
e cOl1liança dado
RIO, 3 (C'B) - gm entrevista á imprensa, o sr.

'Otavio Mangaboira, líder da minoria na Oamara e

presidente da qomi8�lW Central da União Democratica,
deu por el:lceÍTado. ar: seus esforços no sentido da ,fur
mação de um'gCJverno de coa lisão. Depois de lristoriar
as principais 'fases dos acontecimentos políticos destes
ultimos 'I'l1e68s" a SI'; Mangãbeira passou a atacar a li-
nha :ae

.,

cQnduta do Partido Socia) Democratico, hem I �_ -=��-==�<===-==�
como. a deliberação pcrsistonte de 8elÚS dirigentes, sem-: .._ "', U"'I} " .'" leall1"-
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f�,\� �� I, �!:l':"'StT-,,1 CrI) d5,oodizer ,qt,19 a .U.Uíã.O Democrat.ica lvacrcna 1 havia reaol-
i � ." i"" "":;'i)<' at,,,!t,,) Cr� L:,4o2fio orem adas.v\�o>retil'ar o apoio que vinha emprestando ao gover-! __.�--�-->." Presidente Dutrs., para prosseguir na luta. como' O t'!1r1!:liÍUo das c:u;piir�çõ�s �o V;f$}�ilJ.' .rlj� ll�Qfo.«l'.llí,

�p' rt' ,0 de op(�5iyãa ao Governo.
.

..' .' ãWMiNAb-:-- iahado 5 46 Õ�tubr;-To 19�5. _ Dr. Açhm;li� B;Js��;;;:Jl . lH10 XXiii- ����-c:- Continuarecioe na batalha .

pela Implantação .

."
..

- - -�--' - "-�-. -7 . A' '.de um regime do mora lirlads e dignidade politica, ten-]U'
'. II.

I. �'
.

!tI,!!'l> I. .

e norrnàl i'n�t:ncia os \.:� mars
do e01ll9 ?ase os. ri�Íneipjo8 deUl?6rati�0s pregados pe!�: .

OI espe CU ii > raro e' ue�lum� ��i�\�;'j�C�:Jr�at��: o�U�}J�!o:���grande Iíder U

-,d._e.n lsta", bngadeiro F..Irlual'do Gomes : '.��r�nle. Na noite d� 9 do cornHlte �erlfu:ar..s.e·3 pie por mais de meio. scculo eadiantou o sr. Mangabella.. I li Q .

nova chuva de eslrehs � Ha() se sabe a ocrrrenc a das segundas sePor fim, responIeudo a pergunta formulada pelo I ainda se o felló "'�mo será avistado do' Brasil f<IZ ainda rr.ais raramente. Umarepórter. si ccnsiderava imposaive! a governo de coa.' RIO,2 (.eB) -Osgrandesco-1fenomencssidrrclis. pouco.comur,E'. estrela cadente [1'1E� de ínopino,lisão , afírmou O sr. Mangabeira: <1_ A UDN, retirou metas e chuvas dc estrelas são I Não raro, um homem de longa osga o. e;;�,a(�o sideral �'.:r?or-o credito de confiança dado ao gal. Dutra e acabou- rendo distaucias q;:e o r,a('lOc.!�11,?se a coalisão .'.
.

'U.m·.·.a", S.U'.g'e.�A.. I.a-,·, (J. por vezes neg1ra.sej• <1,aceLtar, }ao:. ..' . .

.

um (spetacu o mno para .'

cs

WJSSC:S -olhos.� • &flffl2?i'W5' (DToe-!"Q nllb ' d l2III!b: t .....

O Governo de joínville autorizou a aber.ura de feiras li-, E' fácil, calcular o �eslnm
vres, num esfôrço patriótico e bastante humanitário de d-r com brarnento qua t'ã'J ser a uma

1 bate ao excessivo custo dos gêneros de la. necessidade. Como é chuva. de milhiros de estrel�s,natural, tal iniciativa foi recebida com grande. simpatla pelos movimentáodo-se em todas. as diI joinvilenses, que se mostram gratos ás autoridades por propor- reções, no curto esp�ço de um
I cionar-lhes.o meio de adquiria os gêneros de que mais carecem I minuto dentro �a. noite, �sse es-

�MERCADO DE AD rCnWVEIS- Idiretamente do produtor,
'

r),�tacul0 indescntlvel esta mar-

Rua 1.5 de r-iov. �8'Z _ Tel. 1078- Tanto quanto se pode presumir do fato, os colones venderão

I cada pelos astronornos norte-

S tUM E N; A U.
. e� ��h'a livre ao próprio c�msumidc::?s gêneros que produzem, americanos par� a noite de. 9 �o

_'._.

------;;;a;;;;;__;;;;;;;_�.
eliminando da transação o interrnedié rio qve tanto onera os pro- corrente. isto e,61, anos uepoisiiíii!_Oiiiiii!S;;;;;;;;;............g,..nai..;o;t·-;;;;;;�;;;: ... "Si' s:::zas dutos com os lucros indispensaveis ao' seu trabalho e á!.l suas do ultimo verificado e testernu-

yadoioi
'

PQsto sobre bebidas despe�::�êt1eros al1mentkios que mais se usam nas mesas das ��a��it�e!f: f7o��s n�:em���O��
famm"s modestas são, salvo raras excepções, produzidos em 'pe� 1885.Utn decreto queta! chácaras nas imediações, das ci?ides e com a� felras

A re orta :em de um v'asperti.-hvres o produtor vem efetuar a venia dIretamente aos treguezas '

1 PI' 'tg o Ob'"ervatorio'd d d' d'ã
.
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,. aCIona. a 1m e �-no preço aqUISItIVO dos generoso b' .

ssut-to· All' os
�

.
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f
. ções Sr) re o·a .. ' ,

. Outros_fautores;podem reverter, tambem, em avol'. do po,:,o: .

.

1:stas obtivenm as seguin�o feIrante nao paga. Imposto nem aluguel do local ond'Õ real;za )oma 1
1 .,•

'd'b
.

t 'nf-rmaçàe'" "li' CI'OO ;:;müaas transações, quotas que sem dU\Tl a contn Uem para o aume!'" es 1 u <, _. -

_. , ••to no prêço rias mercadorias: I para uma in,�()rmaçao pO�lt1\ia..

T�l medida poderá aliviar de muito a situação dos can su- Estamos rea!lz�,nd{) estu.-1os1 e

midores, werdadeiraiuente sufocados pela carestia, tomando mais observaçôc5 de mo?o. a P�(.
er-

suave a vida do POV(1. mos dentro de pOUCfJS dIas. a . Jan�

V· d'" _ r· G t r a') publico se realmente aem ali a sug0stao que Jazemos ilg'ora ao sr. :f�rmano a
.

.

.'. .B d h· pc' 'Ú "
'

'd d" r1 )ul"r'lo ca�lOca OlI de outra
.

e use 1, . reLelto .4.v.lumclp:d, no senti o e estUGilI' o caso e p > 1= .... c'"
.
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. . ,

d l"d '.,1" d �..'. IOl'-" p"rt� do Brasll vera <I,a ata- o em nossa Cl ade, como medlua necessana o comoa_e a q,la., .'_l - � ,

,
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chuva de estrela»».

retiro

MORADIAS - CASAS
Procurara..s@ para alugar

"RIO, � CC B) - O Chefe do goveru0 i's,�iriou
institUIndo q Fuudo de Assistencia Ens,itaL.lr.

A mesma lei determioa a elevii';'i.u ".d;:z por cento dQ
adiciol;l.al de que trata o decreto 6 783, incidente sobre taxc.s e

!mposto 4e consumo .sobre bebidas, senrJ" IjUe a m"tade dessa.
arrec:ldação continuará a constituir o F,iwl .. N;j(;ion'>.\ do Ensi'
no Primário, ea outra mstade destin ,r sP • .í. 'lO, Fuodo de Assis
tencia Hospitalar ora criado.

CRUZEIRO Prefiram a f'arinha
fabrica12 pelo

JOINVILLE

casa DO
!!.'i'----..........._",_,_....._,,_,__.iíÍPlI5_.....•...I'jN'I!l'I'"'!!!!@""'__"""".....i4dj'�....3,ilC'A>ij'a4.r;"et.�..",.-.;.fl2.;;J:'..:&'�"-;��""'�'i_��..:wofhfi'!!:_.:ai!.t.-�--::-��lilo 'concorda em indenizar os

Estados
'.

Unidos
\iVASHU�GTON, 5 (e B) '_ o sub-secretario de Estado,'

;':� .p,rayton, manifestuuaps jornalistas que o governo iugoeslavo>

'rdou em pagar blcnin çOes às 'drico vítimas dos ataques
o <Íviões norte-americanos.

.

Acrescentou; ainda, que" em conversações par-ticulares com o emb.liXador Patterson, foi dis�utida a. questlo do
tltlagameúto pela destruição do aparelho. Cla)'.ton. àq�(l.nto�l que�s ti�gocÍ3:ções snbrc (I pJ. gamsntJ não tinham. conduzido, • ainda
a um acordo tlefioitivD, e que o departamento deEstad9 já bavia
indícadi:/ ao governQ deTt1; I. o montante que o governo dus Es·
tados ,Unidos acha c'DtJ,veniente seja pago,
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Pintura e Eslofcfmento I
Relificacão de '�etfJres com Precisão I

Peças Genulnôs I

Pesto de 1 avaO,em e

Lubrilicacâo

Serviços 'llapJ.
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fi'lhos de desquitado
Serão e.Rire.Duas.'" a."

..
ofa.mil�a do CiD.Juu.,e ...,

De.\, .-

.'

'ereto do·presulente da. Repilblu:a� ....
Pelo pr�sidente da R€public-iJ, foi assinado o seguinte de-

creto.lei: I

, eArtigo' l' � Nodesquite judicial, a guarda de filhos me
nores, nio entregues aüs pais, será deferidiol. a. p�ssoa notoriamen-\te ídônea. da familia do cônjuge ínocénte" '.,.inda que não rriante� t

oha relações sociais com o cônju,;;e culpado. a quem entret<mto.:será assegurado o díreit'J de visita aos filhós.'

IArtigo. 2

..•.
>- Esta lei. entra em

.v.i.gor na

..
data de sua pu-·blicaçãão, .revogam,se as disposições em coatrariQi,

.

'.
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iEilalill8S Is ociaç'"' fi
CAPITULO I tas, formicidas, inseticidas, máquinas e

e�.+••• i>.,."•.D1Qi.::••h ...$Denominação, séde, du.r,ação e finalidades gás, :r�i fazer. consultas e pedir informações de ordem agricola " ,Art. l' ...._ A Associação Rural de Blumenau conetítuída comerciál e industrial e. em geral, técnicas, acerca de assuntos a :1iníeialmenta
.

pelos
. prçfissidoais. da agricultura, domiciliados no conceruentes á produção; .

.

.

,
., ��unicípio, que assinam a .ata de fundação. destina-se a ser o

g) _ solicitae da Associaçãoa defesa' Junt� aos poderes i �orgão local de representação e defesa da classe,
públicos, de questões de caráter geral, embora de Interesse toc�lt e ,.!Parágrafo único. Para efeito dêste artigo é considerado pro- unia vez que beneficiem os produtores de q�alquer z�na do pal�. ; : .fissionaI. da �gricult!1ra aq�ele .. que. exerça atividade rural em

11) _ pedir o encaminhamento junto as repa�tlções locais ! � .

qualquer de suas foqna$: a.grícola, extratíva.. pastoril ou de in-
de processos de seu interesse e, os referentes a registro. de mar- .

�dústria rural; otécníco ligado a essa atividade (agrônomo, vete-
cas, de animais, de fazendas, junto a Federação respectiva; .: �rinário, profissionais

..

de atividades subsidiárias �. afins); o pro- i) _ pleitear. por intermédio da Associação, f�v?res que :: ..prietarío, O arrendatário e o parceiro de estabelecimento rural.
sejam ligitamente conferidos aos produtores ou aDS SOC10S desta. '" !!Art, 2' - A Associação, de duração Ilimitada, terá a sua inclusive quanto a fréres e transportes; -: :lséde na 'cidade de Blumenau, íôro jurídico na comarca de B1u- j) _ frequentar a Bíblíotéca: ; . �menau e, área territorial correspondente á do .munielplo. 1) _ pedir demissão do quadro social, uma vez quitado � COUPUI'UIlI INTERlTA- 1&,'Art.. 3: - Constituem finalidades

. principais da Associação: com a Tesouraria; ., lU Jil.l li II r:a) - Congregar em sim seio todos os que se dediquem á
m) _ gosar, em geral, das vantagens que lhe são concedl-... mOMAL DE CAPJ- .,lavoura, á pecuária e ás industríaa rurais, inclusive as extrativas

das por êstes Estatutos e regulam��tos da As�oc:açào, � TALIZAÇAO :de origem animal e vegetal; Art. 9' _ A exclusão dos BOCIOS dar-se-á: � ::b) - colaborar com os poderes públicos no sentido do for-
a) -c por vontade própria, mediante pedido de demissão, .; A ti

. - d-.italec.imen.to dO espirita associativo entre os que exercem ativida- , � mar Izaçao e .�estando quite;
v.;.

des rurais;
b) _ por eliminação, pelo não pagamento das contribui-!i Setembro ..c) - articular os elementos da classe rural afim de premo- ções por mais de seis meses; '" i$lver a defesa de seus direitos e interesses e realizar as suas, as1- c) _ por expulsão, em virtude da falta grave, a juizo da ! No sorteio realizado em .�p�rações, bem como o progresso e ° aprimoramento da agncui- DI'retorl'a.· .

...

d 9 ilI
..

b : 30 de Setembro e 1 46 .;
tura em a sua area territoria ; .� § I' _ Da decisão da Diretoria expulsando o sócio, ca e-

$ foram sorteadas as se- � ;,_
d) .-:- manter 'om as congêneres relações de cordialidade e rá recurso pára a Assembléia. Geral; : guintes combínacões: ;'�.cDoperaçãoj \ § 2: _ O sócio qUQ

. s.e retjr�r _

da Asso�iaçã� poderá, em
.. it. .e) - organizar ,§:

centro de informações scbre a vida qualquer tempo, ser admitido, a JUIZO da Diretoria, desde que ! 1t8M OXH.,...•.! 4agro�pecuària do Munie '0;'
paguenova jóia; v; L� Yf) - instalar e man er, sempre que possivel em edifício pró- § 3' _ O sócio eliminado por falta de pagamento das �o�- � lIa

.

�prío, a "Casa Rural de Blumenan", para séde social; tribuições também poderá ser readmitido, pagando as contribuí- f.lOU CGC ;1g) - criar serviços de .assístência técnica, economia e so-
ções atrazadas até a data da readmissão '" ;11-

...,
cial em -benefíclo dos. sócios;

CAPITULO III : GNU :b}. - sustentar e defender, perante a Federação respectiva,
, Da Adm.inistração :;

IIB
...os interêsses dos sócios; ..

t=' IHI L �i) - prestar as informações que lhe forem solicitadas pe- Art, lo-Serão orgãos de administração a Assembléia Ge· � 4iJlas repartições municipais, estaduais. territoriais ou federais; ral, a Diretoria e a Comissão Fiscal. ;. Os portadores de títu- i. j} - difundir noções de higiene visando a melhoria das con Art. lI-A Diretoria compor-se-á de:
: los em vigor contempla- �dlçõesde meio rural;

.

ar-Presidente; : dos são convidados a re- :,,
I - organisar museus ou exposições permanentes dos pro- b)-Vice-Presidente; •. ceber o reembolso garan- �dutos locais de expressão economícà; C)-2 Secretarios; : tido, na séde da Com-:I'. m) - promover pelos .meíos ao seu alcance o ensino pro- d)-2 Tesoureiros.,

.. • panhia. •fissiónal de interesse agro-pecuário; . Art. 12-08 membros da Diretoria s�o elelt?s por voto se- :; �
.

n) _:., pugnar pela aplicação das medidas relativas á padro- créto em Assembléia Geral e o seu mandato sera de dois anos, � Agentes gemes: �nização e â classificação dos produtos agripecuários; podendo ser renovado.
.. � 4>io) - colabo�'ar na aplicação das leis atinentes a vida rural; Art. 13---"-Compéte á Diretoria, colet1v�me�nte: : S

.

dde· 1 :.
. p) -'-- auxiliar ou executar, quando devidamente credencia-

a)�exercer a administração da Assoclaçao;. ! OCle a e OmerClâ:'da, SErviços oficiais de estatística;
'. b}-collceder ou recusar a admissão de S�CIOS, bem como

1.-. Ll�von'JIIS Ltda. !q) - organizar serviços de atbritragens e, bem aSSIm de
determioar a sua exclusão com recurso, nos dOIS outros casos,

v.;
I

?Iavaliação e peritageosj
para Assembléia Geral;

. . '. � Bhnnenau �r) - executar, se essa tareIa lhe for cometida, serviços de
c)-nomear os funcionanos, flxanr!o-lhes 'lOS ven.om,entos, • �.coptroJe leiteiro e de registro genealógico;

, d) � autOl;izar aS' despesas supe�ioi'e� a m� cruzelros". � Não esqueçam o pu- �s) __ estimular a economia dós s6cios, favorecendo a aqUI- e)-tomar as medidas necessa�laS a reahzação das fmahcla- .. gamento das mensaIída- i!sição da propriedade rural e promovendo a constjtuição e o de-
des da Associação;

, .
:: desl Em caso de inter��,senvolvimento de cooperativas que realizem a defesa dos seus

f}-promover comemorações clvlca.s e, nas datas próprias. :: rupção, rebabilitem in:" �;�..,Interesses;
realizar as festas da Ave e da Arvore,. . .. '

.• mediatamente {)s seus'".. ,t)· - realizar, periódicamellte, exposições' municipais ou
g)�convocar pelo seu 1?residente, as reumões ordwanas e : titulas, E' suUiciente ps- .�region:üs; e

extra�rdinarias da'Assembléia G�ral. .' :. gar UMA,MENSALIDADE :1u} desempenhar atribuições que, por intermédio de seus Art. 14-1\ Diretoria podera reuOlr-se e deliberar com a

: para reVIgorar o meSill? �orgãos superiores, lhe forem delegadas pelo poder público. maioria dos seus membros. .. e evItar a perda do, dI-
�CAPITULO II Do Presidente

. _ I : feito sobre o sorteIO e �. Art. 15 -O Presidente é o executor das dehberaçoes da
: salvar aS suas econo-_ "iDos sócws

Diretoria 'e da Assembléia Geral e o representante ,legal da, "}s. to, mIas. �.

d � T 't d F d
-

c s Associações RuraiS e em JU zo I � .Ar.t.. ·.·.4·
- A Associação é constituzda e numero 1 lml a

01 sociação perante a e eraçao a.
à da Di- �: :OIi.�.mr.O-.Y.�1J.�4ü!U�de sócios não podendo contudo êsse número ser inferior a trinta e fóra dele, podendo, nessa quahdade e com a aprovaç o .,,*�.... - _ .

(30J� dentre os profission,a�s' caracterizc:d0s no artig? I,
",

retoria ou da Assemb,léia OeraI" dele�ar poderes.
1'1;:';1 rim. � fifi 1M r-. I �contri��:�t��,-;e!r�o:,d�:�!;�;t:sseeg�l�l�::S;���������. de S�Cl�5. \. tr�GcX:nv����e��:Sfdi;I::l�:���ões da Diretoria e da As-

'1 �� !:�:�.. (��; :�§ I' - São sócios contrIbumtes as pessoas naturaIS ou r�m- setpblela eral;
.

'. _ r: . ')
�, _

dicas que. domiciliadas no Município, fore� p�opostas e.aceltas.
.

(Oontwua na, aa:fj!:';:'::f(, i>��9�.,iI x:\+-+ ..+.-•.�....-:.íf••��.-.-+'e...�eem sessão de Diretori�, e paguem as contnbUlções preVIstas na 1.B::B�!il}·�Jõ�D�•.B1I'lt.�.JIU!},! X �2,<e..iU!!.!Ilt: SI • _" ,. . _ •. � .... , ,

tabela anéxa.
.

, � .' r

§ 2' - São sócios remidos as que cOJtrlbulr�m de uma 50

vez com a importância correspondente a 20 anurdades ou 240

mensalidades.
. d

.,

§ 3. - São beneméritos os sócios que teoha�'presta o a

AssocíaçãO serviços tão relevantes que a AssembleIa Geral os

'uI e fuerecedore,S dêsse titulo. '

.

1
..
g

§ 4"� São sócios correspondentes as pessoas que, domici

liadàs em outro Município, colaborarem com a Associação em

assUnto do seu interesse.
.

, .

,

.

Art. 6' - Só terão direito a v�tar. e ser �otados os SOCIOS

beneméritos, os remidos e os contnbul11tes qUltes e em plel.}o
ozo de seus díreitos, de acôtdo com estes estatutos,
g

§ I' �. O sócio correspondente é isento de pagamento de

qualquer contribuição;
b o titulo'. '.'

§ 2' .� Desde que um sócio contri�:lUinte, tece a
.

de benemerito, a sua contribuição financeIra sera facultativa"

Art. 7' - Os socios não respondem pelos compronussos
assumidóS ·pelaAssoci�ç!.o. ,.

,
.

Art. 8' � S,ã.o direitos dos BOCIOS,

a) - a Votar e ser votados; "

b.)..... -c•. to
...m.ar pa.rte. 0.as assembléiÇl.s e nelas apresentar. l?or...

... .' d'
_. d'zentes com os fmsescrito qualquer proposta ou lU lcaçao, con I

da aSS�ci�çlO� discutir e ter voto;
.

. .

. .

c}.·.-= .•ass'istir ás reuniões comuns, da_DIretorIa nas qual�
poderà fazer qualquer proposta ou comuOIcaçao, po�e,:do. tutrossim tomar parte em dis<:ussões, si se tratar de matena ce evante

ou �e estiver em condições de pr�star informações interessantes, a

juizo da mesa;
d) '- fazer confe7;'ência de interesse da pre dução na sala dll

sessões da AssociaçãQ;
. , '. • _ . ,

e) - beneficiar-se dos s�rvlços que a Assoclaçao e�tlver
habilitada a: prestar e; nas condu;ões em que esta o puder mc1u
'v quanto� a organização de projétGs, plantas e orçamentos de

i�st�lações agt'icolas e quanto a fornecimento de sementes" pIau-

e
:Para maior conveniência ào consumkbr
e do comércio, os pacotes das lâmil1<ls
Gillette Dourada passam, agora, a conter
4 lâminas, a6 invés de 5.

Adotandoessamedida; a eia.Gillette torna

público �ue o preço do novo plcole de 4

lâminas foi proporcionalmente n:duzido.

Assim, cada lâmina Gillette Dourada con

tinua a ser vendida ao mesmo preço' de

antes, sem q',wlquer majoração.

/- '��-;...ve;;:sXí,�bS!€J!_$.><.::;a"*...�
V

."
O
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RATORl{) '. DEAJ'F�tISES C.' ··U·.··.•·;1t.. ·······f·.".··.·
..

Â
....•

·

..

·
.. ·.R·.··,.·M:··A..

··

�_ .l.d.".·.·_- ....:��������. D A J4, �- M�RU(J 15 dç;:, Nc.ve�hb. 588 Fone. 19 ')1 Blurne.ncu Assembléia Geral EXlraúrdi120ria
.EXAMES DE URINL\.·.: símpres [assuear e albumina) de sedímento, .qualítatlvo completo com dosagem."_' '. SãO eoi�vldad('s os Senhores AcítmÍs!as .desta

.

socle ..

1 I ret 'f t íd
. ,

)' dad-e pi!ra B Assembléla geraI,extrtlO[d!nart.r.\ á r�RhzQf-seC 1 o
.'
os, ros a 0". uci o. urf cc, uréa etc,

.. EXAMES DE FEZES: cOmpléto,· pesquiza dt\ amebas, flagelados
A. O.' día. .1. o dB Outu.b.ro .n

..
ió:idmo i.a.'S. IÓ. no. raso ..

Otl .Sa
..

' llí�; do Tes-()vo� �e Vet;':IOS (MetodúS !;lqi e:+riguecil1i�nt()} digestão: ,:arne, v!3getais; pe�quizaB de pU:II; sangue oculto ctn. ..... P

t dl:EXAMn DE SANGUJ;.! .�.1Af_ARIA- Pesquiza de HematozoarlO de Laveran, formas agudas e crorn- tro Carlos Gumes, para ddibefUl.' BLbrQ a seguínte or em�1:}L1JES (�Uili8\: TC�çãG {le Kuhn, Kline, 1l1einecke etc. TÍFO: reação de Vidal. Dosagem De: glicose, acído uri- do. dl»:(ó; heinoglobina. Contagmn de globuIos vermelhos;, brancos; Formula Leucócitaria. Hemograma de Shiling. Tem- l)-A umento de cp.pHal
. .

do :le C(}lIgula';ãO e do s'.'ligTia.Cmvaghcemica. EXAME DE SECREÇÃO: Pesquisa de germens (GOIlO,) 2)-AsGuntog diversos de interesse da SGmedsoe.esp:'rulIltozOJ!1l'S; f3tC., trkLomQnas vaIÔ!!�lÍ8. nk EXAME DE ESCARRO: Fesquiza de bacilo de Koch e Blumenau. em 24· de S�temlJro de 1946OlItl'OS germem, pneumococoscate, EXAiVIE DO LI0UIDO: CERERRO:�ESPINHAL! Exame eitobuc- ..SUAF,ARMA SIAtel'ioácopicú, reaçã.o do Eltlm, Pan'dy, Nonne Appelt. etc.� EXANi.E DO MUCO NASAL: pesquisa de bacio Walter Haufe-"'\''\'erner Keuneckelosi.llcool e acídó 1'1'siGtaltl's (HaD!!l'n) ele. EXAIvIE DE SUCO GASTRICO: .Exame completo, dosagem D i r e t o r e ade acido .Iatico, acidez lívre e clllnl,iumla em IJC[- Pesfluizas da s::mgue oculto, piooitos, hemáceas. EXAME Ch.�\mainos 6. ste n
ç
ão doa Snrs. Actonlstns á disposi-DE .ULCERA: UIt,J',amicroswpi", em campo e�Cllru: pesquiaa de espíroehetas 'I'reponema Palida (sifllts), çãq .dn arUgp 18 dos estututus tV CiliÍtl. 3v3'O Loboratoría.se acha instalado para tozer cultura de qualquer germen e aulo vacinas .' *-_ ..QI\�.-.-\It;-.�_-_� .. __ "'�-� X �• ......,..�-..-",.- ",fi-+- �

Industrla e Comérciode l\ladeiras SIA
Assembtéta Geral Ext.raordinaTÜ!

Ficam' os sen!:!ores uclunístus cunvià11flo8 a.. compare
cer á ABvembléía gerul €xiranrdirwriu que 15mB. reallzada.
IV) ",':scrHorio cenJri!l desta Sociedade, li rua �.i8rechal flo
.ritmo Petxvto ·:8[U. nesta ci1f!.tit: de Rio do Sul. ás 10 horas
do dia: 30 do eurreute, para nomeaeãn à08 peritos que de
verão uvalíar oa bens a serem incorporados á filial des-
ta sociedade, no, ftto de Janeüü. '., .'

Rio do Sul, 19 de Se te mbro d.e 1946
,

Leopoldo Z,úllr.g'
r-';."- -'-"'. _",

Dirdur IDiretor-Proprieturio:

1.'·.·. O", '.O_.Jh·.0."'.'. Dso. Affonso BalsinJ
Industria e Comér�io ':je�âdeitas SIÀI t 4 A .... Redação e Adminietração . .t1ssettibleüt Geral Extr(lDr,Jinaria!�!iifi'i'li��;.liil!!m\!!S":�IA5I11BDU".f .

'1M
R,_UA ! DE FEVEREIRO, 7

Ficam os senhores B·cioz.Íislas C{llívidados a «ompfue-
�,'

.

..

-"

D" ARI l""\
.

'. cer á Assembléia Geral Extrs(lrdinafÍa, que 6erá realizada
nUI1CiPffi neste .'. I V € X P E o I E N T E [lO ef'critorío central dt>flia Socieuade, (1 rua Marechal fio·

...... ir.�·......
.

l '.
'

'

'.. Direc!l.o, Tal. l.i,3S. 1O,�9 -- Gereucia, dano Peixoto BIll. áesta cidade de Rio' do Sut ás H},:' ho-•. � 10.99 -: A

..

8s111a�uraEl. 10.991 r.
IlB dl

..•.•
dia 10 de O.utU.bro p

.. I'Üx.i.�nl.) VirH.iourú,. para exame.e'.

�iif�Wk'8til.\t;;;�'m.g51i\"·i'·'���:�i!l?W.....� .

PubliCIdade. 10.�9
tlprüvução do laudo pericÍf�1 f:derente á avaliação dos. bens.

Veli.tla avulsa -Dias uteis. Or. $ 0,10 a serem lncorpondos [;, Filial desla s�'cieüadet no RIO de
..}ê}'

.. }��.'.:.j.,.... .� .S.. .,�t!::zê��s$?�io� ��.�za��ç��. �sr;� Janeiro.
R-lO r10 "sul, 19 dú Setembro de 1946.I;Ji; ......J:. A.ssmaturas. Ano, Cr, $ 60,00 Seme:; U

L"! ,1. Z !'tre: Cr$60,00,' 80pO,';0. tU'lIDgpara RADIOS .

. ·.vH�etür i}v3
REMESSA NOVA A' eH. $ 30000 I Atençli�o: - A d�r�ção nã? :"de res·

� �.�,.�.�,:�b�d;;Y.�,�:;�x'!'.":':�•.
�
•.

.

,
. pOllsubI za por opInIões emltl as em

- N A -

artigos assinados, l:Ut>Bmo que seia F
.

�'.; .... -:CO�Q do A�n1::n'ic�n'O S. A. I com iniciais. Adverte, tambem, que t: . RudoJl1o ( Bt:I��rger :
��pr'l!\rl" dr: Ãllfrm,"tlv"l.. !.origio!'-ÍS re�ebjdos e. não aproVfl�ta- (� b'd \1' 1

.

e
T\ lf'o11dUf"f"O-eS ��.��11;lt'lll�������&"''''l!I!Miíiiiii;b!l dos uno serao devolVIdos. OutrosllU- l' Esta elecl o com ·lcraçana iVl u,'

'JI �e�e���oa t��;����� ��djo��1 ��:; �i Espdhos e Artigos JJaré1 P!esente. !�ua 15·724

III
--.....

mente é repro:luzido a titulo iufor f� Marcenaria RUâ>]oaq P�ssoa :5/n. :

!
mativo para n06S08 leitores. f: Aceita qualqu:::f serviço de. colocnção de vidros de ; .

..-f'-.-�--.-",-.-.o.-->II>-'" ;

:�

I
ti qualquer esp.!ssu:a. '.

'. �.�'Ri,COS. H
. -B�l}��:�,���:�.��.� �.�:.:;�d':'ÂM�MICOJ : ....* .. ";.,.:.;.:.!.�.:!.���.:.:.�!�...:.::;...:;....._� �_,-.....����

I
TOMEM Ministério da Aéronautica·Diretoria"sIL�J���f,D da Aéronautica Ci'ViI� Aéro C.lube de

'Grand;'Talllc! 8lumenau Edit:lil
��\llI-�iOJ$Ôb�-_-""--"'b_""" x! Acha se ab€r�a a matricula

--=------� ---=.--_.

l'IPam
o curso de Pilotagem ae-

fabricô
.

de" Tin.i�§ rea. s:Jb reg!l1:e de subvcnç:o:
1 devendo OiS 1!l\eieSsado.? .•pr��nShnnetu:UJ· l�da.
I cher os segUl!ltes fl::'qmshos.

Tintas e Vernizes _ ��atelri�� pilj)f a "\'
3) ser brasileiro nato e do

P. A& -_ .... ..,."'� srxn masculino;il!'l!ij.Ur l:lS em �tt!-}il �;.. " I b) ter idade· ccmpreendida
TillrctS em b;�na(."l.·a�. pari'! anIs! :l�, entre n e 30 anos. pür oca-

.
.

I sião oa matricula;
_.

.

.

BhIlOU!!l.!!! .....!!�c �.��t _�_"���.=--""".�" I ,c1 P;l_ssuir instrução €�,Cutl-�.••�_'_�_�""'b-�'lIo--�'-:l:i ..__._._.�._.,,,-._ ..._._••-.-•._""- ...--• ...,.... ...,,�---'iI'--� x; flana ....nbcndo a pteferencla !lQS
------ i . Expurladnra �e ·Marnrr.as.X A � !�j�c<��,�I�:;';o� co<>o sECunda-

I.
-

Dflcind!DlD FjHIE· I ...•.S'd��IE ... Ue' m' .� .�.'.' .�ev, �:'. r taç�l(lagr:�e�t��r�r��;a m�i�2r�1�i�
I lfende: IHdü� 1>8 !t('f'!:!ÇOD di I .'

.I'V�n p. r uRtn!i " d�:�: � aCOllio com a lfglslação em

_ roDas 0$ 1JPC$ Radjü� receptofelf I Madeiras de construção e:n.gf.:!;c {, vi1���nnações mais delelhadas.

� ....:.. li.!>r",. lcu;] Hmptrlu� II SarEmUd!ift

I F S'
.

�
.

�.. 8
1Mio� .'e;..�_ ral,. arros," � OahlOs, ,i\ll-oIaura

..

s ii Doder,}') ser (lotidas na fcre-
..

'

fogo o ·dEII �ifilo�� n:tBFol;Hi 13,95 � tada deste Aéro 'Clube e com oC4B}odos & ht&fial: '�;
.

�IHI "!tll SrHambto. UI etc. p
.. :;.'.�. lnstwfef .., flf'Gnde rMkt�tlC:iG.

.rl.!'.""·.�..:,·•.
'.•.'�'.;..:"..:.'.!J.,::.·.•.�.!:
:--"_...,.--�.-._----�_. I .' .

.' i3!umenau, 23 de se!emblob���� ,� i Telefone la"3i � de 1946.
Jp> ..............'"

�.---'•.;_•..,.,..-.-,."-.._;_Ji-.-.
� 8' L U M e ti li U .. Sil,�ta (at.t:tr�ii'!.l.iii :f, VICTOR B:c�ERING

P{e�idente 15v5

. A'iPeçlidá dos srs. Médicos fazemos colheta, de material á domicilio
.... .... ..'. -. Fornecemos laminas e recipientes' gratuitamente..""':-..-:-�.__..� ...;-'.-ci>._.... ' .._{I--... x "' .. _""�,._. -; � ),

.

�...-"'"
" X _l!i>-'-'-�•....,..;....,..•_.�.....�'- ..

��---;aTI!lm1íl%l!AdMil,lIP Cidade de BlulDenau
& � t � B � mi t" 'o Aráutl) das, ãspl:&çileS do Vala
li I I ii � � do !taJai� i· lfum � � - FUNDADO EM 1924 -

ernpre foi e Gontinúa a se;f·

COFRE DE ACO DE
,

.
- .p

CONFlANC�

I·.··
F

..

A

..

8fltt

..

C

.. A. 8.0.S.*�p:!IIa�
�.�!IÍ�
� .. mAt��,g

�.•.
,

tJiretor.lle8ponenvel:
.

Dr. AchU'les Balsin.l

,

�

j
j

I
,

�

'.�;'.i::i!> •.

..,•...eX.M.I.NER '.
�( . �;.I k1-"-" � e!,;

(fmP. re��o com reol $uccess.o nos
r fRAQUEOBROl'l9UITES EM TODOSps
i SEUS GRAUS E SUAS MllNiFESTAÇOES
I, (OMO SEJAM:TOS5ES.CATARROS.
1;1�.. rBRDN9!.1IT.ES. ti tQPllfLUCHE. p'
��.:�_.-:'Ii!t.'n-�'� .;ri

....·"' ...4� .....M.' �
.

,-
. .r"

I

N0 �all .� :ll"ll I�
. � t\NOll

�, ,.,_-t!ifIl1'_- d!av�. "falta
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Agentes õas rcplôcs escunos

Serviço Eccnomlco Rapido e Perfeito

Rua São Francisco n: 39 -,"�._-,�""=--�.«c,�-,,,�,,·�-",�·!I
motores TRJU rIfO e orro que iozem os linhas

Itajai
•

10 de

F·AQ.AM 0." e.lu.. b.a.r.qu.e de
..

st.l
..

a

...
8

.....
cargas

....
vindas

do (liu, pelos céleres navios motores

\ Triunfo e Of'o
e as carg�

...
'vindas de S. Paulo' e Santos pelos
"navios motores

Pirati(dçgil� Capicbaba e Goial�o

��.'IlH
,agentes no Riç tle J"neiro:

"

. Nav(3gaçc7o'Rodolf'o de Souza Lida.
Rua Mayrink Veiga N�c 23 - :-do andar

remetam �S mesmas ao nosso agen�
te naquela cidade Sr. Curt Gerrner

Dgentes em:Sanles:
.:

'.'

' Jayme Pires

Praça da Republica N'lO

. . ,

.

. Dgentes em lfaiai ·

Fabrica de Tecidos Carlos Benaux 8111
Rua S. Francisco N. 39 - Caixa Postal, 8

Procura-se para São Paulo.

Viajem paga. Tratar com o bo
Iíelro Bader, carro de mola n'

2--,Alameda Rio Branco. - 5v2

f3erviçodeprímeir<l.
.

ordem

Rua Maranhão
N' 27.

-.----------------�-- ---'----- I

A tratlj" com

A. Lubo� I "Cidade de Blumenau"
......&.iR������.�;>

---_;':--'------- :,_,.--,�----� _._._.------- ...._
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-.-::�.,-�_::-,;- «: -

"0 �"��'�l":k:'l:'� fO;'�: "6' -{i�r'::�':
......__......����.........................�""""........................""...._......�-��... ',,:-�\llÍ"'t-...-_·_"":�!Í"ii....1!Ií6Ioi"""'��"ll!!"I....�L.-"'.:Jtij.t:,•.!/_:CC'ê.t1'_-<":: " . ',','::

__i ",-.2""",��"",,_

sociação Rural
.. .Bll[ :�t u' IJ'� )ij]j.fre�s

(Continuação da 2a' pagina) na la, qu.tnze.ne: domê.8. d.e. 'Hnel.l.".O d.e:.Qaqt.l. ano•. ,pa.r.·.,; .-' ..
1 " ",

' '

..!h:
i.

..
' .. , ',

.•... '

b) b··
.

.

8)· . tôm r·
.

h ctmento d rpl"t�·ri····· D €";"eo·ü:.J LONDR.Es.rH.p.)�ClIegouaoBrasll0.repu.ildo

.

.."...a dI: as sessões das Assembléias Gerais, e pedir a es,
� .. o a can e v. .,n o ,

.

: o .Q ct�, ·.!17r .. o!y : > .," trll-talll.lllltó 9kasa. tão -íntensamente nr.ócurado�·

ta a indicaça-o' do respectivo PresiC\,:eo' te, quando se tratar de elei- b) - discutir e votar () parecer da Coro!S7JiP <

FiaC1:l11,01m�it.ii
hoíe o madíeamentode csci)i1l1i'u{jlvét�

• ., ._ •. .

.

.

'.
'. . • Ó,

.

'. '.' .. ..•. .'.
. ". satmente reconhecido pelo seu alto . valor tera-

ções Ou tomada de contas'
sobre o balanço, contas e Atos d.O... exs.releIO'.. a,

n

... t.
B

.•...r.i.o.....
I'

...,.;.·.·... ,....• " .:.
pêutíco e

.p.e..... t.a
...

sl.1a.....
e.f.ICác... ia.

CI

..

iB.iC!.IO
..

le

..
nte

c.
c

.. 'TI.!
..
pr.o.•...

'

c)-solucionar os cas�s de urgencia submetendo-os em se- c) - propor e eonceeesc do título ·de bénem.eriC; fi�r:Il��:I��3:.j�;�81�:�df�:/d:'Hri�A�ig;:
, guíd> .a'. aprovação da Diretoria; d) - resolver em erau de recurso os câgos de ex- YiVOH.e frescos, axtrutosillde glílntlulns,gerfuinatJ,,'

., � <l.1 co_
. I· O' "., .... . .•

I
vas e enrtócrínas, clen ícamente .preparacos e

'yj;.. d) O d
.

I 1 d
..

torj 1 e auto'1"1'- pulsão;
..

.

'. de Vitarrilnns essenclalll, combala vigorosamente

'."
...- 1" en�r �

..

p.aga�nen.? r e �spesas au OrrZ3C as
) d" ti '1

.
.Ó

d····'.
. .touo·s (JH.·ca�osdiretamente. Iígndoe aperturbações

c" zar despesas ate o limite ne mil cruzeiros; A

e. - ISCU r €I reso V8:- quaisqu er rssuntos e 1111 e:. {bis !<iá�i,;i1!�S �itlli5 e da aparêl�o h':-llital,corno;

)
. Ter"e -da classe O'U ds Ac:."OCl"ção· .!.Dcllll!d"ile .. exual, fraqueza nla.�linn, velhice

e �aSSlIlar com o Secretario as atas de sessões; 3"'. CI . )j. "'" u •
. .Ó:

'

t
prematura, Iarliga, perda de memoria-e energia,

f)-assinar a correspondencia 'da Assoc'ação com a Fede-
.

Ati. 30.-A Assembléia Geral ordio&ria ou extr.s.ür- �[l!i�(lhjm�el.I'"Ur"Htt'!lia,et,?,nohmn.. �m.;I.rig,�Cz.
W' ... .J

, .,.
_. -: •

_ �
--_--.- llTegu{arldacte� ovarianas, Idade crítlce, obesída-

ração das Associações Rurais e demais ôr.:tãns da Classe e com dmada. será sem pra realizada em VI rtuu 8 da c()�� vucaçân I
dE> ou ma1_(WW exccsslvaa, queda ()ula_lbi. de tur-

,
� .�" t d rd

•
. E t t .'. , _... .' , gf)ncill dos seios. enrugamento· da .cut16: etc, IHL.

poderes publicos�
vO presluen v, . e acô, o com e,tes 88 utos �u· a r�qler.l.-.·IT�'I.. ;ber;túl.la.S.C5.�UR." d"fiCiê�Ci"s.pr.GVeni�n.le..

S

.•
d.e

.

g)--as51'nar COOl O TeS''''lre'lro OS chÃ,ques e doculllentos re- rndnlo da Diretoria ou aiuda de J[3 dos SÓCIOS no pleno.· fnl;'l-',d"c.llIxm!JnlOS �i"tammtnstno.ldspeln!fl1,'e,sao
.

.'L '.

' ...•
'.

.. (lf�lW':iru\) ca!mqucCH.O, tan o na I ;L{ e ayança-

latlVQs.a movimentdção de valores,' goso de se us direitcs. '1
da iJo'ÜI(J]]<) mOI:o. - Olwm rest'lLlelpce. a.luw;ão

. § I' O d A t· 'é I I
_

' d' _.. _o: - _f.'rgtli)iC8:< r�jwvem�6C!!t :reVigora- e_ r��ituCFõ;·Ç-tt,

h) -tomar medirhs ou prJ.ti':ar atos assecuratórios dos di- ,- a convocação a saem I a ex,,' adI'. ma 1'I't , !õ""Cl,lü;ª.Vi�,di"a<Je eVigor no hOlllem; Saúd<!,

reitos e Ínteresses patrimoniais da: Associação, controlando e exi- rfeverãQ cOnshr 08 motlvü8 que a detêrminsrem e os as-.l Õ���[�����f;�1�rZ!�������eell�:���:r6:�t��:i�
gindo 0. cumprimento dos Estatut'os, Regulamento' e dell'ber'a- suntos Que cievem ser tratlt dos.

!mÍnor j"':()d11!o�Arna, Av: Rio Bmnco, 109,'__:Rio�

..

§...,
� Olwrx, é ·1mportado d1remmente de Lond?es,

, çôes dos orgãos da administração; .

2' � Nas Assembléias extraordmárias é vedúda a. em C[[I!llllfif;"'i' ..orlglnal e garanti o pelos. repu'.

')
.'.

I
" dlscu"'''l'<o de mate'ria extronha rl A"DV{I"j>_i>"O, t.ados L�l)Or:\t(!l'!osIiormo·PlJarmn, Londres.· �

,

I -apresentar anua mente a Assembleia uma exposição das ""a Q c:. 'Uv - v_ yn

atividades da Associação;
Art. 31 - A convoc8ção da Assemb�éia Geral nrdlná-

j., _ fixar as datas das reuniões ordinárias e extraordinarias ria ou extraordinária se.fá feita com P"]o menos.30 di.as··I· .·'1"'.'da Diretoria; de antecedência, por melo de circulares e editais ou pela:
l)-nomear comidsões especiais de estudos; imprensa 10caJ, 'si houver' .

. .!
m)-convocar as Assembléias Gerais; Art. 32 - A AssembléIa Geral ordlnaria om extraor- ..

. .. ,'

n)�convocur a Comissão Fiscal;
nAria .se constitue, funciona e d�libéra validamente e� I Veode-1l8 1 terreno 8Itup.d� ,

c)-participar, pessoalmente ou por intermédio de um di. primeIra CO?VúcoçJí;" com a prpsellÇlIl da metade? maIS em itOI1DBVn-Nnrle com c.ér-

re�or. da Assembléia Geral da Federação das Associações Ru- um doe S6cIOS B;_Pt,(J@. e, DI] sl'guuda, com q�alquer numero. ca de FUOO m2 e com l··CIl�

i::;;� rals.. '. Y" • •

•
Pal'àgrafo Uf!lCU. A segunda COItvoc�çao !ar,s��á com sag1'8ntie flé mflfadia. •.

'

.

. .

\ . Art. 17.-Compete ao VICe-Presidente substltUlr o P.esiden. l?terv�lo d� 10 dUIB, dec.larando-se que fi A_s�emble'a fun- lnftHmaç�s: Alvim Leil�ke

'l..te nas suas faltas ou i;7Jpedirrientos e, de modo particular. exer- clOnara qu·,Jlluer que. seja (� numero dos. 9J?IOS presellt�8. I Hüupava Seca

't'\:er as funções de Direto:: do Patrirnonio da Associação, Art. 33 - As deltberaço8s da Assemo!éw Geral BerBO -_"'......;-
�

A
Dos SecrEtários �omtadd8S POf"drualoria dAb vetos, cabend() 80 presid.!nte o Vend;'r.e um locomoveI,

rt. 18. -São atri�uições do I' Secretário: O O e {jua I iJ de, proí irlos os votos de procuraçao, múcaTc'Badeoia", fahri�açS.n
a)-atender ao expediente diário; Art. 34 - As votações ae,rão simbóliclls lIU nominois, alemã, 18 H, P., Tratar com

b)-ter sob sua guarda, Jevidamente organizadc o arquivo salvo nas eleições e aíüdô\ quando a Assembléiá deliberar o Soro João Va{scu, Presi;

da Associação;
'em contrário.

.

dente Gf;luHo lbirama
.

j c)-reriigir ou fazer rediç;ir a correspondencia e assinar a-
Art, 35 - As sessões da Assembléias Geral ordioáda

que:a que não for da alçada do Presidente; ou extraordinária serão abertas epre,ididas pelo presidente 1'i'�<a"'�$��.".�B!�.·ft.:.�4:'HIG
d)-::-lavrar ou fazer lavrar as atas das reuniões da Direto- em exercíció, salvo 'l}O caso de tomada'de e'lntas 8 elei- .

,

ria; ções,�quando, enlão, éste pedirá á Oasa 8. indicação de quem

,
e)-organizar um serviço de informações e de pagamento

88 deva prenldir,
.

.'

de 1.mpcJstos e outras obrigações tributárias cobradas pelas re- Parágrafo único, Os sócios que, convocados. não tive- Faço 8ílb�r que pret�'l)��m
partições públicas; .

f
rem comparecido li A�sembjéia. fic&m considerados como casar-Sê: Ernesto AWltiSo ..

f)-promover o levaútamento do cadastro rural do Munici- tendo aprovado tudo quanto nelas tiveresido deliberadJ HI)endchéG e Edith Marta' da

pio; CAPITULO VI LJunhu, Ele, n8tur�i d�'8tê'.�8-

g) _ superintender os dtmais serviços da Secretària, Dos Núcleos ta do, Dascido aOB' 2ff de'· ju-
Art, J9-Ao 2' Secr.,-;tario, alem da substituicão do I' em I Art. 36 '- A AssociaçAo promoverá 11 fundação e o [lho de 1924. comerciafÍq,,iiH:l

seus impedimentos e faltas, caberá o encargo di! 'Bibliotéca So- desen�olvtmento de núcleos RUfais nos distritos CfJmpreen· teiro, domicilhido'6 resid!3W

cial é das publicações da Asscci<.ção. 'dldos em sua área territorial. te nesta 0idade/: nHlO, ,deS·er-
Dos Tesuureiros § I" '- O Núcleo Rura) é Uillli dependência da AS80- nardo Hdendehen 'e' 'de' D,

Art, 2o-São atribuições do I· T.·EV'�lreir(J: CIBÇão a Cill subordinando-se ecoI:ômica e Ildministrativa- S\Jfjn Haendchen. Ela, natu-

a)�arrecadar as joias, mel�sa1id'ldFs. contrjbuições e demais mente, ra{ defH9 Estado, nasCida

rendas da Associação, assinando os respectivos recibos; § 2' - O Núcleo RunaI seràJücaHzado na aéde do Dig- aos t· ctt) abril de 1928, do-

. b)-�assinar com o Presidente os c1l""ques e demais papeis trUo. mestica, solteira. dtilllcioliada

relativos aQ movimento de valores; .

§ 3' - A Associação poderá p�rUlitír a iustaürção de e residBnle oesta CIdade, 'H�

c)-organizar. o balanço anual e os inventários financeiros maia de um Núcleo por Distrito. fix'!Odo-lhe então o ceo- lha de· Bernardino Silvino da

patrimonhis da Associaçlo; tro povoado para fi respectiva séde. Cunha e d.e n.1Y�aría Lu,cas

dl-paga\" as deSpe8étll autorizaà�,,; .

Art- 37 - A fundação dos :Núcleos depende da auto- da Qunha,

e}-pre..tar os esclarecinv;'ntos s(llic:t;;_dr:s pela Diretoria e rrzação da Diretoria dI! Associação. .

. I Àpre:;;oentaramo:!l d.C1lIIXentfJlt exí
..

pela comi8�ão FísICal no seu setor 1e �ralxl!hü; Art. 38 -. Cada Núcleo será adm.inistrado por um di, aldos pelo artigo ISO do Co'
.

f) �depositar e retirar, em banco.::; l}'l0 <l Diretoria determi- rator designado pEllo Presidento da Associação, mediante digo Ci vH, sob U!'l, 11 2, 3 :e,;4..
nar, os valores sob a sqa guarda, aprovação, da DlretoriB, Si alguoem t]ve� OO'l1Ihedmeqt!\7 dlil.

Art, 2 I -Compete ao 2 Tesoureiro, além de substituir o Art. 39-- A Diretoria da AesociaQão expedirá um re- existi!' algllITl tmll�d1rutii1t'tf l:egal,
I' e� seus impedimento" e faltas, enc'irrcgar-se das atribuições gime�to pelo qual se orientará em sua gestão o Dirêtor acuslt: o l)2!l'(! ifJ� fins df!l: direito.

de Diretor de séde, podendo ser�lhe, ne�sa qllalidade, atribuídas do Nucieo. Et para oonidat e �a!iUt« QüSl

as tarefas da arrecadação e pagament<l d<! df'sne�as miudas da .
CAPITULO VII ohoeci:mmtiU d;a tildt1�, lavro O

Associação e de impü5t(_lS e ta�as por conta dc's �issociados, Dos ·Fundo e Patrimônio da· Associação presoent./f pg;r� 1!ieIl afb:15dil no lo.

Art. 22-Na Diretoria, terão assento como tais os Diretores Ari. 40 - Os fundos e patrimônio da Associação se- r-rar dG .OOSi1iL-rF3·\iI p.n'biicadiEl De.

dos Núcle�s filiados, q:lC poderão rliscutir e votar qt.aisquer as' rão constituidos: is.. IInpi:etl�
.

sunlos de mteresse social. a} - daacoi11rilnlçõ '5 ctlS S60io9.
.

Bhlmenau, 30�9-1g4ó
Art, 23-Perde automat;camente o mandato o Diretor que 11) -. das subvenções, Buxilios, donativos, legados;ete;

'.

VlctQrlno Br�li

D.ão comparecer, sem justific<i(;ão aceita, a três sessões consecu- e) - de rflndas de exposições e rdras realiz'ldag peh Ondal de Reg;l.�fro. Gt.vil. i
tlvas. Associação;

'.'

�,_�.;.�.....��..-!i��.�t;

,p:-rt. 24-São inclegí�cis para os cargos de ad:ninistração d) - das rendas patrimnniúl ; I:t'DITAL
os SOCIOS correspondentes, os menores de 2 I anos, os analfabe- e) - dos bens móveís e imóveis pertencentes a. Asso·: lJ .....

'
..

tos e os rc.sidente'l fó:" d, á�ea territorial da Associação, e para oJaç!lo;
..

Faço saber que plretelldeo c6\.'
os de PreSidente e Vlce�Pr�Sldel1te, os extrangeircs. f) - dos resultados das aU\'ida,jes sociais não com sàr-�e: Carlos Di(�kinaon e

CAPITO IV preendidllB nas alloeas anteHores. Apoionia l\l'e!z. Ele, natural

Dlt 00111.isilãO Fiscal �rt.41 - Osfllodos disponíveIs serão aplicados no deste Estado, nascido B08 3

Art, 25-A Comissã;) Fiscal, eleita pelo mesmo prazo e pe-
custeIO dos seus serviços,

".

de outuo.l"O de 1927,' InecanÍ-

;l
". l� mesma forma da Diretoria, será C!':illlposta de 3 membros efe- § 1') - Os saldo epuf8dos no ti!Il de cada exercicio co, sG!tl:'lrn, domfcWado e rp"

�
tIvos e de 3 suplentes, sendo suas moções: p�de!llo ser aplicados na aquisIção de tHulos da Divílialaldente nesta· cidade,' f!jhú·de

! a)-examinar os bd",n'2�tes apresentados pela Tesouraria; Publlctl ou d�, bens imóveis Vi.S8,Od. 0, fi construção
e Qrgll.-!.JUHÓ Di,.Ckffif,.!fJr'· e d. o D. Ma-

bl-examinilf, sempre que o entender, a escrituração social nlzação da «Caim RUfal» do MumciplO. riana Dtcktnann, E!?, natural

e a documentação finll1cpira da Associação; _

§ 2' 8' vedado o empreglJ de fundos sodais (-fi r'pera- de<!fe Eetado, nasdda áos 15

c)-estudar a situação financeira da Associaçã0 e a respei-, çoss de caráter aleatóriO. de ievereirn de 1927, domelS-

toopinar;· CAPITULO VIU tica, solteira, domiciliada. e

d)-exarninar o balalJço e /contas anuais da Diretoria e a Disposições fierots
.

reslrl<,"nte nesfa cídáde, filha

respeito emitir parecer.
/ Art. 42 - Os presenttlB estatutos poderão ser reform� I

de Henrique. Kretz e de :1,

Art.. zfJ-A Comi.:isà,:) Fíl;cal, que na sua primeira reunião dos em sossão da Assembléia Geral, pBr8 ésse fim especl, I Elísabeth Krctz.

\escolherá o respecti\'o Presid�nte, pode ser convocada:. aIm.ente convocada, com a presença de pelu menos 2/? de' ApresenJar:am 011 ã�:cmncntifi1ii1
.

a)-pelo seu Presidentj: SÓCIOS na primeira reunião e qualquer na segunua, sendo exi.gldo pcl» a�g\} 100 (19)00..

h) -pelo Pr�.3i�ente di Associação; que as deJlberações devem reIJnlr 213 dos SÓcJioB presentes, digo Civil, 5cb n' I, 2, 3 e 4.

c)-pela malO1"la dos �Clembros da Diretoria; Art. 43 - O exercício de qualquer cargo adIDinistrli-1
§� n!�e!ll �iViê� oonl'l.echn�nlt{l. ��

d)-'-por 2/3 dos socios:, tivo serà gratuito, . E):'lf11ltÍll aígw:u bnped:ímeQtj)l�jJal.
Arto 27-05 membro� efetivos da Comissão Fiscal, em caso

. Paragrafo II nico, �mcs.sos espeeia is, a DIrEtoria, com. aC-&iIl� () para os fioll dfJ 'direUiJt.

de impedimento, renuncia, (falecimento ou perda de mandato se- aprovação da Assembleia, poderá estabelecer uma gi:'atIfl-; �; para oonste_f e chegail ÁU)'OO<

Ião substit�idos pdo.s supl�ntesJ na ordem da autiguidad� no cação« pró',labore», se !Assim exlgir a natureza de trilha lho
J

i.':i\mh<ecil.u.enío d� t�doo;' iavr�'>1\1

quadro SOCIal. I· de cada dlretol"', .. p:r%�!)tt') pars itlf iàfb:l\dG ai) J-�

�AP{TULO V
Art, 44 - As vagas que por mortA ou renuncie. se gal'i do C�!l� e;' Qal:.iUCad�

..

�

Da L1*embléia Gm'al
verUicarem Da Diretoria serao preencbidos por Indicação ia lmp,ren'!lª- .

.

.......•. "', ...•...
do presidente e

. aprovaçlio daquela, Ad-referendum da 18, Biumenau, 27"9�H}46
Assembléia Geral Ordinária, se não fó, julgado preferível VH�dllrl Bra;i,
tl conVOcação da Assembléia Geral Extraordiuária. Oficia.! tI.) tfe�a:lrq CSvfI.' .

Paragrafo Primeiro, No caSfJ do numero de vagas f<-*-q2--�-,..:l't-....�'Í) b,i.IÍ�.. !íf.�.;if
exceder de doIs diretores, ou faltar mais de seis meses· '.' . ".

para o termino do mandato. é obrigatóffa II convQcaçãi) 1f ela com afeIção os.;
reunir-será! {Gontinúa na 6u' pagina) L nossos IOIUIC!.US

E DI.TA L'

...
ti
••

•

.•·.·.;...•
·•

..•.·.
/

.��

.

Art. 28'� A Assembtéia Geral é o orgão soberano da
Associaç.ão e se compõó de todos os l'ÕCiU8, no aozo de
seus direitos, tendo li. r8C�ldllde de resolver dentroC da lei e
dos disposHlvõB cstatutáriiús, todos os assuntos COUceroen·
tes ás atividades ti fias dJa Associação, .

.

Art. 29 - A Aasemt!;.léia Gelai Ordinária·

\
!
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Estatutos da Associação·
Hde IIlu enDU I;

da Assembléia.
(Conclusão) �!

Paragrafo segundo, A convocação da eleição da prl- 1�::meíra diretoria efetiva será feita dentro d(' dez dias após t
o depósito da cópia do estatuto no respectivo cartório. ��

Art. 45 - Esta Asscciação Iíllar-se-á ii Federação das ��Associações Rurais. eumprtndo-íhe assim, adaptar-se ás

i:::.normas e díretrlaes da referida entidade, .

.

Art. 46 - E' vedada, na Associação, a dlscussão de
quasíquer ques1ões de carater reltgloso, pessoal ou' politico t;:,P8rU�ário e 8 cessão de qualquer dependência social para (reumões de pessoas ou. instituições enquadradas nesta
proíbtção.

--

Art. 47 - A Associação será díssolvlda quanto assim
o deliberar fi Assembléia Geral Extrãordlnárla, para êsse
fim especialmente convocada com expressa autorização do
federação das Associações Rurais. e com 8 presença mi
níma de 213 na prhnoira convocação e de 113 da segunda.

Art. 48 - DeHb�rada fl dissolução, o patrhuonto e run�
:ra� IIIUj d.eu a' ..t'.U..

CU'A
.. setados sociais terão o tJ3stinu previsto em lei.

I
L!i�S "aU II i li> \o

Art. 49 - 08 CIl�S omissos serão resolvidos pela Di- Ft.ço saber que pretendem P�.ISIA SlfI1he'fieI' do delegado.. -

retoría, ati-reterenâum da Assemblétu Geral' casar-se: Mtguel Símaa e Lu- lD.ii U �
.

,... ii
.

O Tribunal deJustiça.d.o,Es-
TABELA QUE SE �FERE AO § t- DO ART. 5' cinda dos Santos. Ele•. natu- PIMTOR--DECOfUlDR- l tado concedeu, por unanlmidade,

Jóia Cr.$3.00 (três cruz.) ral deste Estado, nascido aos' DESENIUSli .hábeas-corpus preventivo para o

g. de 'J'UD�O de 19'0, comef. � dr. Hans Buendgens.· advogado
-

MensáHdade Cr.$t.OO (um cruz') tA li t

Dele do dclarío, solteiro; demlclllaüo e Piutura geral de reslden- contra quem o '. e ega o e
Os presente estatutos toram aprovados em 12 ria

residente nesta cidade, Iilho cias-Télas- Placas """'- Pro- Policia de uma cidade serranamaio de 1946 com a ATA DE FUNDAÇÃO E INSTALAÇÃO, de Manoel Candldo Simas e pagundaa Preços Sem Pompilio Fontauella disparára a
Todos <IS membros da pr lmelrs diretoria são hrasllei

de D. Ana Francisca Símas, Concurrencla l sua arma, comoainda em favor
roa, maiores e residentes lJU município de Blumenau.

ma, natural deste Estadc.jras
m.

do sr, Cecilio Oliveira, que
Guilherme Jensen Presidente

oida aos 24 de agosto de
_,. ........... "'''''''' solto por habeas-corpus Iôra

Frederico G. Busch Jr. Vice Prealdente
1909. domestica, solteira. do- Ed.-idal novamente preso pela referida

Adolfo Wollsiein l� Secretario
mlcítlada o residente nesta autoridade que, assim. desrespei- -

Affonso Oliveira 2' Seeretarto
ctdade, filha de Antonio João Faço saber que perante o Sr tou uma providenciajudicíárià. O

Ralph Gross i 'I'esnurclro
Lu!z dos Santos e de D. Ma� Oficial do Regtstro VivH do Tribunal

.

ainda multou o Dele-
Feliz Steinbaetz 2' Tesoureiro

ria dos Santos. Município d� Rodeio,.,ç:GIWir- g�do Font3'-nella:t!l r.ooocru-«Comissão Fiscal
A re.!I<elftarilltm e1I d�m�[ltli)3 ca de Iadula.l, h&bihtf:w:se zeu>?s e ordenou fõese o mesmo,Max Altenburg n!d .' I rfP.'Q 180 do co para casare Irtneu PrOvt z! e . devidamente processado. .'

Raul Deeke de. õ" l(JCJ?c!'OI '�Obl". "
.

.0 1· 2' €1'4 Olga pabl. Ele, natural deste Eis no' que deu a arbitrarie.-
.

'0''' •

R
., IgO lV .• 8 ...,.,. , .

E i I. 'd' .,.
.'

·13 da d d
.

1"
.

d 1�l!i.arw - azz'tn?,
Si algfle� tbrer eoubecimento dl€l atarro, nasci o aos

.. '.

e�
.

II
.

e � trucu �ocla . aq�: a au-/ ..«Suplentes»
emtir algum,.. hn:pedtmentJo lega.l, IlJgosto d.e .1�2.5

. .'.Javra.dl}.r. BüI.-. t.ondaae. Que SIrva. �e .hçaoVictor Bering
_ se

.

a a o f!li a de direito. tctro, domlcilíudo e 188Ident;=: .

. .

.

.'
.

DUo Passold a� o pr. � n
'.

'"

.

. OBsta cidade, Illho de GUI-' .

_

Walter JVerner E� tJ�ra constas �e cb.'8gr� aQ CIO' Hherme proveZ.L.8 de D. v.al�/ 'l$ni�laf;OeS

'Cm:o''''n''�tra'm§-�s-t!tr""'e��p"·4axr;··�M'-ílja·"""'lh--a-�r·--II�a·
'-�

d�-·-·I-a: E�j:�:::·E:i:: i:q�� �:�lr��:;;::���i��: 13S!ala:��: EJéllices
.

.

II1II

ti ii
.
ij

.

la @P�l�� II 26-9-1946 d.0me5tica,. solteira. domi?i- Bhtmenau
.

e &,11,., �, lIúda e reSidente em Rf}!.lelO , Fone: 1477Precisa-se, para hlbalhar em grande malhada locali· Vktt1hO'f)l tiraga Wb"l de Gustavo>Pahl é de . .......;.;;.;........;......, '-"-_._

aada em suburbio da Oipitul de São Paulo, de um com Oficia} rlG �tNl Civil, Maria �8.hl '. .' , . .
..

'

..•. . �...... ,,_perfeHofl conhecimentos a longa pratica e quo con.lleça,
.

.\l''''''''.,... .;..._o'!;..;-���_��".,...,._.� D.
'. .' ,." i' ,digo Cdvll, 80b n' 1,,2.3 e 4. SI

.
.

'1'
....

. .

Apre�tmttti'ru:rJ em {.'!}�entO;!l ex· I' .'
'.

,�!.._� t·
.

'"também máqUinas aUXllares de CI.>!-ltura .e HuverloCk" mar- � 1111 ·fi� �� .... II� IU�Dln �...
'

.,' .....
. 18U d

.

00. 14l�Wl Uvtl'lI1 Clli�,?"
.

u�
cas Siugar e UllÍao. Cartas detalh!J[jdo cUnhecimentos e pre�

I»IOih3C1 .. cu .... i)4.'Ii UlmI!f\ li �Q'I);} í&iiS ru:ll&r.'iJ Q "'� �;xistit tl.�gwn r;tl1j)edim.en� legali .

tensões para a FA.MBRA S.A...

V d"
. .

'-(."u�e a para:.OI fiulI,.de. ·dIrelto..

Clllxa Postal n. 3983 - São Paulo - Capit8l. en ..
'

.·e. ""5.e.
.

El. p�l.'a OíJnatalle chegar ã� 00.

SV] l1hf;cur,I,�ntQ de todos, lavro o preol
íIo-·<&·�··.-·I2I'=·!®-- ._�·�"'�O f·1_,:Ç��__"_jI_-*,._*,-�'_.--.-.,. 'Ve1í1l'de��e' Um THr!�nO a P?UC05 Minuíos., do. eco �ut� pfl1'1l tell aflx�dêf!li) logM

.

l'
.... !Ri. ':!J ira da Ctdade, 5110 á rua Para1ba,' com -d4}' CCS� • publicadO llela j,m.

I duas frentes, sendo uma de 18 melros e a uutra úe. 40 metros. p�nffS.
)

. 'C;quina. proprio para casa ce moradia- Preço. de OcasiãO., A
-

BlumenflU, 26-'-9-1946
tratar na rua iS de Novembro. 1436, ou pelo telEfone 1423. V:fmodo® Br� .

Arno Kühn, !;spedaHsta em cODc�.'rtos de maquinu8 de A--Il1'-·'-'ti'l"";;�'P��-''''-''''''''''jW-_''' o 'il"-',*-l!lo.--�.•. "",.. -.,.�-i11:.�--.-,". Ofidal !iH H'eg!sír@ c;I;4l,.:
escrever, calcular e somar. que tinha 81J:� oficiou montadH 'C'111b"e" N.arl._·tl"C.O· o.A•..·

..Ill:....
·

.•er.·.I"Ca ,,��··__�_·�-,�·-.-t$'-�......1fI
no Tt:aho Cados GllmEs, AVISA seUl;; freguezes e demnia iLn. tJ_ --'-.1-1 .'

Jl_

pesBofis intel'essadas Que se MUDOU para o béco defronte, Itl"
.

itIi D'
• LADR ILHOS
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