarta-feira até Porto edegrfJ
Sabbado atê Buenos Ayres
idem .. idem e Chile

.

\ '

.�'�d;�..�
f:� Baeellos enraizados a. �:!{:_

.

5*000, a- duzia. 1
� ·_!."tNíag;aJ"a.· 'I'erc-v B.·er- .

;�: _ ,,_.t .

_ �v, _

;-:
.

geraca e Rio gran- :::�;� densa l

!I .,.,."".", áo !!ll�r
. P�dré Vig�rio .

'.�.�c: do Rio do Oeste �
H· Barra das Pombas ��f'r»

.�:;::;:z:� ..���

'.

S' A li � ii fi ,�� fi fi

-. ··.Iiuut�ul largl"mou;•
Dei�a.;mw. grUar!

�(f'ormula AIIefllã)
E" o uníco fortificante no

.. mundo com 8 elementos 1.0-
nícos: Phosphoro, Caleío, Al'�
seníato, Vaaadato etc.

1.0 - Levantamento geral
dás forças e volta imrnediata
do appetite. ' ..

-

2.0;_ Desappareeímentopor
completo das dôres .de cabe
ça, ínsomnía e nervosísmo ;
3,0 - Combate radical da

depressão nervosa e do em

magrecímento de ambos se�
.xos.:

4,0' - Augmento de peso va-
riando de 1 a 3 kílos,"

.

B SaaGtsllcl .li uma grn�9 descQ�erta
CiSlllifKlS. - Opinião do Br. Manuel; Soa
rn de Castra

I

I
to' O meIho! para' a

tosse. e dOellç�$ do peito.
Combate .as ccesnpaçôes,
resfriado� . co--;uduch�
bronehits (I IUthma�

.

O Xarope 'São )000
protege e fortifx:& ti �
ganta, os brollcnios G' OI

" pulmões. Milhar= clt

icador .

_eut_a&81I&O_OO1b_1'oll8.5_'__e

ProfissiOnal1 Viação t�d�quense

propagandlJ,
neste jornal

..Ad.vogad.os linhas diárias entre

Brusqua g
.

BlUIDenan
Caminhões inteiremente
novos para passageiros

.

e cargas

A4gencias:
Bi:usque: Vva. Fischer Tal. 131
Blumenau: RoteI S. Jose Te!. 2S3

Serviço rapido,
garantido aUencioso

o remad!o infttlU....s! no. cl6r
.

dedGl'ltC. PIl>;!soclc. (l .-)<\",
p�?:u�e o G�u _ de?'"tl.Gtc..
A 0;1= Dr. ift!stoaa 'é d�
applkaçil.o lcrdllirnn, de
(loção imr.:LOd3tlUl. :1õ.n cru"cio,
n:v.L"'1do a llr.gn<1 l:((1.'r<l <:Ia

fJen�.iva.:e�
1Jl to-.iba _ .�'m • '·.t"C'l"::�b_,..

f'luot.�ti·h·· i": .. �.". -5<1"1 :n�:� .• ., • _:-':."_ _':,� w lha

AVISO
-0-:

nEDIMOS aos nossos
�prezados »ssígnau

tas de nos sclentíftearem
de todas e quaisquer ir
regularidades que ocoer

rerem com a entrega
desta. folha.,

A Gerência

DESPERTEA BaLIS
DO SEU flGADO
Sem Calomefaoos-f Saltará da Cama

Disposto Para Tlldo
O :ligado deve d<!l'2'amltr, diariamente.. nll

êllUlrns.go. um litro de bílis, Se a. bllis não
ecrre livremente, os alimentos não são
digeridos e apodrecem. oJs gazes incham o

estOmagó. SobrGVenl ti; ):l7Ísão de ventre.
IVoêil! sente.se ..!mUdo '" "".no envenenado.
Tudo e anuu,go e ti;. vlrl" é ÚtIl mar!;yrlo.
Sáes. óleos minera.:r;, !ln:a,ntes ou puro

gantel, de nada valem. Uma simples eva

cuação :não tocará a eansa. Nada 1m <!Orno

fia famosas PilluIas CAR'rERS para. "

:Figado. :para uma acção cata. Fazem
eorr.ir livremente esse litro de bills. e voc&
Eerite-se Ws.POsto para tudo. Não "ausam

<lamno: são SWlve9 e contudo são maravi
lhosas para fazer a bills correr livremente.
Peça as PilIul2s CARTERS para o Fígado.
Não aeceite imitações. Preço J!:$OOil.

. Um veedadeí

rosupplícínqne
aCafiaspieína al
livia rapidamente.
Bmquanroo dentis
ta não lhe extrâe OU

obtutaodente,liv1:�se
dessa dár que o marty�
zíza, tomando um com

primido de Cafiaspíríaa,
o reraedio de confiança.

FI
4) remedio de conf;('ulça

cel1'!1tra
'"

DORES e RESFRIADOS

TONiCO BAYER - precioso auxiliar do'·
crescimento das creeneas e do seu desenG

vol'limento' normal.

TOI\JICO BAYER I:
.

L�� VIDRO � REfiUDiO, f,�AS NO COEPO É SA�� J
'�"�r:mzrrn"!f1l""'5! ! fJ€il!R!i!1!WaSlJL

I � IE.NFRAQUbeC8!U·ill! � !'I'

I
.. Ala'lf.

ttlm.
toet!8,. dâr nc&

Ii:Cg""'. ., lI:q Pl.l>l-� 'l
. UoI) (3 p�Qero.tI tomoo

VINHO CREDSDTADO

-

f.�!I" __
C$IICIO _ lIIItiIIaI •

&llftVftIU08*fl18
lU� 8CftEftAlO
000 PUlfitÔEa

"O Globo Juvenil"
o MELHOR SUPLEMENTO JU

VENIL PARA CRIANCAS
Concurso de 500 premios no va

lor de 150:000$000

A VENDA
Ne3ta redacção com RODOLPHO

RADTKE

rá chegqram os mo:ppas para: o
.

concurso

Declaracão
,

PERDEU-SE um reJogio de
pulso. pequeno, no tre

cho da MatriZ! á rua dos . Co
queiros.
Pede-se a pessoa que o en

controu entregaI-o a esta re

dacção, que será gratificado.
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Itstatutos do Club Nautico

Art. 19 - São deveres dos
qualquer cathegoria:
a) cumprir estes Estatutos e o Regula·

mento Interno;
b) hpresentar, desde que lhp sejam soti

eitadas nas tiependencias· do Club. a car
teira de identidade e a prova dn quitação
de suas mensalidades;
c) pagar. dentr"o do prazo que lhe fôr

concedido, os debitOs que porventura hou
ver contrahido para com o CJub;
d) aC9tar as ordens da Directoria, das

quaes h�verá recurso vcluntario para ()
Conselho Deliberativc;

e) respeitar os membros da Directoria,
seus delegados e as commist;ões, quando
no exercício de suas funcções;
f) proceder com a maior correcção sem·

pre que llsar os distlnctivos do Club ou
seus uni:l'or.:nes;
gl ze!ar pela conservação do material do

Club e hdemnizal o, a ci'ae!'io da Directo
ria, pelos prejuizos que fôr causador;
h) commumcar, por escripto, á Direetoria

li mudança de sUu J'esidenüiB:
í) coadju,val' a DiredJria e respe.:!tivas

commissões, \evando ao seu cClnhecimento
os rac10s que careçam de providencias.

A. ... ..
'

·

.

! conferidas p.or estes Eótatutos, SÚLdo-H)f�.

merlca· t�mbem, vedada a entrada. no recinto seclal emquanto durar a pena.
.

Al't. 23°, � Será eHminado aquelle quea) completar tres roeze.8 de atrazo no pa -

gamento de SUas mensalIdades e não satis
fazer seus. oomprcmíssns dentro do prazode vinte �las, que lhe será marcado pel{l'I'hesoureíro. salvo (8 casos especi<ies a
críterío da Dtrectoría:

,

b) se manifestar, de-ntro eu Iór a do re.
cinto social, verbalmente ou por escrípto.
em termos oUensivcs liO Dome do Club cu
contranos aos seus interesses;
c) desrespeitar acínteeamente os directo.

res no exercício de suas íuncções e que játendo sido punido, anteriormente, com a
pena de suspensão;
d) fOr condemnado por crime infamante'
e) peICI seu procedimento, se tornar pre�judicial ao t:lub, a críterío da Directoria;
f) desacatar as resoluções da Dírectoría

quando tornadas oíücíaes;
,

g) ceder seu recibo ou carteira de iden
tíâade para Ingresso, nas dependencías do
Ctub, a outras pessoas;
h) se apresentar na séde co Club acom.

panhado de pessoas, cuja reputação deslus
tre o meio social, depois de provada a sua
cumplicidade por ínqueríto a que- a Direc
toria mandará proceder;

� 1.°. --:. O socio. atüugido pela penade elímínação poderá recorrer para o jul-
gamento do Conselho Deliberativo, dentro
do prazo de dez dias, a contar da data li\)
recebímente da notificação.

§ 2°. - O socio eliminado não terá di
reit(l) á restituição de qualquer contribuiçiü.:
paga.

Art 24°. - Aos socios Fundadoressocios de Grandes Benemeritos, Ve�eranos t Ronefa:
rias E.Ó poderão ser Ilppiiclidas quaeôquerpenalIdades pelo Conselho Deliberativo
sendo que da. eliminação de Fundádores:Grandes Benemeritos, Benemeritos e VetE-'
ranos, caberá recurso par� a Assembléa
Geral.

CAPITULO V

CAPITULO VII

,

mais de um anno; do Conselho, de conter
midade com o art 28, letra "b", com ex

cepção dos Honoraríos.
Art. 15 - Considera·Ee sócio quite

aquelle que apresentar o recibo do mez

corrente.
Art. 16 - Poderão requerer dispensa

do pagamento das mensalidades, pelo pra
zo ele 30 días a um semestre, aquellas que,
por motivo de enfermidade, não possam
frequentar o Club ou tenham de ausentar
se desta cídxde, temporarlamento, a juizo
da Lir'ect(-Jlia.

.

§ 10. -- Poderão solicitar prorogação,
por uma uníca vez. per egual período de
tempo, se perdurarem os mesmos motivos
desde que o socío pague o valor de uma
mensalidade .

§ 20. - O BOCjO llcencíado fica priva
do, durante esse tempo, de todos os seus
direitos.

.

Art. 17 - Todo o socío que Iôr sor
teado para o serviço militar será .Iícencía
do, se o requerer e provar, pele, tempo
que estiver Incorporado, podendo frequen
tar a séde e não nerdendo o direito ae
numero da respectiva matricula.

Art. 18 __ Os socios Iundadores, G1'8U·
des Benemerltos, Beuemerítos e Honora
rios, terão seus nomes em quadro de hon
ra, na séde do Club.

Do Olub e seus fins

Ar!. ! 0. - O Club .Neutíec
. America

l'undado em 12 de Outubro de 1920, é uma
sociedade sportíva de duração illimitada;
tem a sua sé::ie e rõro na cidade de BIu
menau e reger- se-á pelas dísposlções des
tes Estatutos e pelas leis que lhe forem
applícavets, ., ... .,... .. .

.:

-. ArL 20. ..;. - O Club tém por fim:
a) promover a educação physica dos seus

associados e propororar.I'ves todas as IDOM
dalídades de exercícios .sportíves, especial.
mente os de remo, natação, polo aquatico,
athiensmo, tennís, bola ao. cesto e volebo!.
b). promover festas e concursos sportivos

. intra, e inter-sociaes. a juizo. ,da Directoria.
c) .promover restas beneãcíentes, a juizo

da Directoria.
d) promover reuniões Intimas das Iamí

lias dos associados, propórclouando-lhes
divertimentos, taes como.. chás dansantes,
passeios,' em' lancha e outras partidas re-
creativas. '

,

e) proporcionar aos fi\hos dos assocta
dos todos os meios recreativos e de edu
cação physlca adequados á sua edane.
f} desenvolver 'entre os associados o eg

birito de eohesão, lealdade e díseiplína, de
vendo a Directoria7 para eges lim, ..

propor
cionar cODlere:aci'ls ou ex�mplos em que
seja posta em evidencia a vantagem do de
senvolvimento harmonioso do corpo e da
fortaleza do espírito.

.

Art. 3°, - O Club poderá federar-se a
outras agremiacões sportivas, concorrendo
aos torneios e campeonatos de qualquer
sport, terrt>stre ou aquatico, que sejam dis-

. putedcs nest:i, cidade. ou 'i'óra della.

CAPITULO II

de ambos os S.3XOS; filhos e irmãos dos EO
cios, poderão Irequeníar o Olub, indepon-
dente do pagamento de melilsalidades. . ...

Art. 70. -'A proposta para admissão
de novo socto será apresentada á Directo
ria que, depois de ouvir a Comissão de
Synnlcancla, decidirá pela acceítacão QU
recusa.

§ l0. L Se 89óS a aceeítação da pro
posta veríííêar-se que, á Commissão de svn
dicancía, foram foruecídas íntormações ine
xactas, será a ln",;::wa consínerada de. neo:
nhum

.

éUeÜG, �pDI que isto dê direito á
restituição de qualquer Importancía per
ventura paga.

§ 20•. --'-- No 'caso de acceítação da pro
posta, será feita a neeessaría communíea
ção ao proposto e, no caso de recusa, ao
prõpo;:: ente. ..

§ 30.·� Será vedada a admissão a
crtterío da Dírectoría, a todo aquelle que
tenha sido eliminado de outra sociedade,
por apto que o desabone.

Art. 8°. - Approvada, pela Directoria,
a proposta de admissão de socio Contri
buinte, ücará o proposto na obrigação de
pagar; dentro de 30 dias:
a) 30$000 de joia.
b) 5$000 de mensalidade e

,.cf 3$OCO da carteira de identidade.
§ l° . -r-: Os socios Militautes pagarão

apenas 3$000 de
.
mensalidade e 3$000 da

carteira de identidade, ficando izentús do
pagam f:nto da respecti va.· joia.

§ 2° .
..,;_, Os súcios Honorarios e Cor

respondentes estão izento� de qualquer
contribuição..

Art. 9°•..� Quando o proposto tiver aptidõES physicas para representar o Cluh
em torneios ou. provas oHiciaes de qual
quer ramo de sport, poderá ser incluido na

cathegoria de, Militantes. nos termos da le.
nos sacias e s1J;as catlzego1'ias tra "i" § unico do art. 4'. destes Estatutos,

Art 40. _ O Club será cunstituido obrigand.o-se :apenas, ao pagamento de Rs.
. . . , '. por 3$000 da mensalidade e 3$000 da carteir<tIlhmIta�o n�mero as. S.O_CIOS, s�� distincçã? de id�ntitJ.ade.d� nl1cl?��l�dade, opm18� polItICa ou

.

relI�
.

Art. 100. __ O sacio Contribuinte queglOsa, dIVIdIdos ndS segumtes catego!'His: pelo �proveHament() da cultui'a physica'
.. Fund.�dn!e;, .

. tnrnur se apto para representar o Club e�
. QonhJbU1�te8,..t torneios ou prov�s. oHIciaes de q.ualqurr

, .. u-�an., es". enemerl os,, r,amo de sport, a JUIZO aa DirectorIa � me-�<,nemeL.ltos, diante parecer do respectivo director tecl:_
,

. B�r:�r�rIOS, .

. .. .. ui?? passará.
.
para a cathegoI'ia de socio

.
em �1 ores, MIlItante, obrIgado ao pagamt:nto da meu-

,
. VeteraflOs, 'ealictade de r�s. 3$000 desde porém que

. ,q9�respondelltes, . se ache inscripto pa;'a o (;l�b.
'

.rvhhtantes�_ ,.... Art. 11°. - O socio Militante que dei
.

.

§ umCG -- Ser�� S?ClOS.:
• ' xar de participar de provas oHiciaes, sem�) F�ndad(Jr;s -

�s 1�?Cl�lPtq� aLe l� T'd� motivo pleIiaillente justificado ê apur(;l�o.Ou�ubr;) ?e 19:-0 e que ttlllaa r..çam pa�te será transferidv, por proposta do respectlvo,do ��d.r.}! SO?llll. ,
.

.

.' dire,;toI' technico, approvada pela Directo-b} '-..olltrltumtesf - 008 _

que, admütIdGs ria, para a cathegoria de Contribufnte.I��stermos d� a�•. 5., ,-,oncorram com a
.

.

Art. 120. - Os sodos elimina dos porlOla e D?ensahdad_. ...
.. _

..

. falta de pagamento de suas menealidades,
,

c) G:randes.�Benerr:entos � Aqu�118� que, para [Serem. readmitidos, a criterio da Di·uontau?o m,ftb �e d ,z annos de ef�ect:vld�: I rectoria, deve!'ão pagara joia de Rs. 60$,OOO} ,de socral e de tres ann�s corno dlr�cLorelS, sendo üonsiderados socios novos. 1t?uham pr.estado
. excepclOnae�" serv.lços a.o § unico - Os que tiverem ;!i:!o

.

eli-Club. a JUIZO .do Con,selho De.l�eratIvo. minados em consequencia de qualquer pro.(1). Benemem�s -;- Os que n!lV�ram pres juizo mater!al ao Club, ou ou�ro qualquertado .ao Club serViços de ex,:,,,,_p·.lOnal reJe- debitD, não poderão ser readmittido5 sem o
vanc;a .,e, como ta], reconheCIdos pelo me:::- pagamento previa da indemnisação devida.mo Couselho... ... .

.

. _ ,.L Art. 130. - A joia e mensalidades de, e� Honoranos .-=: O� que, na� p�lLeJlcen- que tratam oS presentes Estatutos, poderãodo a.o 5luao/ü sOCl�l t.�verem felt� JllZ a e�- ser reJuzidas ou aqueIla abolida, tempü:rasa,dl�t!nCçdo,.a cnterlO do Conselho delI- riam ente, a juizo do Conselho Deliberativc,beratrvo;
. .

. mediante pruposta ou não da Dirpctorill.f) BemfeItores _ Os que pagarem, de �... ..

uma aú vez, no acto da admissão, a impor- CAPITULO rv
lanoia de Rs.. 1 :000$000 (um conto de reis) Dos direitos dos sac'ios
ou fizeram dOIla.iivo:I de impurtancia equi-
valente, Art.. 14 - Aos socÍos Fundadores, Con-

... g) Veteranos � Os que, depois de con- mlmíntes, Grandes Be�emeritos, Bener;neritarem quinze annos de effectlvidad� sQcial to�� Veteranos, Bemielt!.n·es, HOnO!a!lOS e

'ininterrupta, fic,arem, em consequencia, is€n lVhhtan!es: qua�do em pLeno exerlllClO de.
tos do pagamento das mensalidadeF.

.

seus .dIreItos, e facultado:
.... b) Correspondentes - OE que, residindo ,

a) freq!lentar as. dep�ndencias do Club,
Ióra de Blumenau, do Estado ou do Paiz, ooseryadas as

.
eXlgenclas regulamentares;

tl.'verem .R.' '.seu:
..

c

.. ftrgo..
a l'epre�e.n.ta..çã.o .

do
.. l ....•.. b).)Omar pail'. ie nas f.e.stas sportivêls e..Club. '.

' . .',., torneIOS realisádos :pelo Glub em todos os
... i} Militantes - Os que, por suas :aptidões I raillos

...d�A�?ort .... _

physicas, mediante parecer do fBspeéHvo!' �) PLoj,.?L.a a,dmlssao. de novos SOcif?3 e
director technico, lorem inscriptos p�la Di7

I !.lStlf, 08 dlstl��tIVOS S�Claes; ..
... '_'rectoria para representar o Club e ore. d) apresen.uf, na �ede soc]a�, n�6 dIaS

presentem em ·torneios nu provas oWciàes c?m�uns, seus co�vldados,danao diSSQ CD-
d.e qualquer ramo de sport Dllé?lillento �o dIrector presente, tendo,.

, ..

porem, em Vista que. os convidados nRoCAPITULO m sejam _pessot.:s inhibidas de frequentá o
Da admissão dos socios @lub;

. .....
.

..
..

e) inscrever SGilS filhos, de ambDs os se-
xos, até a edade de 17 annos, nos diHeren.
tes cursos de educação p'bysica mantúios
pelo Ch�b;

..

. ... .. '[
f) requ�rer â .... DirlÇcforia a filiação <ao.

CluO de· suàS embarcações, de aüêordo
com o Regimento Interno;

..

g) ser votado para qualquer cargo: �

ua Directoria e Commissão Fiscal,
.

quando
maior e pertencer ao quadro sodal ha

CAPITULO I

Dos deveres dos socias

.

Da direcção e administraçüo
Art 25°. - A direcção sUI·rema do

CIUb Náutico America estará á carao d\:·
um Conselho Deliberativo, que terá �13nda.
to por um anno; será composto de 30 mem·
b!os, �leitos pela Assembléa Geral especIalmente convocada para esse fim de 1,:,.
a 30 de Agosto e será presidido por um
dos seus membros eleito pf!la maioria. de
accorde com a letra «k» do art. 33, na ses
são em que o mesmo s� instal1af.

Art. 261). - O Conselho delíberfJ.tivo
será formado:

'

a) por 20 merr:.bros eleitos, obrigatoria
mente, dentre os õOúÍos Fundadores, Gran
des Benemeritos, Benemeritos e Veteranos:
b) por 10 membros eleitos dentre os des�

saE. mesmas categorias ou dentre os dpmais
socios Contribuintes erIectivos, desde quetenham mais de cinco annos de eIfecti vida
de sociaL

§ P. - A mesma Asscmbléa GeraLArt. 200. - Aos socios, de qualquer que eleger o Conselho, elegerá 8 suplentet;categoiia, que infringirem as djspoF:ições que se ..ão aproveitados, a Eeti tempo. paradestes Estatutos ou do Rpgimé'nto Interno. pI(;'encher as vagas dos effectives verificaa Directoria applicará, segundo l! ext8ilsãe das no anno social, respeitando-se, p�jfa, (Ida falta praticada, uma das segUintes pe- seu aprovêitarnento, a ordem de votação E',nalidadt-s: - Advertencia - Censura c Sus- em caso de empate, a de matricula.pensã() e Eliminação; § 2°. - Os suplentes a que se refereArt. 21°. - Sera suspenso: o § an�erior serão escolhidos: 5 dentre (JSa) o socio .qne pertubar as aulas, festas, socios Fundadores, BenemeriUb, GrandeStrilllos sportivos e sessões do Clu;;; I Ben�meritos e Veteranos e 3 facuItati\'ú-b} o que, de qualquer maneira, pcejudi- I mente, dentre os destas categorias ou doscar as boas relaçoes entre o Club e qual-I demais súcios contribuintes, desde que te-
quer outra congenere; nham mais de cinco áBnos de eHectividadec) o que desl'elspeitar os directores; social.

d)_ o que oUender por gestos, palavras ou § 31.'. - As vagas que se derem no
acçoes a q?alque� pes�a :ao, recinto soei:>}; Conselho, seja por afastam�nto por eleiçi'ü,e) o que lllinngl1' OSnstatmos e o Hegl- para os cargos da Directoria, seja por li-
memo Interno; cança ou qualquer outro motivo, serão i�-
J) o que, ten�o a�quiesci'l(l, fÔr €scalado terinameníe preenchidas por suplentes permuda que provIsorIamente, para tO.:rtílf par- tencer:.teH á mesma categoria dos vacantes.

te em festas sociaeR, inter-sociaes ou oHi- seguindo·se. para o seu aproveitamento, liciaes e não comparecer regularmente aos criterio do § 10 .

treinos ou deixaj' de comparecer á. festa, § 40. _ Os membros da Directoria te
sem motivo plenamente justificado e apu- rãa assento no Conselho Deliberativo porado; d.:rndo apresentar projectos, suggestões e
g) O que, directa ou indirectamente, crear esclarecimentos, tomar parte Em todas as

diUiculdades á bôa marcha dos negados do discussões, não tendo, porém, o direito Jt'
Club; voto.
h) o quo deixar de exercer as commis- § 5°. - Nas eleíções para noyo C em-

sões que tiver acceib, sem motivo justi- ::lelho é adffiÍssivel a reeleição.ficado; Art. 27' - O Conselho reunir-se, ,í:
i) o que praticar actos attentatorios á. mo- a) ordinariamente tres vezes no ii uno,ral e bons costumes. dando-se.u primeira reunião até o à:,t 30

Art. 220. - A pena de suspensão será de Setembro, para leitura do rélatorio dc-"
de 8 a 90 dias f' a sua graduação será fei� Directoria e parecer da Commissão Fiscal.
ta pela Directoria, de ac{'ôrdo com a maicl' Na segunda reunião, que terá Jogar no dia
ou menor gravidade da falta comm"tida e 12 de Outubro, o Censelho, elegerá a nGi':;l
com as circumstancias attenunntes e ag- Directoria e Commissão de Svndicancia, Nagravatltes que porventura existam. terceira dará posse ás mesmãs, a qual. en-§ .unico -.- Os socios suspensos nã.o I tí.'etanto, poderá i'

..

ealizar-se locro apô" ti
ficam izentos do pagamento de mensalida-

J' .

b

• '.def, mas, privados de todas as vantagens I �Cont�nua na l)agma segumte)

Cll..PITULO VI

Das faUas e penalidades

Art. 5°. - As propostas de admissão,
I,Ll',m.adas por quaIqu9f soelo, deverão con
ter ,8 assignatura do candidato, seu nome,
edade, naturalidade, estado civil, r8slden':
i:Ha:,Jocal'onde tI'ab�lha .. e, bem assim, Ee
rem ácompi!nha'das de duas photographia�
destinadas, ..

res,Pectivamente, á carteira de
ideri'tidade.e aõ'regi,tro de matricula.

Art:. 6o� -'-- (Js 'menores de 17 anDos,

··R··.···.E·' E·'
, ',"'

", '. -'·c. -
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f
os nos casos de faltas;

A m�;A t:r�l Cf.R· c) levar no conhecunento da Dir'Ce::{Ol'l<t
.....z.. � ....u.... �, ..o... a.....rt as faltas dos empregados li.ue, pela sus

gravidade. importem na pena de demissão:
d) rubricar todas as requisições para E;

lho, orientando a casa sobra .« formação f b}rcpresentar o Club 110B actos officiaes compra de material para todas as sessões
da DirBetoria, que melhor poderá dirigir o .

ou desígnar pessoa que o represente; do Olub;
..:>leiçãa, desde quê se ache presente a mal- Club;

. .

c) presidir ás sessões da Dlrectoría, dl- e) organizar e regulamentar os vesüezíos
U1']2 dos eleitos.· . ..•...... . .

.

.'

.

b} a segunda deverá reunir os socíos mi- rigi.ndo os trabalhos e podendo suspendei' e as respectivas caixas;
b) extraordinariamente; todas as vezes ·mantas de todos os departamentos techní- a sessão, quando se tornar preciso; f) zelar pelo material e pessoal de tomas

':ue MI' necessarío de accórdo como art. 29. cos, cada departamento separadamente, e d) resolver todos os casos que eepende- as sessões technícas, sempre debaixo dí}.
Art. 28 - O Conselho DEJil>erativo fazer com que oe mesmos indique ao Con- rem de prompta resolução, levando as suas orientação e de accordo como respeetlve

reuuír.se.á para delíberae ... s';lbre .

qualquer I setho o n.(;me.�o ,socio q�e mais capacitado decisões a? ?onhechJ;t�n.to da Directoria directo!'.
«ssumpto de sua competenCia, quando a. esteja para dírigtr, teehnícameute, o 1'e5- em sua primeira reumao; Art. 51 - Aos directores technícos,

:, iJimctoria o julgar preciso pu. mediante pectívo departamento. _e) prutícar todos os actos de administra- isto é, aos dírectores da regatas, natação,
eouvocaeão de seu Presid,:nte, OI! ainda, a

. ..,. DIRECTORIA çao � quaesquer outros exp::essamente dê- bola ao cesto, tennís, athletísruo, volebol e
requerímento de 10 ou mais de seus mem- ..

te�mLl)adQs nestes Estatutos; , educação physíca compete:
'

oros que não sejam dírectores. .

.

Art. 37 _.O Club Nautico Amarica é 1) executar e fazer cumprir as delibera- a) estar ao par de todas as resoluções
Art. 29' - Para a' eleição da Directo- dirigido por uma Directoria. á qual compe- ções tomadas em s.es�ão de I?�rectoria; . "que possam interessar ao. Club, tomadas

ria e· Commissão de SYlldicancia o. oonee- te, na esphera de suas attríbuições pro- g/u?mear commrssoes auxüíares da Dí- pelas entidades espor·tivas que mantiverem.
lho Deliberativo Iunoíonará, no. mtntmocom prias ou pe seus membros, representa-lo r�ct�rIa, em caracter permanente ou tnn- como eUe ligações na parte referente á
ti presença de 20 membros. activa e passivamente em juizo e em geral, SltOI'lO;

, sua secção;
§ Í' - .Não sé reunindo este numero, nas suas relações com terceiros a qual se h) autorizar o pagame:lto de �espezas b) designar os socios que devam repre-

será .eonvocada outra sessão, para quinze compõe de: - Presidente, Vice Presidente, ord�nada� pela Dírectorta, p�l(l (jon�elho sentar o Ciub, nos tcrnelos, campeonatos
miau �)S depois,que se realisará com � Secretario Geral, Primeiro Secretario, Se- D�llDe:-t:ttlvo ou pela Assembléa Geral, ou simples provas sportívas;
pces -uça de dez membros, no mtnlrno. N&.o gundo Secretario, Primeiro Thesouseiro, Se- 1) l:!,Sslgna�, com o Thesvure�ro, Che9UE'S c) promover e dirigir os treinos e exer-
com /'1recendo este numere, o, Presidente gundo 'I'hesoureíro, Procurador, Orador.Dí- para o movimento de numerario do Olub, cicios e fazer expedir avisos aos socíos

, CO� v .ieará nova reunião para tres dias de- rector de Regatas, Dírector de Natação, Di- e� deposito nos estllb�lecim�nto8 de cre- escalados;
..pors. ., 1 recror de Athlettsmo.,Director de Bola ao dI�O escolhidos pela Due,ctona;

� d) zelar pela boa ordem e conservação
..

§ 2' :- Nos demais Cll,SOS o *Conselh? . Cesto, Director de Tennis, Director de Vo- J) apresentar, quando fU;tdo o S"'U manda. CD material de sua secção' .

deliberará, em segunda convocaçao, 15 �rn- Iebol, e Director de Educação Physíca, to. to, um. relatorío eírcurnstancíadc dos fac�(}s e) requisitar á Procl{radoria o mate
nntos depois da primeira, com qualquer nu- dos e�colhidos pelo Conselho Deliberativo, OCCOf!:'ldos durante o armo, fazendo-o acom· rEal i!6CessarÍo ao bom Iunccionamento dos
mero, dentre os ConseJheiros ou socios das va- p.anha::_ de um b�lanço .

que ?-emons��,e a sports que superintender, ruspeitando o 01'-

§ 3' - Em qualquer das tres reuniões rias categorias. exeeptuanJo os Honorarios sItuaçao. economlca P. ünancelr� co CLb e, çamento votado pela Directori3;
ordinarias do Co.:1selho e permittida a di�- e Correspondentes, bem aSStm. 1!� quadro da receIta e despe.. 'i) zeiar p�la l'igoroslX. Gbservancia dos
cussão de qualquer assumptô de intere5se Art. 38 - A Directoria fica investida za do exerclclO; I Estatutos e Regimento Interno, exigir abso�
de Club. ... .'. .

.

dos mais am.:,:los e ilimitados poderes para k) convocar a Assembléa Geral Or�Ena!'ía luta ordem, disciplica e moralidade, Hxcluir
.

Art. 30 - Para qualquer reunião do Con- pra ticar todos os actos de gestão concer- em época propria e as extraordmltnas I immer1iatamente dos exercicios os socios
selho, os Conselheiros deyerão ser. convo· neutes sos fius e objectivos ào Club não. quando pr�cisa8, presidindo ú. sua phase I que se torm!.rem iadisciplinados, levando
cados com trez dias 'de alitecedencla. flodendo, unicamente, transigir-renuncü:r preparatofla; ,

I ao conhecimento da Directoria os lactos
. Ar!. 31 -:- São attribuições do Conse* aÜ'eHos, alienar, hypothpcar, empenhar ou 1) pôr o «pague·se}) em todas as coutas oecorridos, para qué esta provid2llcie de

lha DelIberatIvo:
..

vor qualquer forma onerar {,eus do Club, devidamente confsridas; accordo com. as disposições estatutarias;
a) eleger a Directoria e Commissão de contI'<:,hir emprestiO::os ou gastar a credito. m) vetar as resoluções da Direct:>ria seno g) dirigir os caI':.peonatos e torneios io-

Syndicancía; quantIa superior a dez contos de rei�, por do o seu veto de. caracter suspenSIVO, rc- te�'nos que forem autorizados pela Direc-
b) deli!>eral' sopre as proposiçõee que a uma mesma verba e de uma só vez, sem· correndo para o Conselho Deliberativo, toria;

Directoria submetter á sua consideração; autoI'isação do Conselho Deliberativo, obrigaioriamcnte, dentro do prazo de dez h) propõr á Directoria a desib'naç,ã.:.
_

de
c) tomar conhecimento tio Relatorio da Art. 39 - 1<:' considerado destituido do dia�;

.

auxiliares OH encarregados das secço€,s,
Directoria e Parecer da Commissão Fiscal, earg.o o direntor. que, sem �otivo justmca- n) adoptar" na ol'�em dos traba!ho� das que se tornarem necpssarios;

,

antes de serem apresentados á As.:;embléa de, fa! tal' a tres reuniões consecutivas ou nessões da DH'eetona, a praxe que Ju:gar i) responder por qualquer falta orIUnda
Gel'aI Ordinaria;

.

dez �Iternaa.·a&. ..
.. I conveniente

ao bom an.damento dos.mes' de negligencia e que. por qualquer mod!?
d) reformar os Estatutos ou modificaI-os Al't. 40 -- A' Directoria compete: mos,.

"
venha a pr(·judicar o Club, a juizo lia Dl-

d� accordo com o art. 98 § 1', 2' e 3' arts. a} reunir-se, ordinariamem8 uma vez por ,.
AI't, 44 - Ao Vice Pre&iqente compe- rectoriu'

'

99, 100 e Iül; ...
semana e, extraordinariamente, sempre que te auxiliar o Presidente em suas attribui- Art. 52 - Qualquer director, indivl-

. e) apprDvar os regulamentos elaborados ôr preciso, considerando-se a mesma cons- ções, stibstHuindo-o erL suas faltas o impe- dualrriente, poderá applicar as penalidades
pela Directoria, bem· como as modificações t�tuida quando se achar presente a maio- cl.imentos.

. que se tornarem necessarias, até a primei�
que lhe forem posteriormente suggeddas; rla de .S8US membros; .. A:::-t. 45 - Ao SecretarIO Geral com- ra sessão da Directoria .

. f) r�solYer sobre os casos omissos nos b) Dirigir e administrar o Club, de ae. pete: Art. 53 - Os directores teehllicos não
Estatutos e Reg!mento Interno;

.

.

cordo com e�te.s Estatutos, cun:pri�do e Ia·
.
a) D

..
iri.gir todo O expedieute da secreta-I poderão envolve�.se nas dÍscu�sões que

g} intervir na administração geral dáClub z�ndo.C�mpl'lr as suas determmaçoes e as na do qub; . _

não digam !'espeIto á .sua se�ça?, salvo

quando assim o julgar conYeni�nte podéüdo dlSposlçoes Regulamentares internas; I b) asslg!la� a correspOnden?la que nao quando se tratar de assumpto ue mteresse
cassar o mandato de toda a. Directoria, ou c) tomar conhecimento do relatorio an- deva sel" aSSlgnada pelo Presldente ou pe- collectivo.
de parte, se (JS interesses dI) Club assim o nual do Club, confeccionado pt,lo Presiden- la Directoria, coHectivamen1e; Art. 54 -- Nenhum director poderá,
exigirem; te; antes de ser o mesmo submbttido á c} receber ioda a corrs(';pondencia diri- sem a devida autorização, contrahir qual�
h) applinar todas as importancias perten· apreciaçiio do Conselho Deliherativo; ghla ao Club, encaminhando-ü &0 Pl'eSiden- quer encargo para o Club, salvo em ca;;os

cerites ao patrim'Jnio do Club; d) elaborar oRegimento Interno; te para o reõpectivo despachn; de u�'gencia, mas, ainda assim, só c&m a

i) elevar a categoria de BenemerItos e e; elaborar e executar o programma das li) ter a seu cargo tOda a propaganda autorisação do Prerlider.te, que o levar:l
Granúe3 Benúmeritos uS socios que o me· festas q�e: levar a eHeito; pela imprensa e por outros meios, dos as· ao conhe.3imellto da Directoria na sua Pl'l4
recerem; f) decldIr sobre a participação oWcial do sumptos referentes ao Club; meira sessã0.
j) cúncedl"r {) titulá de HonúrarÍo ás peso. C.lub <'m novos ramos de sport cu desisten. e} substituir o Vice PresíJente Pro suas

soas que a elIe façam jús. ela dos 'lue pratica, submettendo o seu faltas e impedimentos;
k, eleger dentre os seus membros Que act? ao �xame e apPl'ovação do Conselho I) sprvir como seqr2'tario nn.s sessões dJ

sejam Benemeritos,· Grandes Benemeritos Dellbel'atlve; Conselho e redigir as respsctlvas actas,
ou Veteranos, o seu Presidente, cujo man� g).nomear os empregados necessario& aos 41rt. 46 Ao Primeiro Secretario
dl3.to será de um anno. s.ervlços do Club e contratar profis!:sionaes com;Jetf':

_.
.

§ l' - Na ausencia do PreSidente, se- �ICenclando os ou demittindo.-os, quando a) lavrar as actas das sessoes da Dlrec-
rã este substituído por outro, escolhido pe- Julgar conveniente; . .

.. toriu;
.

Ia maio:ia..
.

hj applicar e tornar effectivas as pena- h) dar conta do expediente nas referidas
.

§ 2' - Em caso algum essa escolha líd.Hd�s de sua attribuição; sessões;. . ,

poderá recahi!' U:J Presidente da Directoria. i) lazer executar as deliberações do Con- c) expedlr' aVISOS, Circulares e oUi cíos;
I) alterar a importa.ncili das joias e men- 8e�ho Deliberativo e da, Assembléa Geral; d) secretariar as sessões do Conselho

saUdades, quando o julgar conveniente, por J) escolher e nomear representantes pa- Dellbei'a!ivo:
proposta ou não da Directoria, podendo, ra todo e qual'1uer acto em que•. occasio- e) substituü' o Secretario Geral em . suas

mesmo, suprímír, temporariamente ... a obri- nal�e;:]te, tenha de figurar o Club, no im- faltas e impedimentos, ,

gatoriedade daquella.
'

pedímento de selLS representantes legaps;
.

Art. 47 - Ao Segundo Secretae.o ?o�·
.. UI) ""studar as causaS! e tomar providen- k) escolher e nomear representantes do pete auxiliar o Primeiro em suas attrlbUl-
cia& que julgar neces'3arias sem'(lre que Cluh junto ás Assembléas Geraes aos Con- ções e 8ubstituil·o em suas faltas e imp e-
pela D�rectoria lhe rôr communicado que selhõs de Adm}nist.l'ação e aos de julga- dimentos,

. .

a receIta do. Club não 'cobre.a dp.spesa po- m�mo das entidades a que o mesmo esti- Art. 48 - Ao Pnm61ro 'J.'hesoureiro
dendo lançar mão ''(jas importancias d'esti· ver federado; COID};lete:
nadas a Fundo de reserva para cobrir o 1). promover!.? registro dos socies nas a) superintender os trabalhos da Thesou-
deficit verificado. . e,n.tlda�es sportlvas a que. o Club estiver raria, específicadamente a escripturação do

Art. 32 - Ao. Presidente. do Conselho :Mlado.' .

'. Club, serviço de ficharios estatisca. etc.
Deliberatrvo COlIlpete rubricar todos os 1I- m) lns�reve!' as embarcações pertenceu- b, ter sob a sua guarda os valores 80-
VfuS dtl Club. '..

.

centes ao Cluo ou que a elIe estejam filia- eiaes;Art. 33 __ Perd�l'ão d seu mandato os das nas regatas em que tomar parte;· c) assignar os recibos das contribuiç�esConselheiros que faltarem, a 1.1'e8
.

reuniões n} escolher e nomenr representantes do dos socios e de qualque!' somma deVIda
cunsecutivas ou cinco alternadas sem moU. Club para as funcções sportivas e techni- aos coh'es socl.:ies, provideucia!!do para a
vo justificado, .

'.
cas das entidades a que o m-esmo. estiver regularidade do serviço de cobrança;

Art 34. - O Conselho Deliberativo 11- federado. por proposta uo respectivo di- d) apresentar em reunião de Directoria,
ca investido dos mais amplos e iHimitados rector;. até o dia dez de cada mez o balancete
poderes para deliberar sobre os actos con- o) conceder medalhas de aecordo com os mensal da Thes(luraria;
c�rnentes aos nns e objectivos do Club Estatutos;

..

e) fornecer. mensalmente, á DirecttHia a

n�o. p.?de:ndo unicamente: transigir, renun.� pt cDnceder ou negar licenças aDS sacios rellição ILúminal dos soclos que tenh'lffi
mar ctn'eItes,. aH�nar, hypothecar, empenhar e directores, sendo que a estes não podem completRtlo tI'es roezes de atrazn no paga
ou, por qualquer fôrma,· onerar bens· per- ser cDncedidDs por mais de trez meze.s; mento de suas merasalidades, para que se·
tenCtntes ao CluD, bem como eontrahir em- q_)manter 8 ordem no edificio sncial e !jaOl eliminados;
prestimos ou di�idas de ·valór süperior a mlHs.dependencias do CIub, levando ao CD- .• I). assignar com o Preside:1te, os cheques
10 contos de reIs� em um mesmo exercício n?eClm�nto do Conselho o factos que. por ban;carios e arrecadar e pagar todas as
,sem autorísação expressa; da \Asseml>léa SI 8Ó, nao se jUlgue autorisado a resolver; despezas devidamente autvrizadas;
Geral. ..

.. r) prepor ao Conselho a reforma des Es- g) depositar, em estabeh!cimentos hanca-
Art. 35 -

.

As reuniões do' Conselho tatut?s e outras medidas,· e prúvidencias rios de confiança da Directoria, as quan-
serão secretar.ladaõ pelo secretario Geral e que Julgue necessarias;·· .

..

tias superiores a 2:000$000;
.

l' �eci'etaI'io _do. Club� cabeIldo áquella s} prestó.r á Commissão Fiscal todos os h) prestar informações que, sobre fi The-
abrir 08 trabalnos na auseGcia :do Presi� e�c�areciment9� precisos, inclusive ex- somaria, lhe forem solicitadas pela Direc
dente e fi redacção das respectivas .àctas. hl})1r Os livros de escripturação e.de actas. tori&.ou Cümmissão Fiscal.

Art. 36 � Annualmeu.t'!. na smi pri- ...

Art. 41 � As de�isões da Dii."ectoria Art. 49 - Compete ao Segundo The-
meira reunião or'djnaria�· o Conselho Déii. ;.serão tomadas sempre. por IDIlÍorÍ8 de vo- soureiro, auxiliar o Primeiro em suas attrj"
beratlvo nomeará dentre·· seus·membrOs, 'Wsicabêndo ao Presidente a sua execução. buiçues e sut,stituiI-o em suas faltas e im-
dua.s COilllhissões de t�sz conselheiros cad3.' ". ;7tth 42 ----:- R' permittida a reeleiç10 de pedimentos. ,

uma, as quae� terãoas ,seguiÍ2t�s aftrfbúl- qualqu�r membro da D�rectoria. Art. 50 - Compete ao Procnrador:
çqes:.

":

'........ .....,
.

..

; Art. 4.3 :- :Ao PreGidente "da Directo-
.

a) guardar e administrar todos QS bens
. 8) a primeira deverá s3rndicar sobr�· os rJa., eompetê: .

..

do Club, muveis e immoveis arrolando-os,
súcios do Ciab mais indicados para os Càr- . :,a) represental' o .CIub� activa e passiva. CDm clareza, em livres especiaes;
gos admi.nistl.'atívüs, cO'!lvidal-os â acceita� mente. em juizo ou róra deUe e, em geral b) propor â Directoria a admissão e de-
9;10'de cargos da Directoria e trazer seus nas õuas relações com terceiros, podendo missão dos empregados, dlrigH-os e físca
nOmes pal'a a reunião seguinte do· Conas" OU tQrgar procuração a quem O represente; Haal-os em suas attr1huições, suspendendo-

\i�1-111nj.,

.

..
.

�. ..,. \)
. '..... :I � ,.. r fi
� •

...iL ,,-,,,

�. ""'-

-4.-" .•..r-, I ç� .u·····,!. .�. 1 R.(-t1J.. ..� L/a.. ._ il-Llvw

(ContinuaçàQ da pagina antér.or):

CAPITULO vm

Das Commissões
Commissão Fiscal

Art. 55 - A GommissãD Fiscal compõe
fle de tres membros effectivos e tl't38 sup
plentes, eleitos annualmente na Asssmbléa
Geral Ordinaria de que trata o at't 59, §
10 letra "b". escolhidos dentre os socios

C�ntribuiotes que não sejam conselheiros ..

§ unico - Os supplentes serão cha
mados quando se derem vagas doa effecii.

vos ou quando o seu auxilio seja julgado
necessario por aqueHes.

Art. 56 - A' Commissão Fiscal com-

pete:
a) dar parecer sobre ? bala�ço annual e

cont&s prestadas pela. DIrectorIa, dentro.do
prazo de quinze dias, para ser �ffere�Ido
á apreciação do Conselho Delibe!'atlvo,
juntamente com o relatorio apI:esentado
pela mesma; ,

. ..

b) examinar, truIiestralmente, a escflp.a
do. Club, pondo o seu visto e chamando a

attenção da Directoria. se encontrar qua!.
quer irregularidade, requeren_do .ao PreSI
dente a cor:.vocação extrftol'dmarm do. Co�
selho De1i.berativo se constatar qu_e a DI
rectoria exhorbítou de suas funcçoes na

gestão financeira do CIub.
§ unico - Para o 1esempenho de suas

attribuições serão franquea.dos ao exame

da Commissão Fiscal UlS lIvros de 8ctas e

escripturação. os Jocumentos da receita 6

despeza e os titulos pertencentes ao Club,
sempre que eUI:' (IS soHcHe.

.

Art 57 - Se algum mt>mbro da Core·
missão. Fiscal resignar o seu mandato., for
eleito. para qnalquer cargo ou commis�ào.
ou ainda. não. puder, por qualquer motIVO,
de�empeTIhar suas Iuncções a Directoria õ
substituirá pelo supplente mais votado.

COMMISSÃO DE SYNDICANCIA

Art. 58 - Annualmente, com a Direo
toria, será eleita. pelo Conselho uma Com
missãO de Syndicancia, composta de tres
membros, á qual compete:
a) syndicar, cQm o maior eserupulo e

criterio, quaes os precedentes, procedimen
to e posição social daquelle que fôr·pro
posto para socio;
b). envia:r á Directoria, no menor pr!lzo

possível, as propostas que houver syadlca
do, juntamente com o seu parecer;
c} aUixar em um. quadro, no. recinto soo

(Co:1tinua na pagina seguinte)

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



. �. e I Art. 101 - O D.1'.'iih1G do Club [1�,... p�l.

l\. r�l'1ll· 01�1l C?� t'.{�c--.' I derá ser arvorado e� festas não -o{fi;�;e/�:'��">.. J.-1 r1 �? li t,·t C7 fi lid � <' � "J
- ,,_ ............ _'''_

.-L;.._" � ..l� JL --=-� J��_ lL . Itv� nas rean aces "Iora nas depe�1denctas i�GCI3::S,

'I sem expressa autcrisação da Director;a, .'ArL 102 - A Directoria poderá instalíar
. {0úrÍtinuaç2F) da pagina anterior) l.rectorla, aíitn de "que esta prov!dencf(;,; nha a possuir; I e manter, para cornmodídade dos socios, O�;

como no CMú COUll01'; II b) pelos donativos e Iegados re�ebid(ls; serviços internos que julgar irrdispem:avels, r.:'::::'"':id, -t lista. dos novos propostos, af�:Il eh:!
.
Art. 69 - Nas, assembléaa gerues, os. c} pelo saldo liquido do Fundo de H.esel'- conta própria ou arrendados sob sua irr1i11E.:ii::}:

.ue ;'3. socíos que os conhecem possam directores a conselheiros não puderão vo- va veríficado em eada exereíc!o. ta íiscalisação.
"12tH �er á Commíssão qualquer íntorma- tal' em assurnptos que lhes digam respeito.

.

Art. 8,1 - As ímportuncías pertencen- Art. 103 - A Directoria poderá, eguai-
. �,g{} iL respeito dos mesmos: ,Art. 70 - Nas assembléas Ger8/J3 to- tas ao Patrímonio Social serão conííadas a mente, adquirir material sportívo para f'ornecel-

. d} as propostas .syndlcadas e o seu pa- das as deliberações sêrilo tomadas púr maio- estabelecimentos de credito de recouhecída o aos socíos. pelo preço de custo accrescído
: ecer serão discutidas na primeira sessêo ria dos socíos presentes, salvo rWB . casos COLln�nça ou empregadas em outros fins das despesas respectivas .

. la Directoria; .

. 'cspeclass previstos nestes Estatutos, em desde que oI:ereçam: as mais solidas ga- Art. 104 - E' expressamente prohibids,...

e} das rescíueões da. Cetnmissão de Syn- que só 88 considerarão .approvadas as re- rantlas, li juizo da Conselho Delíberatívo. rio Club, ou em seu nome, sob pena de expui-�;cii,�;da e da Directoria, cabe recurso para soluções que obtiverem o apoio de quatro Art. 85 - Sómenie o Conselho Delíbe. são ímmediata dos infractores, qualquer mani-
,; COi:;39ili6 Delíberatívo, recurso este que quintos dos socíos presentes. ratívo poderá dispender ímportaneías per- festaçãc de caracter politico, religioso ou G2
ieveeá SGl' inte::,posto .deatro de 15 (quín- Art. 71' _- As actas das assembléas tencentss ai) Patrímonío Social. mas, uni- nacionalidade.
;:B} dias, a CO:lLiiI'

.

ela. data da 'respectiva geraes serão redigidas, discutidas e appeova. camente, na acquísição Gil reforma da AI'i, lOS .- 03 socíos=oão respondem,
'YJmmurücaçã.o; '. ..

das Immerüataméntc após a terminação dos séde social. subsidiariamente, pelos cornptomissos directa
r) fi Commíseão de Syndícancla •. escolhe- trabalhos..

.

Art. Só - A eserípta de Oluh será fei- ou indirectamente assumidos pelos representan-rei OI! :ro' si, um relator, ao qual . compete. Art. 72 --- A Assembléa Geral tem com- ta pelo systema de partidas dooradas, e a tes do Ctub, em nome do mesmo.
i eceb �r da Dlrectoría as propostas para petencía para resolver todos os negoctos receita e a despesa apuradas pelas seus Art, 106 -- Durante o interregno da preso
.,ynd[ ,_':1<" do Club Nautieo AmerÍc::J.; tornar quaesquer mezes de origem, J tacão de contas, até a posse de sua successo-

decisões, deliberar, appruvar, ratificar to-

I ra, a Directoria funcionará exclusivamente pa-CAPITULO xLVdos os actos.dé interesse social, decretar ra aítender ao expediente e direcção do Club.
a dissolução. do Club, nos casos especiaes Da representação do Olub I An. 107 - - Nenhum sócio que tenha em-
previstos nestes.Estatutos, Alio lhe sendo, '.. . ,. , . I harcação filiada ao Club poderá retirai-a da se-.vrt. 59 - Durante o anuo haverá uma entre' nt ·1111'!tl'd tI" n-f

.

o f' Art. 87 t-' O Club tera,. Junto .ú,'.s. '

enti- 0'1", sem..
aviso prévio, 'IJ'OI' oíficio, (;'1 Directori..."Asset.ibléà Geral Ordíuaría e .tantas ex= r:

ta o, per �. o ransrorruar s ins d d t f I
- . - , - I "

·

u u.. e object�vos do Club. a es el)por:lvas � .que es lver ,llluao, a
e· no caso de auerer vend;::l-a dará preferenc:alraorJinurías quantas forem precisas, de-

CAPITULO X representaçao eXIgIda pelas leIs dessas

I �QC'u".' _

vendo Sér sempre· as suas convo�ações 3n-
..

Das eleições institu!ções, cabendl), pr!vativame�te, á Di- a. IS!.\- _ A Directorb. re3é�va-se O direitonuuciadas, com cinco dias de antecedencia, Art 73 -' A eleição da Directoria e
rectofla a ,�ua eS,cüllIa a 110m�açao., 1 de se dilis2l' de embarCácões de corrida filiadas(:ln jornaes IDfiis lidos da cidade. da COillmÍssão de Syndicaneia será feita '

Art. 80 - A �epresen.taçao ,qye. neve· I ao Cll'b; .'·

§ 10; :_ A Assflmbléa Gera!' Ordinaria no dia 12 de Outub!.'o. ra mant�r � ;nm.s estreIta solwanedad'c)

I
. § 2' - Se a embarcacão filiada for di;realizar se-á Bntre 20 e 23 de Janeiro para: i\.rL 74 � CO'lstltuid3 o Conselho em

com a DlreC�OrIa, m.c,umb.e.;, _.
corrida e estiver escalada, ô proprietario nãoa) Leitura do relatorio da Directoria que eorpo eleitoral, prúceJ.er-sG á á chamada a} coz:nparec��l' aSSlOuamente 3;5 sessoes poderá retírai-a auies da n:ga:a.termina o seu mandato, discussão e vota- dJ::! conselb.e�ros presentes, ,que irão depo- d�s ��hdades Junto as quaes esnver acre.! Ad. lOS O Club não patrocinará f.::s-

.. eão dó parElcer da Commissão Fiscaf; sUando us suas cedulas na urna, as quaes dItada,
, ...

I
tas ou 0spelaculos organisados por artistas,b) elftição da Comniissão Fiscal para () SE-rão, em seguida, contadas o apüradus, b� �e.fender os Hheresses d01 CluD, sem associacões (lU entidades extranhas, com finsarmo 5e�uirtte.

..

§ unico P"f' auVHi'lrem a n'E''7a na preJUlzo dos do sport em gera ... ; l,.,..-divôs..

q 2';;. - Nesta reunião poderá ser tra- _. p- ,ud à.. ,," u_ '.'
d

J:LJ c,) dar. conhecimento. anteeü>ado á Di1'6C-
U .... l

i:I.LAr�. '100 _ As depen..J,..-_ncl-�." do C',u'o po-
- apuraçao, o. re81 ente nomeara 01S e5- _.' l ':) u- _� ,fado qualque!' outro assumpto. cl'utinadores, torla q�l1:tid? ��o puaer desempenhar: as derão ser cedidas ou arrendada:; pela Duecto-Art. 60 -:- AUIlUalmE'nte, DO.mez de Se-· Art. 75 _ Considerar.se.á legEimamen- Elias at"rlbulçot:S.

_
ria. sem prejuízo dos direitos asseguradoe aos· tembro, havrrá uma Assembléd. . Geral 01'- te eleito allueHe que' obtiver maioria de ,Art. 89 - .Qua_ndc.. a reprcsentaçao sacias.dinuI'Ía para a eleição do Conselho Delibe- votos. deIxar, sem motIyo JustlflC8.�,O, ,d� dar ct:- ATi. 110 - O Club Nautico America sócativo. EleitLl este, o Presidente da meza § 1'. _ Se. no primeiro es�rutiuio, bal de,sempenh,o as �uas attl'lOUlçOeS, 3. �l- poderá ser dissolvido por motivo dI? insuperaque presidir aos trabalhos çommunicará â

houver emoate. proceder.se.á, a um 8eQ"Ull-
r,�cror!a podera deClaraI-a ,:aga e proceaer vel diWculdac!e no preenchimento do seu ·ob;Jirectol'ia o resultado da eleição, para do, no quâ:l entrhrão âpenas 03 dúÍS�efi. desde logo, no seu preenchll�en�o. . jectivo e depois da Assembléa Geral, especial'que esta convoque, para o dia doze de Ou- t'

. Art. 90 - A reP.l:'esen.açao, dever,a Inente convocada par-." es"n fim, manifestar-se- .

1" J 't
..

t· 'I d pa anos,
á

- ri D
" �

tuoro't<!s (�on�eín.ellrhos ele10S, w.s a. an 0-
§ 2:, _ Em caso de empate, ainda em comparecer s reumoes ua uectOl'l,U sobrb ° assumpto e merecer o mesma a ap-

..... se, eu ao, ü valise o,.:, ,'; .; ,segundo escmtinlo, considerar se.á eleito quando tenha de trazer ao seu ,conhe,�l- provação de quatro quinto dos socios quites
.

" .Art. 61 � A ?Sl:le.�bI�a GelaI sera
o socio mais antigo, e, em caso ue egual. mento qualquer assumpto que a ella. caina preSEu,es á reunião.

· �.?�voc�?a ex.•:.aordl�arla;ent.e, se�pre �ue I dade, o mais velho. �eSOIv�r. ou quando? seu eompareClmento § unico - Não se app!ica no caso do
;:1' pr;�lso, pa ....a r�"'olu9a\) ue

�

ausump.os ÂrL 76 ..,- O escrutinio em que o nu-
i{)r sohmtado p1210 Dlrector do sport qt.e art. 111 a hypothese do art. 63 e seu § .

..

.••. �Iue nao,..p�ssarr: !e ... d�;lbera�?('} J)elot Coo- 'mero de cedulas não corresponder ao de I''?presenta Art. ! 11 - A Assembléa, para os 13ffeitos�elho, tLa.a.ndo s�.' enLao, uUlcam_en.e, do
votantes, será JlullD. CP..PITULO XV' do artigo anterior, só pode ser convocada, se

l1.ssumpto, que motIvou a c0r;_vocaçao, § unico _ Não seril:> apuradas as c€- trima
.
membros do Conselho apoiarem essa

, .

§ umco. - A C;:Hll,T�Caçao. no. caso do dnIds em branco e nas que c0ntiverem no-
Do regimento interno medida,

· p're�ente .artIgo, sera fe;lta pelo. Con,selho fies riscados a inintellegivels, essas serão ArL 91 _ O Rpgimento interno cum. Art. 112 - Dissolvido o Club deaccordo
JJelIberlltI�o, ,qua5do O tulga1' co�velllen.te, cancelladas, pletará as disposições dos Estatutos, r�gu- I com o :r�, 111�!,ar:se-á a liquidação d� accor��ou, . por r.ndlCaç�o de ao, ou malst SOCl�S Art. 77 __ Não são permiWdaH vota- lamentando-as e estabelecendo a ordem irra co�n a" lds bra.:>tlel.ras em VigO!", destmando s_

.. ti.UI,tes, em requerimento ...undemen.ado di I ções por acclamação. terna do Olub e sua físcalisaçâG. to ...\,O ? a?e�v� SOCial em, be�ehcw de. uma ou

.. ngtdo ao Conselho. ...
.

! Art. 92 _ Cabe á Directoria a elabo. maIS m�!ltUJçoes de carldaae escolhidas pel.1..

.

'Art.62·· ..- A Assembléa Geral S6 cons-
.' ..�ÃPlTULO" XI Olub ração dt) Regimento, ó,}vêndo. para ter Asse�b�el, � . .tituii'á, em primeira convocaçàu, com a Da 7eC61.t(l e despt::za do

fOI ça imperativa sobre fig sucifls, ser o
Art. 11.5 - Aos SOCIOS q,u�, no. penodopreseuç'a fie dois terços de socios quites. Art. 78 - A receita do Club será di- mesmo approvado pelo Conselho Deliber1!- de �m aImo, p.ropuzerem nO,mlm�o trmta !10Yo

;
'

.. § uüieo - Não havendQ .numero, em vidiàa em ordinaria e extraordiuaria. tivo,
..

SOCIOS, que.sat!sfaçam as <:xlgen�las �e�uman�s·

prim�ira convocação, será. marcada nova § 1'. - Constituirá receita ol'dinaria: Art.. 93 _ QUiiodo a Directoria julgar dos tre,z pnmelros mezes, mclusl�e a lOta, serao·l'euuião para cinco dias depois, ,realizalldo- a) as mens"Iidades arrecadadas. necessarias 4.uacsquer alterações, antes de concedIdas :nedalhas de onro oe cun�o do
se então, ti' m�sma, com qt;alquer numero, § 2'. - Oo.:u3tituírá receita . extraürdi- as cODsiderar pf:.,rt8 integrante do Regímen' elUD, espeCialmente cre�das para es�e fim.
salvo I1c$ casos especiaes I>re'listos ));)1' naria: to, deverá snbmette-las á aprecisção do Art. 114 � O SOCIO que conqUl�tar, I!�raestes. Estatutos, a} as joias arrecadadas; Consplho Deliberativo. o C1!lb.ou enítdade a_que o Club estIver fhla-

· Art. 63 -'- Não ser1iu acceitás procu- b) os donativos e legados' � A"
- ! do. o utulo de campeao, em qualquer ramo de.

rações nas reuniões' das assembleas ge- c) os juros �'U dinheiro e� deposito ou �.ru 94 - s dlSposlçoes tio Regunen- SpOI"" terá seu retrato em Uma galeria de hon-
'raes. .

..

'
...

.

de outrús val(;�'" '1 to Intern?, podem,. p�rem, ser
.

altE'radas
ra, receberá um diploma e, como lembrança de

. Art. 64·· -.-. As sessões das A.s.sembléas .

d
• ,

1
com medIdas transitonas que se .mponham seU feito uma medalha de Cl'iÜl0 official ac) 11 ren' a eveutua t t' 't _. d D' t" UI,

�Gei'aes Eerão abertas pelO Presidente do, Art 79 _ Ades 'oza do C1UD com-
momen aneamen:e, a c.r! edO a lf6C úrla

.. criterio da Directoria.
Ciub ou, em sua ausencia, por qualquer f"h d' â'

p� , Neste caso, li Drrectorla dey�rá em tempo Art. 115 - O Club creará um archivo de
meinl.JI'o da Directoria. que depols de de- prJl en er .

.

tI' opportuno. lev>1r a sua deClsao ao conhe- victorias do qual constarão todas as victoria:;a_ o pagamento de lmpos os, fi ugUeIS, cimen'o do Cons,"lho "'dclarar o numero de Bacios presentes e os luz agua com;BIvação e Dl€!hor.a.mentos
•

�: do Clllb em p ,)vas mter-soclaes ou promovI as

·

nns da reunião, p3s�ará a direcção dos na 'séde s�cial e depcnuencias necessarios

I
Art. 95 -:-, u Raglmento Interno d�yer� I pela�

e!1t;dlde� a que estiver filliado. bem com,otrabalhos ao Presidente que 1ô1' acclamado itO funccionamento das diversas 8ecções �anter perf�lt:� harmonIa �c?m os ptln01- as fichas ct� todos os venced.ores. Essa� �I-palos mesmos. do CIub' plOS estabeleCIdos. nestes Esta�utos e ser chas conterao o retrato do SaCIO, a descnpçao
§ 10, ..

-'- O PresiJente· da Assernbléa b) o �aterial de expediente dn Secrehl- afi'ixado onde se fIzer. n�CeSS:lrlO., .

lj.J' 1

da prova e a collo�ação ob!ida. '.
.. convidará; dois 8ueios para, na qualidade ria e Thesoüraria, annuncios e publicaçõe�; ,Art. 96 -

i

Insedlfá nas. pt· na ..ua�e� Art 116_ -. Par� os fms de d!retto, este�
·

de secretarios, completarem a meza que c} os ordenados dos instructores techm- p�ev�stas nos �s!a�utos o ass?Clado _qne}fi Estatuto::. serao mscnptos no. RegIstro Gera.
'tem de dirigir os trabalhos, aos quaes in.:. CDS, empregados e a::, commissões dos co- tfrmglf as despuslçoes do Reg�mento Interno. da Comarc� ?e Blume�au, afl,!! �� que o Club
cumbe a feitura da acta respectiva, bam bradares;

. i CAPITULO rXVI possa adq.u�nr person�hdade l�ndlca e gasar
·

como a hlitura de todo o expediente da d) os gastos dos jogos sp.oriivos e lastRs T .

_
• t

dos benefiCIOS e regahas da LeI.
�'Sessão. promovidas pelo Club e organiza!:ias pela I.. J)a alterllçao e r_eforma dos Esta utos

CAPITULO xvn
§'. 2\ .•,,_; Quando se tiver de proceder. Directoria;., _

.

.. l·... Art. 91 - Quando a Directoria verificar
Disposição transitoriasa qu�l.quer eleição, por el9cl'utinio secreto. e) a acqU1s1çao e reforma do materIal haver convenlencia na reforma dos Estatutos

() Presidente da mez� pedirá á Assembléa sportivo;
.. _ . . _ . respeitando o díi:iposto no art. 99, apresentará Art. 111 - O Conselho Deliberativo do.....

ti desigáação de dóis·· ,escrutinadores parfi f) a� contrlbmço.es e msenpçoes dev1da.s ao Conselho sUa proposta fundamentada nesse Club Nautico America. de que trata o capitulo
11 tlopuração da mesma:-

.. ..
. .

ás entIdades sportlvas a que o Clnb estl- sentido' desde (me a mesma seja apoiada por VII, deverá ser eleito immediatamente apos en··
Art. 65 - As votações serão por es- ver filiado;

.

màioria' de votos o conselho nomeará uma trarem em 'Vigor os presentes Estatutos, du-
crutinio secreto, nominaes .ou Elymbolicas. g) ce gastos com o serviço interno, de commissão espec'ial, de trez ou mais conselhei- rendo o seu mandato ate Setembro de 1937.

§ 1\ - Por esc·rutinio secreto, para a conformidade com o art. 103;
. fQS, que, no praL.o maximo de 30 dias, apre- Blumenau, 12 de Maio de 1931

eleição do Conselho Deliberativoj: Commis- h) tiS despezas eventuaes que a DIrecto- >sentará o seu projecto.
são Fiscal e seus supplentes e par:::. a eli- ria julgar imprescinJiveis e dentro das .. § -1' L ido e discutido o projecto José Luiz da Costa Pereira - Servin-
minação de sacies.

.

normas destes Estatutos�
.. ql1e pOLerá ser alterado, quer pela commissão, do de Presidenle

§ 2', ;:,,;;;; Neminaes, quando fóI' requeri- Art. 8� - �empre .
que, em um trlme�- 'quer pelos de mais membros do' ConseI�o, se- Secretario Affonso L. Oliveira - Servie'

,

.
do e a Assembléa approvar, exceptú na tra, a recelta nao cobrIl' a despeza, a DI- rá o mesmo submeHido á vlJtaçãO, conslderan- do de primeiro

..

t
. ,

b' dI· f t . Reinaldo Puhlmann�ypothese do § 1'.
.

rec orIa e o l'lga a a ev� l' esse
..
ac O. ao .. ds�se approvado, desde que obtenha maioria

, § 30;
..

_..,.. Symbolicas, nos demais casos. conhecimento do Conselho DdlberatIvo, de votos. ' gundo Secretario
.

Art. 66 � Cada Búcio não poderá fa:ar afim de que sejam tl!madas as providen.;. .. , § 2' - da mesma tu ma, qualquer conse- João lIfede'iros Jr .

.... mais de· dUas vezes· sobre o mesmo as- cias julgadas necessarias. Iheiro poderá prOpOí aO CO'lseIho a reforma dos Carlos Souto
.

.

d" Paulo Ramo.�sunipto, nem 'por tempo superior a vinte CAPITULO XII J::2tatutos, �esde que seja observada a lSpOSl- Oiaudio Buchlerminutos;> salvo nos casos de cIefeza propria Do Fundo de Reserva çao do artIgo 99.
A. Lauxe explicações pessoaes, exceptuando !)s .. § 3' Para resoh.·er o assumpto de que El'íco Müllerdireôtore.s do ctub que poderão ,.falar as ·Art. 81 - O Fundo de Reserva trata ° § 1" destf! nrtigo, será preciso, no mi-

vezes Que . .forem. necessarills bem como (lS constituido: • .
...

'

njmo, a preserça de vinte conselheiros.· SaulO. Duque
.:iutores- � r(.llatores de propostas· em .

dis- .�. a) pela ireceita extraordinaria; , Art. 98 Os presentes Estatutos s6 poderão Cw't Probst
cllssão.··

.
..... ...

..

..
. ...' b). pelo saldo da receita e despesa ser reformados d�pois de tres annos da data da Willy Belz

§ UllÍCl):- Comp'ete ao Presidente da ficado no Hm de cada exercício. sua approvação, salvo necessidade imperiosa, a Reconheço verdadeiras as assignaluras retro de
.

.

A D'
. -

'd 'O'·· h J d C José Luiz da Costa Pereira, Alfonso r.. Oliveira:Assembiéa maI]�eI' a ordem duran�e as ses-
..

Art. 82 - lrectorla nao po e ap- juizo da lrectona, com orno ogação o on- Reinaldo PuhImann, João Medeiros Ir., Claudio;,;ões e suspéadê�las quando não lar at.i. plicar em outro fim qualquer impl'ftancia sell10 Deliberativo. Buchler, Erico M. Müller, CurtProbst,Carlos Sou-
tendido ou se tür!1âr�m tumultUosas destinada ao Fundo de Reserva, sem auto- Art. 99 -c Em tempo algum poderá ser to, A. Laux. Sau! C. Duque, Willy Belz e de Pau.-

Ar!. 67 �. Quandn a Assemb!éa Glpral \rização do Conselho Deliberativo. mudado o nome ..eLUB NAUTICO AMERICA» lo Ram.os da qual dou fé. �m testo da verdade.
·

sé reunÍr depo. is do >.d. ia. 10,. cOll.siderar-s.e.-á bem cOmo as su;;� cores. Blumenau, 18 de Juuho de 1937
. CAPITULO XIII . ..

O d'
..

d Cl b OTro ABRYsocío, quite o que tiv,el' pago à 'quota: do, .:... Do Patrimonio Social Art. 1 O - As cores lshnhvas o u
I' Tabellião

mez em que se reunir a A8se�hlé3> •. .... .....
.

.

... . .

.
Nautico Ameriea 'serão Preto e Verde e os (Sellado .COln um sello Est�dual . de

Art. 63 - Das deliberaçÕ'es tomadús Àlt. Si? ""::"0 Patrlmonio SOCial caracteristicos do seu Pavilhão, flammula, em�
1 $000 e $400 de Saúde, devidamentepela i\sserobJéa Geral, () respe,ctivo pre��- . formado: blenía e uniformes, constam do Regimento In-

dJe;;te ff.1?Êt Lmme:liat.J conheCIIlleGto á D1-
.

a) pelos bens qu� o Club posstie ou ve- ternO. inutilisa }s),.

C�'.?ITflLO IX

Das Assembléas Gemes

Servindo de Se,-

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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G,�rente '

RODOLFO IUDTKE.

'G:<RAÇAS á tcchnica cspecir.l de seu de-
1.11 .

,

senho e ao compacto motor V-8, Ford
.

offerece invulgar amplidão .i!'1teric!", CO�
accommcdaçâo confortavelpara umaFarni
lia inteira e perta-malas que perrnitte o

"
.

transpcrte seguro de numerosa bagagem ..

l-:L.1l. avul... ·.o .

l\'r:.n .. atrnzado .
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IMPORTANTE
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�: 1 lt�1[aéX"k.ina§
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hstruir e e.iucar o povo é

assegurar fi iadepeudeucíu
da Patl'ia!,

1@�� ou mais clidr!i1melZ�e poderão gan!13r em sue pro;:>rid casa, C:Uêln-
"Y' do cledic!lrel"l sues horas vagds ii oriS!llal, artística II: rendosa

industria uM. A. N. I. S." Para informilções, escrever ii "M. A. N. I. 5.'1,
R. elo Passeio, 56 - Sela 141 - Rio de Janeiro. Receberá um folheto gratis
e;{pliCiltivo, Se desejar a�'ostra cio tra,balho a executar, bssee re:ncth:r Rs,
3$iH)(), mesmo em selbs do correio. O m.lis cutenso II: vilril1do sórti!\liltnto
de ca;com,!rliasr industriees e a,ÜsticdS .. Cafúlogos gratis.

QUEli�TI�IS
1&��,,�-.c��b<lL�.li.-e

de todas as marcas
svstemas concertam-se
r(as oíficínas mcchani

cas especial ao a C"'ó..il'f:is Iim.p:a c sadia?
�:_�:-:-)!".,;�'t"l.!:Nc.:;r:':"vnl�..®D.'��.."j{,nt....�.,;.,"'�..:r-.,.r.;.�;;m::;�����

Usae- APYRETniA? - Um
timo remedío .na dôr de

a beça.

o afamado
RUA 15 DE N'OVEM5:RO
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Brasil

e�piih��:, é"OOO:OOO$OOO
S.f;de: RIO DE JÀ�EmO

SUCCUI'S;{} em Blum enuu -'- Caixa Postal N. 5

P1WA roROB. 1::11{ CON'fA-CORREN'TE,
ATE 7 '/ • .i1.0 ANNO

Receh8 em

quan tia
"D�:pGRitOS Populares"
de 20S'j<JO até 10:000$000
gtlL10 jures de

f' i"rt�tiHtm!,OíI h moo�

doo o mdhOE MarntJ para
preterir lUVZH�TUDE
ALEXANDRE� 1;n.
tlll' e eIDbeUem oa cabciu,
kla.�e II c.lWp$, O;.,j;.

ml a' quáda �, Cll15�os.
tI1'!hl.ndo a CAlvi6ia. l1u
'Voltar li c6r naf7.nil 08

,

�beUc3 ImmcOl!ll,
d.ando--lliaa ví�l'
fi zaocídade. .N.lí�
OO'nW'D MOO d0
pr!ilta � {Mia".. I

oomo loç� ,';
=r:». .,..:,;,.';i��.

· ... ···,. .. ··r
'Nt� ....\
.���

�.1��11me 'i..o

Santa
J\·iatedaes para

pinturas em geral

.......__ _.�. s.. ...::.;;._--.nr-...==t"'."'.::.·,"'�.i'·" ...::..��·

"ü COMnH;itH� H: PHEVn)Ei�Te' �
,Ih. S.'l.:r� ri o Pll!l't:f..4l

'b>

IOb??. o.iCD-:D09 d? todos grande o!;Hidnde: eo ..
"

l'J�BrcjD, induRt:i"�tl, lavourn, 'Pl'otlisjons.6a. escu- .

dí oaos, Co:t·�'--"·q� tl."=.do � COGip::n- com';:;l'cie.l l:.?QO
.

ar:. ne-:;csa!nj..)�t. :!.!l1'2:i:;!"UÇ(I&S te.cede. C!j,20.9 iUédt ... r-

I tOt;, CG!lt��i �'l.Z;S! :l�d!.l6_ leginluQã.o. trabalho. P�'" t
:��.1!eS� mar e -3 • .PrH.l�}l'i05 carrespr.H.'dancIZ:, f?!". J'�:n.J.lad.os. c .rzaa, multos coutra.ton. 't"!?,q��!'2mt;ln ...

!. tos. p�o.r;tlr:":"t{õ=::.:,. 1.1:.odalos tat.ra.a. nt:r:;as. c..u'Plic&-
Á 'f;.l� t.itulc3 Ou..l"lOCldades .101:9118(",8 pOJ."" dlVei�EOG f

I
a::bi'C''''':<.tlC·2. Gi\l'E..nt.e posi;uiàor gT�U.ldtosa Ú:"'1J.'tt �
fiüt!!.·.( (,,,,ttSÍ' :t0 N!io dov e faltnY� em

üe;nh'U�'eaCi'a01.·10J �.Paclido :-' ii.. J'�fl g:":;.p,jJ - fil. C\)�!á Jr .. �4 -�. f4c-ftl �
1\1r.. :ld3 1 .....$, 'P0r� e e!.·e.�ü·. m(.aU1C ;;;c'u'''b Q. CH1!lde 0& S. :&.�:�-
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Banco Nacional do Cemmercio
SUCURSAL El\\ BLUftlENAU

Pedimos aos nossos clientes o fãvor rle apresenta-
rem a este Banco as suas cadernetas de coutas correu-

j tes devedoras. credoras e de dep:'sÍtos populares, para
serem lançados os juros dG semE'stre lindo, na forma ',do
costume.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Que!' v. s. sulerír lucros compensadores" com a niO;l da senhorita An�la CY-I _

sua criação? prumu com o ST. Jose Per- Estará aberta 2manhã domin-
Alimente-a com reira da Silva, m, d. Presi- go, a pharmaeia Orion.

FareBo dente da Oamara llí?micipal.
I Ao sr. José Ferreira, que
goza em nosso meio de am

plas relações, apresentamos
nossas cordeaes felicitações
e almejamos a mais risonha
felicidade.
- Celebra-se hoje, nesta cuia-
de, o casamento da senuorin
na Vianda Muniz com o S1'
Arnaldo Jactntno,
Ao [ouen. :par. que conte,

com largo circulo de amiea
tes enviamos noseas felicita- âes, enviamos nossas teiicita

ções. ções juntamente com votos de
perenne felicidade.

FareBinho
TriguUho

conhecidos e insuperaveis produtos do
MOINHO .I0lNVILL E

Filial Blumenau

P:rOC�ifa ...�e uma bõa
empregada qUê saiba co

sinhar. Informações nesta

redacção.

Caixa postal, 89 �.- End. tel. SH..OS

Chronicas secíaes

VIAJANTES

..�

Companhia
Blumenau

Paul

ANNIVERSARIOS
Transcorre hoje a anniver

sari» do sr. Paulo Grossem
bacher, ttçuro distinta do
nosso eommercio.

.

- Faz annos hoje José dos
Santos, (ilho do sr. Antouio
dos Santos.
- Amanha faz annos a ga
lante menina Maria There
zinha Anarade, filhinha do
sr. tnnocencto Andrade.
- O sr. Bonifacio Schmitt,
m. d. Direetor-Presidenie da
ota. Malbu'rg. de Itajahy, 1Jê
passar dia 19 seu anuioer.
sario natalício.
- Festeja seu anniuersario
na 2a. feira o sr, Reynaldo
sieoert, prodrtetario do Ho
tel Hotetz.
- Ainda na 2a. feira faz an

nos o ST. Lu,z Btüzke:
- O sr. Paulo Cunha, tunct
onario do Banco Nacional

! do Oommercio, eemmemora
seu anntoersario dia 19.
I Na proxima terça feira
decorre o anniusrsario do ST.

Henrique Risçhbietter, acata·
da e prestigiosa figura do
nosso alto commetcio,
- A senhori••lui Hiima Lip'
pel testeta seu dia de annos
na terça feira,
Li todos os anniuersarian-! Directoria
Dabbado -- ás 8 -- e

Domingo (Is 5 horas

GEORO RAfT e Dolores Costello Barryrnore na grandiosa Super-Prcducção

seu entrecho

Domingo - ás 8 horas - Domingo

GITTA AlPAR a maior soprana da Europa em companhia de Nils Asther em

.�.

do Peccado
"

Ena se considerava Viuva, mas ao pretender casar com o homem que realmenf;! amava, o "mer
to" resuscitou para defender os seu') direitos.

luxuosa producção da «British». Entradas do costume Poltronas numeradas.

Entradas para Militares 1 $000 (até cabo) sómente na platéa

em

Balancete
30 de Junho de 1937

Activo:
Immoveis
Moveia, machlnas, utensilios
Embarcações
Effectos
Caixa
Mercadorias e Filíaes
Diversos Devedores
Diversas contas
Acções caucionadas

831:785$150
352:147$900
150:000$000
11:500�00o
18:188$300

1.771:708$580
752:811$960
38:795$360
30:000$000

3.956:937$250

culares, o sr. Guilherme Ur
ban, conceituado e 'Prestigio
:-,0 elemento da commercio e

indústria de Joinrtl!«,

NUPCIAS
- Realiza 'se hoie, no âistri- Encontra-se nesta cidade,
eto da Penha do ttapocoros), tratando de negados parti-

AUTORIZADA A,.FUNCCIONAR E FISCALlZJ\IlA'pjiLQ...GOVERNO FliDERAL

SÉDE NO RIO DE JANEIRO
CAPITAL 2.000:000$000 o-o REALIZADO

Titulos contemplados nos

800:000$000

ulnmes sorteios

5:200��OOO
5:200$000
5:200$000
5:000$000
5:000$00U
5:000$000
5:000$000
10:000$000
5:000$000
5:000�OOO
5:000$000
25:000$000
G:OOO�OOO
-

. ·'OOIiI'U"\r\C)J.�..1 tif lJ

1O:OOO�;OOO
10:000$000
10:4.00;;(000
10:000$000

o.ooosooo
;;.000i!.l'U"\C'il)v._ 'ff !c.

10:000$000
G:400��OOO
10:000$000
0:200$000

11:200��OOO
Õ :OOOii�OOL)

Cí>1005000
11::2ooSooo
1(1;000$000
10:8008000

10:-1,00$00u
Õ:OOÜ�SCüO

Emoção, luxo e Comedia num Wm leve e original. Um romance que prerrde pelo
emocionante e que deslumbra pelo seu ambiente luxuoso.

No mesmo prograrnma ainda 3 complementos.
Entradas do Costume. Entrada para Militares (até cabo) 1$000

Passivo;

Capital em acções
fundo de Reserva
fundo para augmento do capital
Debentures em circulação
Diversos Credores
Credores Especíaes
Diversas Contas
Titulas a pagar
Caução da Directoria

1.000:000$000
80:837$160
80:00c$000
424:000$000
307:787$690
746:033$800
601:591$700
686:686$900
30:000$000

3.956:937$250

S. E. Bt O.

Blumenau, 15 de Junho de 1937

A BUSC

Viva o Casino

JOSE' TEIXEIRA FRANCA - Dístrícto Federal, pagou 26 mensalidades
e recebeu

VICENTE CORRÊA - Campo Maior - Piauhy. pagou 21 mensalidades
e recebeu

LUIZ ClUtLOS BASTOS - Bom Jesus de Itabapoana - Espírlto Santo,
_ pagou 19 mensalidades e recebeu

JOAO FRANKLIN FILHO - Estrellc -- R. G. do Sul, pagou 6 mensalida
des e recebeu

REYNALDO KRUG FILHO - Esfrella - R. G. do Sul. pagou 6 mensalí
dadas e recebeu.

JANE VELLO VALENCA - Recife - Pernambuco. pagou 2 mensalida-
des e recebeu .

RUY MONTEIRO - Recife __ Pernambuco. pagou 2 mensclídcdes e
recebeu

BERNARDINO SILVA - Queimada - Bahia, pagou 6 menscdldudes e
recebeu

JOSE' DUARTE COELHO - Parelhas - R. G. do Norte. paqou 5 mensa
lidades e recebeu

lUFB.EDO RODRIGUES p. s/f. VIOLETA e VIOLENO - Açude Inhaú
Fio Grande do Norte, pagou 5 mensalidades e recebeu

M. E. C. B. -- Dístrlcto Federal, pag ou 4 mensalidades e re
cebeu

liUGUS1INHO ltNTON10 ARRUDA - Fazenda Boavista - PiraJuhy -

- São Paulo, pagou 4 mensalidades e recebeu
ANNA DE NAZ��RE1'H .P�NTUl\lLS - Santa Rosa - São Paulo, pagou 5

mensalidades e recebeu
GIOV1U�NI TOLD! - Rua 15 de Novembro, 23-3'. - Sao Paulo, pagou

S6 mensa'lidadea e recebeu
DR. CAill:JIELIO GRASSO MAWiMANA - Rua São Bento, 20 - São Pau-

lo, pagou 10 mensalidades e recebeu
. EUCLYDES CARVALHO para s/mho WILSON - Rua José Boníícrcío� H-A. I", - São Paulo, pagou 11 mensalidades e recebeu

I'
EUCLYDES Ê.'DE OLnrEIRA SANTOS - Conquista. - Bahia. pagou 18

I mensalidades e recebeu
CARLOS 'WALTER Ioinvílle - Santa Caiharincr, pagou 6 mensalida-

des e recebeu
ANTOINETA BARROSO - Ccchceírcr do Macacú - Estado do Rio, pa-

, gou 12 mensalidades e recebeu
IVE!�S FREITAS SOUZA - Pbr. Republícrr, 62 - Victoria - EspirHa San-

I.'.
to, pagou 12 mensalidades e recebeu

A..WTONIO INNOCENCIO PADILHA - Rua Conde Bomfím, 46. Iundcs -
Dístrícto Federal. pagou 15 mensalidades e recebeu

ARO...i\LDO SOARES SANTOS - Rua dr, Calazans nr, 16 - Boquim -

II Sergipe, pagou 5 mensolídodes e recebeu
� LUl.Z GUEDES parn- s!fi1ha JOSE' GERALDO - Rua: Demetrío Ribeiro. '75
i .

Manáos - P..mcrzonrrs, Co:g01.1 27 mensalidades e recebeu

1ft
SA1USTlAN'O FEHREIRA 811VA _:::_ Fortclezu - Minas pagou uma men-

scrlídcde e recebeu.
AiITONIO SYI.VESTRE 1I�RDOSA - Rua 1" de :r'i!art;O, a;;:, leSa - Dístríc

to Federal, pagou 21 mensedídades e recebeu
DR. JOAQUTh-1 FARIA DOS HEIS _- Rua Noronha To!rezão, 73 - fiiíctG-

I. roy
- E. do Rio, pagou 38 mensclldcdss e recebeu

t.'.
ANTONIO Bl'J,Y- cera sWlhos - Pezdízes - Sanra Cainru'ina, cagou 2

:
, 1nensc:lidãdes e racebeu

.

, -

ADOIJ?H ZmLER - Jazaguá - Scr'cl!a Caiharina, pagou 41 menscdidcdes

3 e recebeu
li ALCIDES FERNfJiE®E'S LtilZ - Ccncíahcs - Santa Catharina, pegou 33
�i n1.S11Salidordes e KGcebeu
�1 CP,.RLOS GORE�I!:;,�mN pai',!. �/f )3ertha - Avenida S. João, B91 -_ S. Pau-

�. lo, pagou .t4 me:m.lailidGaeS e recebeu�. BENEDICTO J)JE�IES DE l-lBREU - Rua: Campos Sal!esl tlO-}i - ·B.ibe5.::ão
I�' _ 1;'!�t.2_- s. �a:ul�; pagou ..

'2. n;�l!�c:H.dC!c]�sT e rece1J�L: _� IRENl:. PbH.tJ.RI;_ Sa - Bauco ao _;"ec:l'O - 1L1l.eos - Dama, po:gou 3b
� mensalidades e recebeu
� ISAAC BRITTO RIBEIRO - Conq;;G.stcr - Ea:i:>..ia, pagou 20 mensalidades
�i e recebeu

.

� IZABELLA V01I<ER - Fab. Pa�el de hboa�õ:o - ?emambuco, pagou 6
11 mensalidades e recebeu.
íl rvIARG.ARITE V01E:ER - Fab. Papel de Iaçodão - Pema:mbuco, pagou .

�I'.'
6 mpnsand':Icles e recebeu 5:00U$0'--;(1 �.,:·.íi·.·m IV".r.ARIO CESARIO GUTh:fAR..J.iES - Palmar'l's - Pernambuco, pagou :3 ;:;
mensalidades e recebe.., 10:000$00(1

8l

I.',
O proximo sorteiJ realizar·se-á em 31 de Julho de 1 �\:}7 �

A Companhia Internacional de Capitalização é a Ul1Íca que tem SORTEIOS PIlO. �
GRESSIVOd, at:gmentando.se cada anno o valor dó reembc:so �i

��
8llgeHltes Ge!l"��$: Lr�§O�i�Y5 tt e:Oq .. f;Uumei1ila;� �í
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