
no oeste catarinuoseiluaçã:o a piamente favoratal a
·

Em Joaçaba, Campos Novos, Concórdia e Chape(ó o P. T.: B. entrou a apoiar a _rrente Ista

�"'W;QI;'ILS,",""" _l'JO_'�_ �-='""""""""==�� ....

BLij:MH1i�4Ui Quinta-feira 25 ie ,Setembro de t9�1 - Dr. iclfimel? BillliUni D'lOt01 �eapon6àv,,! - A!'!s XX!V Nr. 4

I Pela y i t à ( i a de 81um8�
Aclimes Balsial '

N.J.otlCiamos.ôntem, a s.ituaçãO I gora, d.izem que a exemplo de I, fzeram merecedores do apoio das
priviEgiada da U. D. N. em joa- joacaba, A P_ T. H. realizou a- colcnias de origem teuta e itali
çaba, expressa pejo entusiáemo cordo com a U. D, N. em Con- ana.
da população em torno dos no- córdia, Campos NÓV09 e Chape-
rnes que concorrerão às eleições có, sendo, pois, das mais favora- Dessarte, o pa norama político
n.unícípats, bem coxo a Vibran-l. veis a situação dos dois partidos oferecido pelasimportantes comu
te declaração do Partido Traba- no oeste catariuense. Os candí- nas acima referidas, apresenta-se
Ihista Brasileiro apoiando a cor- datas escolhidos, por sua vez, I nitidamente propício ao partido
rente udenísta. foram recebidos com indisfarça- do Brigadeiro e ao seu valoroso

vel simpatia pela. m aioria do e-I aliado naquela região, o Partido
Informações aqui chegada, a- leitorado, aendo de notar que se Trabalhista B�sileil o.

:5

1 e t

Temos sido operarios das sucessivas vitória 8 40 e ..

leitorado blumeuauense e podemos aftrmar com toda a

segurança que este, de futo, almeja. escolher uma f-e..

1;:!!�1��,:l_�M!=J_J_�'_iN_O_w presentação de inteira confrança para seu governo.
Este eleitorado está rançado de experieneisa Inuteís

e nunca o vimos tão preocupado como quando da ai"

colha da seleção da UDN, Dom intenso' receio de que
esta sofresee quaisquer ínjuções partidárias que lhe
desse de barato esta confiança que exigia para. os ho
mens de seu futuro governo municipal.

"Mas, tudo foi curo sobro azul porque ao ; DN,
considerando-se :.lue filho de peixe é peixinho. e não boi.
correspcndeu a expectativa geral, realísando o míla
gre da ressureíçao dos "cadaverea", que, assim. passa
ram a dorainar as simpatias publicas.· deixando. os
"vivos e "pUrod" com suores frios por não poderem
antepor-se honesamente à crítica geral.

Mas lteill avrsa a prevideneia do povo, que "eads
um dá o que tem", Para o Bem ou para o mal é pe
ra onde podem ser dirigidoA os atos humanos. E toi' Q
....aso dce n08�OB Ilustres recalcados do PSD agirem
corno pensam eles, "com 3 melhor das Intenções" •. ,

Está ai porque cada da. certo quando saí. daquelas
oanda. .. , E' uma infelicidade" porem, o que, se ha. de
fazei,

Desde " quando se chegou ao céo, pesssndo pelo
inferno? A tormula coruunicta, tão ao sabor d.{jl! trapalll
eeiros, de que ,('o objetivo justifica O�} meioa�'" não pU"
de servir para construir uma polegada que ,sf;ia pa.ra
a harmonia da. familia brumenauense.' O futuro dirà. fie
temo8éOu :Iã@ razão!

� e
}�. Vii... í�ude. e a.

tea.�do.,de se �etii"am
si o cr-ime e a rrQdção 1
são prlei7liiados!

Durante anos recentes, sob um regime de exceçã!1'lmuito se falou do povoamento do Brasü, em direção para Matel1'bl
o Oeste, onde estão íaealeu aveís riquezas ao abandono. ufl

Assccíendo o gesto às palavras, eis que surglram 08

credites. e as caruvanas oficiais, tomando o rumo da hín
tertandla distante.

Não .cabe agora rememorar os epieodios, que imprimiram ao

roteiro um cnaho aventuroso; cheio de facinação e de surpresas.
Entretanto, muito ha que duvidar do resultado prático dessa

_ expanção demográfica, ainda que. SE? cuide, ao mesmo tempo. po
voar e produzir as ferreis regiões desbravadas.

. ; Com efeito, será bastante arrancar do solo, lavrando o e se-

meando-o, .as matérias primas e as artigos reclamados pela ali
mentação humana?

Ors, a questão <lo Brasil, nos dias atuais e quantos os an

.. teceqel;um. não 5� p�fra" ..a ,produção, em
..

si e. come, tal,
.

que i;em
,

.pre teve 'terras de sobra em mãos de habitantes laboriosos e prn
gressÍsras.

Problema real e invariavel é ainda o do transporte, pois o

escoamento é aio inseparave1 da força produtiva, que jamais en

cerrará sentido.economice desde que não possa enviar para os

mercados as utilidades. produzidas,
Acaso já passaram ao esquecimento os dois fetos ocorridos .. "

em meados do ano passado, como a abun dancia de generos em O (iov��n�Ôi agofii, informou que o lema é fIe x p o r t a r ou in o r r e,r"
território cearense e 700,000 saca 2 ,]e arroz abandonadas cr fi mu-

nicípios g<Jiados, �em _transportes que trouxessem tais me, cadorias Lr nd f 40 gOVE'WO trabalhís-] grama prcprl. baseado no lema
aos mercad�s nacionais de consumo ond� todas estav,am em fa- la informou ao pvvo da O, ã-

'

"exportar ou morrer".
se de ....,carestla �esultante, da �sca�3ez m�t!s de5es�era(jcrcl. Bretanha que deixou de receber O SEcretario do Coméício. Sir.

'.. '"

Ã

..•..-ouc.o ,.;adl.�r;te,.,.c.om efelt.�,.. �nstaurar no�a� í� nt�s _�� g:��;l., dinheiíO pJ, en.lp'é!::Hn.1GS para Stafford Cripps. falou pelo radio
ç:o,�e a� I!�,e Ja e:�ostem,col1tmuarem �em v.as de '_Cl"Urdl.::�OiStl!var O p�is f: que e_là deier- am nome do governo para dar
h"bll, p

..
O.'.I

..

3

..tUd.o, re(l.u..
n

...,d.a.
ra

..
em c

.• r.l.ar, n.1als n?,cIe.os ctt' f:JopuLçao

I
minado a c!;:stI.idver um pro- conhecer as suas cÕ:Jdições do O programa, que: 'ê uma. coa

c0!ll uma pellunâ pcsltlvamente maiOr e mais allgustiOsa.
p. rogra�a, do Qu�al, �i,�se. de�e� I tin.uaç.ãO d. o� �a,"o'3. d.,e ...�uel'l.� e

Sem duvida, é mister prOduzir; ccnt4do: produzir para trans- ,-�.���-_._�-�.._>

de "a rndepen.jellcI8· da Gra� de VIda dlflcjl, dispõe maJor,
IJ;)rtar, do G.on�rariO -será uma ato perdido e sem reS50nancia 50-,

ln. ft. _.
n� '" ,_o II "1Íi! Bretanha dus dólares norte-amc:- austeridade e mais' trabalho.' a

elal e econOP-Oica, I �UJUelha ���U Uh�ellaUDS ric�mos Anteriormente. Cripps bnlindo todas as disp.osições
yiva e prof:.lnda fe,i. c�rtamente. ii experiencia ,que, em nos-

I

�� tri�ll explicon O programa aos indus- Que protegem os trabalhadores
:ao palS, se colheu �a. pnm�lra conflagração mund,lal, quando o

r I

� � �
.'

_

triais bri·â!licos. e determinando tomo.9. onde
governo da RepublIca, a VIsta. das nossas e necessidades dos be' RIO IA, N,) - O :emoal�a I "flaca�sar seria desastroso" devem trabalhar os operados'
ligerantes, exortou a população rural a alargar e intensiflca. a dor �men�ano. s,r. VVl�L�n Pé'.wly __

'
. .' , .,

produção.
'

I reumu os Jo�nalIsta�, II1Lormando I

.

" Nu�S:: �e produziu tant? entre nó,s ao ponto de haverquan-J ��e os �st<'_GOS ,..Umdos con,cor- Onu m e r o·ttdades suÍlclel1tes para supnr as propnas e (JcorrH as instancias! d,.ram ,e,11 �I)rne.�er yJ,�OO t,Jr:e.- .
.

alheias em questão de consumo, assim de genen\ls alímenti..:iol> II�das a.e tngü ac Bra:>!l, n� uI·
II .

II
como de matérja� primas. ! tnTlO t,l1lV'!ltre deste ano.

m I ntoS 5er Ia..

Mas, :ambem jam"is scycrdeu tanta produção agl'ir:oln. em ii:, 1€"ô I. " r (t.;f't. ferro�conseguencla da falta. de melOS de .esco ...mento que haviam esca.1 íÇm ":I�� a igllÇ�v
fado "sprevjs�es oficiais, e, .ao inv.esde acudir aos doit3 setõús! viária norte-sul do Brasil trJ�(a�s!lr;A mm s�.t'tema de racionamento volun{U",'lomteressados. na� se conseg�lU sen�o ahastecer, apenas em parte,l n-w ... 03 iii IV UIII :i"", UII_
a. massa cODst!nlld�ra do paIS·

.

. I Belo HorizD[;te, - Inaugurou, nos Estados Unidos ..... Uma sltla�ão dramãtlcIco� é. repctlç�o do, fenonem.J, em pieno evolver dá

ultiffi2! se a 1ig-ação ferrovidria Januário
guerrd; flCOU em eVldencia dolu:osa a penur(a nacional doa trans- Monte ·-AzuI, O ministro Clovis
portes.

. . .. ' .' .' .'.
• Pestana. presente ii· 501enidade,

li' n�cessarlO que; se povoe o Brasil, .contanto que o aumen-l declarou que e:n 1949 passaria
t?d05 1O(jl('::5 dem,;>graftco c pr�dutlvo seja acompanhado da ele-' aiÍ novamente a fim de inaugu
tlva expanlla,o das I�ter,co:nmumcações. pois cifra-se nisto um I rar a estrada que Egará o extre

proble.m.a.. cu.Ja SaIu.�ao ha-tle anteceder todos os o.utros' uo cam- \ mo norte ao extremo sul do
. po SOCIal e econümlCO.. Brasil.

de guerra para
o Br�sil

WA::il-IIKGTOM, - Os Es·
tar'oa Unidos venderam material
de guerra sobrante a nove pai
ses, dos quais o Brasil Li o que
adquiriu maior quantidade De

período de maio a julho deste

ano, segundo informa o Depar
tamento de Estado, O Brasil pa
gou zoo mil dolares por dez a

viões de instrução, cs quais eram

áva1iadGs, durante a gu�rra, em

774.:1J5 dólafE"S.
.

;_.
-------�----.------------�----------�--�------------------------�-----�

Mais trabalho e mais sacnficios para a Grã-Bretanba
------------------��

- disse - acroscectando que
"se trata. na verdade., de uma

questão de vida oU' de morte p&
ra o DOS�O pais";"

.

de ta ..

maior

isterioso no

Washington - O sub-secre
tario da AgriculturA, sr. Norris
Dodd, declarou que se os Es
tados Unidos quiserem atingir
seus obj'�tivos de exportação de
cereais, será oecessario instaurar
um sistema de racionameato
volutario. Novas reduções nas

parcas rações da Europa Ociden
tal poriam em perigo <>s já ina
taveis governos dessa região,

Dorte-americanos atenderão aos

apelos para ,deixarem de a.li
mentar o gado Lom trigo:

Amordaçaram o Taifero e pêr.. região do parietal e�querdo, por \
�== - --

.' ..

'

.

.

'.
. .... <:hde,aflorava ,massa encefálica, '1>�.e;-'-,1l>"�'"<!it'-�.'_-I��__o$L_-�"If-'"Jurfiíam�lhe (I craneo ,li:om uma S�rv,lI: como arma Uma pinça cio _�-�.�-�-�

in a
rurglca eoc�ntrr-�a LO lo�al e.ll Dr. Arthur Balsinit' ç

'. ." �eJSunfo os lndlCtQlS, o infeliz tai-l'l DVOGAf'lO
.. '

.'

.

,. .•..
•.... IelfO .ôra, amordaçado antes de A 1.#

•RiO (C, B.) - 'FOI �ncontta •. laer. perpetradó o assassinio A

I'
ESérUí'irim Edilicio MI!�ua Catan

tlomorto no qUD.tto de pensão imprehsa. noticiando U fato' &� '. naiise, Saia 15 - rone. asO,

O�d.e....•.... _r€.....
S

.... l.d.. -.ia rOo .

ai.fero
...

13.'. e.
n

...
e

....
d

..·it.O..... q.u,e...·.,
..

p
...

OSSíV
... €.1.n.J.eute•...

a Policiá a- Resiú(li�r;-ia: lUumada. Rio Bral1-
F:;gueu:'tdo, v c�dave: apreseo� ch,:"se as .voltas com novo e mia-

_

co. Sl • Fone•.1315 ',-,
tava \'\m I?rOf\H1Q/J tel'lm�;,��t9 ;r.� tetlQSO ctlmç� t.-s'-�--$--S" ....�Jt-S!4""

Lisboa - As autoridadee go�
O numero de famintos ser� v�rnamentai3. 8egundo $e I'eve

muit::! maior do que o de pes· l'lu. estã"J elabor�tido acwmç�
s4Ias hem alimentada. :Milhares mediante a� qlíaia levarão'. a jul�
de pessoas não terão forças pa.ra �ame[ltos altos, funcionirióe·· da.
rctirar carvão da, minas defesa nacis.pál, alem ôé' Ulultoa
Essa situação Dão civis, que atualm+nte se eÓcoll-
existe somente na Europa, maS tram presos. As acusações que
tambem na India. Apesar dos estão sendo formú!adae impu
gr;;ndes lucros. f>roporcionados tam aosacusadoa' ii.

, e:labocação .' ,'.

pelo comércio da cuoe,. estou de uma ttama para' dikH,\bif Çi
certo de que Q&\ faíileQdeiroi t:{��im�; c!e S�l�ilr� .

f

Estaria em '.. PfePlJIl' um .

golpo para de2mbãt
'Si-Iazar
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e seus fins
>:,'.::

".

."'A' .,.', ';; :..

.

. .:

"" "�.; B'8S,�8r�;a dê:1}omiUi�r·se:>, scciedFH!e Desportiva
� BT tj���:E«}.Hó �'qo ::r�stoj.� ti, sociedade de Tiro 80, AIV'J

. "'Bd
'. 'Rrf1?Ja�' "Wndltda na. séde da V!la de Rio dó Testo,

t",dÍtttr,iti)dlO mesmo n{l,�E:!, municlpiode" Blu:il..,nau. Estado
de Santa Catarina, ém·vinte éiseis de agosto de mU n0ve-

centos e trinta e oito, e terá por objenvo a l'NiHzuÇão de

,', r:e�lliõ�,liL,de; ,car,lwt(71 liIocial. eulturaí, arUsti(�o o cívico,
.

'b�m ô,ô.JliO promóver �ntre 08 seus assocíados, cultura Iísl
s ; �à"ê .À"praticâ"ífei:qespórtos em gerAL'

'

,

'1' Art��2r SAO tH'aticRveis na sooíedàde lodos os jogo E.

licitas, de B81ão. entra .maiorAs. '.

< ,�; ,,;; A,�h .ª. A. 8ocia��de' tarâ duração por tem po índeter
:mlnado,. e sóroente poderá ser declarada extinta caso venhe

.

",
8 ter 'mericii.{ dfJ dez associadoS.

.. .

�:ll,IIIiiii��iiiiii_
�.

TORRADOR DE CAFÉ VENDE-SE - uma mótocicle-j
Sisterua cBola» ta marca N S U. de 10.5 H P, i

Vende-ti€! um. usado em perfeito estado, I Umo carroça de um cavalo,
RU'l São Paulo, 196, Blumenau

I
Preço de ocassão. Ver e tra- i com cavalo e preparo inrorrna-

ar a rur, }I,i{:n;:;s Gerais, ;q, I ções com EGON SCO\VANKE
.. I Fabrica de Espelhos. j fiua Amazonas - Telefone 1015

. PERDEU-SE I I�-"�,�� .,=........�

Um eixo Cariar dum autorno- VENDE-�E - um dormitório!
vel entre o trecho de Testo Sal-I foleado de i;nbuia de ra, em c:,_!
t� á Biumeoau, Pede-se a

peso,
tado novo, com I:; meses de uso; [soa que o achou de entregar ou Preço de ocasião.

cfJm�nicar a. esta redação ou a Imformações com Maria Novaes i
Ofecina Artic Ltda, escritorio Cremer S. A. I

Gratiâca-se bem, I
PROCURA-SE 1VENDE SE uma moça que saíba trabalhar l

Uma CASA no centro da em pentesucs e municu re. Icidade. Tratar no SaHl0 »r.

�ner'lIpformações D5íltú R",daçãli, Rua 15 de Navernbro, i5i:16,
��-��.-.'-�.=1"Er�\iJHEmSE Ij 1 Camiehão S 01(->(1 �'4Ú. maiC3

._-�.. . - =�"

·'HE�,Tn'''Hr;·p·; li '" .. ti n"

Caminhão f��:cc�;ílj��l, mares l'iVj§O ao PUDi!CO
"niEVROLET"

Companhia F'nb�'i��t\ de P::p::i I .

O sr'. Cap:tão. J:hroldo Mar�
lT ft.J.\1 tins Meírelles, Chefe da Renar

tiçào Aiíst;,.dora anexa ao 32" B
C .. !JOf nosso intermédio, torna
público o segujnte aviso: -

.

o an smcio é a alma do negocio
VENDE-SE

•

. 7'"

r--:�"--:""
-- ,. -,,�,� .1 ':' 'C r, . ..",�'�.'''-'''':l'

�, ':.'.'� �
-

..... ".:'1 ;

I
.

{_��.. � ..�._",.,.« <,._ .• c.�.> ..• ::.•�:�.)-:.�.r�� ..J

,'�

..;.:.

: .� :

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



'.t

ELLII\JGER
Fone.�1201 ...

& elA.
Biumenau

(t,�. �_",*"••L&*, .'ri..... "�.
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.' &mtt

Estatutof da' $odedadé Desportiva e
" ..

uRio .do TestoU

�; . . .....

(Continuação da za. pagina)
. '.

• pelo presídeate, secretarío h eacruttnador, havendo
no de 'presença.

um li·

kXAMES DE URINA: aimpleF fm;eucar e albumina) de n,ulimellto, qaulftativo completo com dosagem
e Ioi-etos , ÍcsÍntob, acido uiIco, uréa etc.', EXAMES DE .FEZES; completo, peequiz« de amebas, t1agelada
ovos de Vel'1l10S [Metodos de enriquecimento) digestão: �aru{l, vBgetaí8; pe�y'uiza� de puz, snngne oculto etc.
EXAME DE SANGUE: MALARIA-.i1Pesqmza de Hematozoario de Laveran, formas agudas e croUi

IIUS. LUES (sifilis�: rCl!(Jão de Kflhn, lWllf.', lIJeüJecke etc. TIF()� 1'e"',;1\o de Vidal. pOf<1l!!n�l De; glioose, !l�ido uni
co hemovlobina. Contagem de glohlllos vermelhos e brancos. f ormura Leu'.:,OCltarlU. HemograruR de ShJling. Tempo' de co:gulaf;ãO é U� sangria. Curva ghcernica, EXAME DE SECREÇAO: Pesquiza de germens IGono.)
espermatoaoidea, etc .• trichemnnaa vu{;inais. etc. EXAI\1E DE ESCARRO: Pesquisa de baoilo de Koch
outros germens, pneumococos stc, EXAME DO LIQUIDO CEREBRO:-ESPINHAL: Exame citobac
.oriosooptco, reação de Kahn, Pandy, Nonne Appelt, etc. EXAME DO MUCO NASAL: peaquiza de baci
los alcool e acido retsiGteutes (Hansen] etc. EXAME DE SUCO GASTRICO: Exame completo, dos'lgem
.le acido lafico, acidez !jV1'& e co:nl:inuda em RCI-PesqllizRs de sangue ocuito, pioeitos, hemáceas, EXAME
DE ULCERA: Ultrumicroscnp;a em campo escuro: pesquiza de espil'Gchetas Trepollema Palida (sifilie},
O Laboratorio se cena instalado para fazer cultura de qualquer çermen e aula vacina.

Acedido dos srs, Médicos fazemos colhera, de rnatúial á domicílio.

Pornecemos laminas e reciuientes aruluiatnenle

'

..... Titulo II
Do" Conselho fIscal

Arl. 24. O Conselho Fisca! será compostode tres mem
troa, eleitos anuatmente, jU6tllmente,. com os da Díretorts.

Arfo 25, Ao Conselho f15cat compete:'
lr Emitir parecer scbre ElSSUO'(OB de revelancla

para DS interesses dl . sociedade. seb. couvocacão e

�.' consulta dEI. Diretoria, '.

'.

2J Examinar os documentos da receita e

desp�za, toda ti. eseríturação.e respectlve balanço, corres
pondentes. ao .aso soctal finao, apresentando par e çer ii res
peito das coa tas da gestão encerrada.

..
eleição na época "CIDADE DETitnl·'). IH

Da Diretoria.'
eujo mandato, termlnará com a prímeira
legíil, previste por estes estatutos.

o Arauto das aspira(:Ões do Vale
do Ilajai

�. .: FUI�DADO EM 19M -

iJn·e,,01'-Respnus<l.vel:
DI!". AchUles Balsani

DiretfJr·Proprietario:
Dr. Àt'onso Baisinii

Rednção e Admistração
RUJ.1 DE FE\'EREIRO 17

Art, 26. Se.rá administrada a saeledads. por UElIl dtre
totla eleita anualmente e composta dos svguíntes membros,
todos reeleglveis:' ArL 36. A S. D. R. I'R!O DO TESTO" não poderá pro-a) Presidente; mover nem tOIDtH parte em maulresrações de natureza p .UUCil.

b) Vícé-pr esídente Art. 37; A dtsso lução da Sücieddde sómente poderáfi) 10. Secretario der resolvlda pela assemblef a geral.d) zo, Secretario § uníco sendo deliberade 8. disso ução, proceder-se-ée) 10. 'I'escuretro ,� llqutdeção de aeôrdo com lIS pl'eceJtos legais.1) 2u, Tesoureiro. Art. 38. A S. D. R. "RiO DO TESTO" no cumprlmentng) Dlrétor Geral de Esportes. Idas suas íIoalidades e sempre qu� julgar oport�Do, reliliza-Art- 27. Compete á Diretor1tl:.. . � rá as SUlHl re8tas e reuniões de caráter recreattvo, cultural,
�, 11 Reunir se sempre que o exijam os Interesses .arüatico, cívico e d esporuvo, etn sua séde ou forii déla.

da Sociedade. .: '. . Art. 39. As deliberações Das reuní ões de qualquer dosAs sessões da diretoria poderão reallzar-ae achsn- poderes da sociedade, serão sempre tomadas por maioriado-se presentes pelos menos 4
.

membros; No caso de não dos presentes, cebendo ao presíueute decidír quando hou
haver numero legai na primeira reunião, o presldeute mar- V9I' empate Das votações.mm}: outra. com prazo nunca. inter.for a 3 dias ti Art. 40. Os membros da Diretoria a do Conaf\I�o Fts
qual poderá. funcionar com

..

q ti ti i q ti e r fi ti li e r o. cal consloerar-se-ão autnma\icamente empossados Dti reut\ião
A@ átas Ber.ão .8ssinadas pelos membr&s pi:'esentes á reu-�de ASSSBmbtela Geral em que hliuVertHll SItio sido eleitos
aião em que Íorem apl'?,vadas. .... ....

.'
. _

. Art, 41. Os prt:,senl.es cetamt08 da S. ü. R, 'RIO DO
.

..

2, Impor pensddade8 aos SOelOS, observs.uao . o 'rESTO" f)!)).'ovado9 pelli assembleia Geral de 23 de \)u tl:bl't:
disposto ne-stes 9_S!atutps; .'

..

.

.
.

de 1946, êooetituem a L I org:HlÍca da SLci�dade que todos
•
Sj Adml�lt 08 emPi'egados �eeessariOS 80. SBI'V!ÇO <)S Bocios S8.CI obrigados a cumprir e reGpeHar.

aa sociedade e dlspenea-Ios quando ]uigar cODvemente:
4) txpeàir regulamentos e instruções pata ti ex�-

.

.

cução ,dos presenfes eht8IutOf!, por interllledí.o do presi'dente:
.

'. sr Autorlz'l!'. os .P&gctllil;')C!tOS superiores li Cr$.,.
. �.dOo,OO (Mil CruzElú'oB)

.'

"

.

.

, Art. 28 Ao Presideilte. alem das atr:lbuições á fQüção
execuHv'i, compete:

.

.

.'

.

1) Convocar e presidir aa BeEisões da di! etGria e
�:�� da ass.em bi�1a geral; '. .

...

t'!'-' 2) Autoriz!1f o 'pagamdlto das coutas vêrlficadul'i
"

regulares 8tÓ Cr,$ I.ooa.oo (mil cruzeiro�)
3) Ropr�sentar a sociedade 80 juiz:> e fora delE';
4} t{ubrÍcar os li vros da escrlturaçã , da 80 cíedade,
6) Résolver !.<obl'e os casos urgeule9. submetendo

sua. decfssão ti posterior apreciação ua dirtlí: ,ria;
6) Assinar com {) secretario a corre"pondencia

da sociedade;
.

1) Delegar a'gumaou algumas de suar;; Mribuições
80 seu subs.tHuto legal; .'

.

.

8) Assinar jontamenie com o l' Tesoureiro, <is
balancete3 e balsoçGs anuaIs da escrita.

Ari. 29. Ao Vice-presideLte cJmpete substituir o pre- ��=�
'Il'J

oi;
.... siflente H.f;S sUIl.faltas QU impedImentos, bem comI) uuvHia faOl<)ica oeI!J@ lo quando solicitado.

.

Art. 30. Compete BO I' Secretarie;:
-

I} Substituir o Vioe-presidente e i) presidente,
Das suas faltas Of} impedimentos;

2) Ter fi seu mugo 05 livros e atas das seBSÕfflj
3) RedigI!' e aS8iluif as atas das séfê"sões.. os avi,

�;i sos, convocações a comttmnicaçõe8;. '

4) Redigir e assinar com o presidente !i corr·ps

pondenci8, .' ..
,

•.... .

...
. .

5) OrgRl]jzai' o cadastro geral dl)s soelos.
. Art. 3 L Comos te au 2' Secrettlr!o: .

·.;1 '

...S.U.bs.tHu[r .01 o, Sp.cre
.. t8.ri.a. D... a.s. suas faltas ou Impedi- __

...-'iliêntos e auxilia-lo. quando solicitado.
.

Art, 32, Ao lo. Tesoureir.o compete:
1) pr.om.o ver a arrecadação da receita dI}, sociedade;
2) lJ'er sob guarda e reaponsabHidadb os valures

pertencen.teí:! á sociadaáe;. '.

.

.

3) Ter a seu cargo os indifpensaveis livros pl.H'1l
o registro do movImento da tesouraria;

..
'

4) Satisfazer fiS contas que lhB8 torem apresen
tadas com.o "p.agtlB se" dI) presidente;

. 5) Apresentar a BeNetsria, uma fE'lação dos 130·

cios em âtrB.ze
.

..... .... ..'
..

>.' "6) ExtraIr. sempre> que gaUcHado, balancetes da
� escrita. que serã6 upt�seobdoB em sessão da. diretoria, bem
como. anualmente o bâlfj.uço geralc<.. .'

,

Art. 33. Compete; 8() 20. Teso118<*1'0' .'

.

".

1). Suhstitnir<o 10., 1'esúureiro nas 'BUtH.� .fB:ltas ou

impedimentos, bem como.�uxUifl.�lono que fó'!' solICitado,.Art 34; Ao diretor . gani! de es.porte cumPre; .

.

.'

.

.

.1l SupcrlnteQder o Departamento De$port!vo dr.
sociedade;

.

'. "..
'. .. .

/i.;" 2) Indiçar ,08 duetol'es .paraos dlVAfSOS ramos

�e esport�s.jtí criados p.ela Dlretorl�j nos termos dc.!8 pfe

{fteiS
estatut!Js.

Capl:ulo "V'
.'

DIspeSições trsU.Ei!101'Ias.
Art. 35A 8.Rs8I.ubleia. que aJ.?ro�á<oB pl'�SeDtes e8t�tutus

�l?�e tIlI1lb��. fi dlr e t9rl� 'prQYl�i}rla e Q QOD.f,ielho fl-liQal,

Capitulo VII.
Disposições gerais.

BtUMENAU"

�:s:

E X P E O I E N T' E
DÜ'eçílo, Tbl. 14B6, 1099 _ Géencir

!05W - Assinaturas, 1099
Publicidade, 1099.

Venda avulsa - Dias uteis, ü$
0,50 - Atrazados, Cr$ ,1,00
A.ssinaturas; - Ao', Cr. $ 60.00

Semestre: - Cr$ 30,00

Ât�!1ção; - A dirtçãci não se
responsabiliza por opiniões emi
tidas em ar tigos assinados. mes.
mo que sejam com iniciais. Ad
...er'te. tambem, que originais re
bidos e não aproveitaaos não
serão devolvidos. Ou1rosim o
,;erviço teiegrafico nada tem a
haver com a orientação do jOf�
nal e somente é reproduzido a

R cardo Jung Pre8idente litulo_ infolmativo para OOSSO$
M!1x Ji-lC(,DSen Vice-presidente eitores;
Henrique Riiduenz lo. secretari?

l'Herl'niHIfl 8chwi.iUke 20. SecretarIO '.

Aibrecí:lt GU�üihel' 10. Tesoureiro ..
__ .. _" __., '"

.

H;_�rmHtm Oueuther 20. Teslllüeiro NERVOSIDAD .�
Arno!do flriss Dh'etor Gera.l de Espurtes

. ;eAQUEZ •

'.

R�.CllDbfÇ(l ",'erdadeirlls as Bf'sinaturas de Rtcsrd,,'
...

Jung, MfixJatosbsen, Hemlqtie Radu;euz, HerID'llln SchW8Dke,
Albrecb.t Ouenthei', H �rillanu Guenther e dtl Aro Idu Rass,
(10 quo dou fé.

'

Em teste. O. A. da Verdade.

Blumenau, em 24 de outubro de 1946.

!�ii) do Testo, 23 de Outuh!'O de 1946.
A diretoria ptovisoria:

�.

BlumendU
Tintas e Veli"!n§zeli - Material para

Pinturas em Geral

Tintas aro bisnagas para artistas

L4*Wg@ ..-��=��:�,��TARINA 6'_'
Snrs� CRIADORES

Vjrinlas
.Lida ...

o Buda Vivo·

Peíping -.,.. eh g;u a esta ca
pital de aVião, o Buda Vivo da
inacessivel província oe Sik1ang.
O Buda Vivo da China, cujo
norre é Kung Kehu-Tuketa.
l{eio a psta capital a convite de
!;eua fíeis. pan pôr fim á guerracív ii eni.re nacionalistas e co
munistas por Intercessão divina.
Kunga·K:oh'l Kuketl.l ê eonsi.
derado Domo a qui!lqUD�essima
reincarnaçào do Buda Vvo dos
Lamas; tendo preparado já as
sessões de preces para apressar
o estabeiecimento da

.

paz na
Dhina .

Levamos fi!} conh&cimento
dos DOB8DB prfzados leHores
que, 8 parUr de hoje/um DOSo
tiO entl'egad(lf. Ue ará nesta
administração, dSB JO horas
em fiantt'. para atender even
tUBt� reclamações, fazendo
entrega imeditlta do jornal
não rec('bido pelo flflsinante
até l1queiu hora. com excep�
ção das ru ....s São Paulo e
João Pessilft.
Os 8B!!innntNl residentes em

. HnUptiV8 Se�8, da ponte do

I rl.b'!i
rão

.. d.
o

Tig.re. tltê. ...
o finoaId:\ Hnh8 de OnibuB, pf'dim08

o ObSfqUÍQ de pro(mrarem

I
seus j'H'uais nfl. AgencIa do
Corrpio dsquele Jugar. até

L_!mi���.��__m��il�tibi,.*�,.'ill!'�BR illI rn�lbot' deliberação.
B umenau. 9-9-1947 .

TElLES,
EQetU'reBalj#J�

ATE�4CÃO
. .

"FARELOMIL" (para trato de criação em ger..al)
A cú:vrPANHIA IENSEN - Agricultura, Indústria e Comérçio
de Itoupava C\mtral, ",tende pele. telefone OI, 'para as encom�n
das de "F l\.RELOMIL". produto cVl1coltrado e de alto valor

nutritivo, contendo tôdas as sub!;tâncias organicas e integrais do
'farelo de c;.rroz e do milho. -- Artigo sempre fresco, por ser fá
b.ricado sómente por oCá.sião de pedtdo. Tem longa conservação

"(idade de Bfumenau"

SEU RADIO PAROU?
A IMporaADORA tviERCANTlL lTDA.,-comunica.
BOtO ileus dísHntos fregueses, que está p�dejt8mente
npBrtlbnô.1i para qUtllqner concerto de RADWS,
sob. fi dirfl�ão de competent'3 técnioo vindo direta
mente do Rio de Janeiro;

SéfVI�o Rapido e de. Absoluta Confiança
Düigit-S8 á IMPORTADORA MERCANTIL LTDA.

nua. 15 de Novembre, 1454 - Fone, lUõ4 - Blumenau

•"�·efiram a t'afH1ha t'aDncâda
pelo .MOIHHO· UlItlVILLf

.�. f

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



ar ae-res do· falsos
s

.

e ovelh s e dellr
tom!Jf3 d� emp�ê$l1s

�J§l>!O B·d!l'&�-A,,--u.r(11": o. ,'" "li'", .c,P!iW . � -:n..&.'I;'$t!i!

LONJJRES - o "Financial
Times" revela que o Brasil ps
gará á Grá-Bretanha dois mi-

I fbães de libras estertinas cie �eu R.: cebcmo s e agi ade cemos a

saldo no Banco da Inglaterra, carla. a �.eguir tr!lw,c�í�a,
afim de comprar três empresas J�IlWIH;, 2U de Setembro a�
inglesas em territorio brasileiro. t9�lí.
Essas empresas são as seguintes: I!: !D:r_rln: SI1,: "CID Ao D� DECompanhia Meridional B,asLeira �!f:!()r ua t� ....

de Madeiras e Colonização, Cia.IBL.�MENAU"1m cn�lilDIR 1i���Rft DO Industrias _Brasileira de Pap�J

el Blumen_��_. n _U sdfltU U niL.v "U Empresa de Armazens e Frigo- r-v f.fU:'1.1do Snr.
.

rificos. l"'ar mero desta, comueico a

Ca��ora:��lf;-d;!;Ir���\;;i�: 'I ��o:;g;��iu�os�����:u�!��o ��; �
f li E , E

���;�;:��/:.":'.;:;'<":'{;�.�T.::';'e-;,.;:;::'.' '������;�if lf�::��"d�ued�:���� ��aJ�rC�:fid�
conhecimento de que no dia 20 20 dias cada um. Alem da S

O "1" 1

e estar r.l;'l.��i�'h,,<;: It1iÜ"Ji l!.: ;';"""'''� �g� '!i: 1,-,1[,,11':,
d R Sir id li

.. � prezaoo €t.or neve �" .: - l1l\';idll1�1�",:;;. '"","��,,:, f.""""" ,. '
.."'.

O mes p.p, no ·d.!staurante e-I suspensão, os reler! os po lClalsll br d > o' t' o Bra t: ,�ib1.'i7GL:Hl');l� \àJH�;�M('L[iiB ;, I Aproveito e ensejo para agra-,.
.

.

do A F'"
.

.

d ã' "'''_'' � em .a o fIe que eXiS lU n "'.. "

I Q'-C
. - .

rela situa o na "'V ranClscO rAspon er' O" a"áv que cor�e.
.

"""', ',«."', , •••• .s , - er 33 a""nçoes que semnre"

I: �
.•
,. o

'.
,'� '.

.

'.' "'. y . • .

,; sil durante o estado de guerra.
......... ..- --'�."- _._ �_....... � '-

.

Blcalh.o, ptOxJmo .a praça do. na Corregedorl<l de DFSP. � bi
.

d li
.

a do Anl'v'-"fsa" rios í me f'.lram dianensadas por V,S.;
. n:, ,.

.

.' -.
.

.

'

:.l o cam 10 negro a gaso lO • '"
•

desemoenho rí rBándeira, dois guardas C1VJS. ]i .

d t el-e caminhão quanno no esernpenno u;;q.tt�'e
bi ido

.

f' 'L ,....,., �pnel1. o au_omo\,· , o "'-,.exor ítam o de suas unções na- �';'o f
.

b d tri 1'; acu- Fizeram anos ôntern: cargo .'"
.

..

s,
. . .' , lua arm a e rlgo, sa, ..D ,. A I

, ;. VIa.m .. arrredido barbaramente a rxportaça-o de A ( n ( a II' '.; I" d
.

de pri presenro-vos os meus pro-'.'
.

.

... � .'

.,.' lt U U B ,: car, elLilm as geneíús '
_

•

ecasse-tétes um índio xerez, • l' , ir Q id d
,A sra. d. Aníta Buscher, da restos dá mais elevada estima �

h d t
'.

'd d 1 C r "I S t =- 8 "me, a nece_Sl a e. 'iOCi6dade local.

I
conslderé,çüo,

.
'.tÀ.'c; eg.a o a' 'es_a Cl. �') e .

naque e
l!lI A ] Mas uunca ouviu falar ou sou. "

dIa, procedente de t or.to Novo ib � '-t
.

do cal-.bio ne-
- O Si" Curt Te;:;kê, residente De. V, S.' ,

.

h d' S' d RIO (' E t d" P 1 � I
� e tia eXl" eDCla 1.

em Salto '\:Veisbar:h.

I
Atenciosamente .,', "e �ncamm a. o .:no erVl?O e

, s.a [, - e o te e- �gre do frete nos transoortes. pois.
'., .Proteção aos ma,os deteunmOl! fcne) - O tItslar da Pasta da!o .

t b' r. ,{ r'ltOlmo Fer-o.
- O sr, Erico PfGetzenr<'uter. F. G.· SChwartz. I

& '.

d' 'I lO
•

. eX1S e e a no lVla ,1 A
-

l' 1 M'L�5se !ostaura o l�querJ. 0; . Faz�nda so !Cltnu O p1xece-r dOilviario e f)rincip",lmente {) Rodo. -:- sra
..
à. J,wa OrItz,

�"=_=m'�==-� 'I.

Apurada que fOl, no llllCIO das 'I InstItuto do Açi1car e do

AICO-I�
.,

,t Leite, da SOCIedade brusqllense. -.---_ '

'1'
, ..

1
" viano, A t R th r " IdIlgenC13S a responsriblIl( �(le 011 a re�pCl!o do processo e.m O trans arte roàoviario foi o'

- sr ", 11 c _osem:JOck, ift,1l"D[�iFV'il.� [iI fi. U Â Ufn� 1\

dos guardas r 57 e 1980 respectiva I que a fIrma Mestre lou Bt Cla. . �ox'licp o comercio e
\lambem ri:'sidente em Bn!squ0: !iJlí\,';� f'ilbUiJ,iI,BiJ!'ilíJlll .Ju1liA

t F
. .' J

.

L d I 't
.

t' - que mais ai, .

l- 1 C
� Imen e. ranCl�C'J liCICO cus de

I
ta a., p fi em au OfJzaçao para . A' trl'�." �fl'm a'e do'" eva 1\' • ,. 'Iofianopo is ( , R) - Notl-.'

"iI' I J '" M' TA" G as ln ..US ""'. a. ,u .,,111versarElm·se 110Je:, I-lVJ.e oe, 0",0 ,�arttns avares, exporiar. Com l!1es mo a e�ova. são do grande voiume de mer-' CIO. a imprer.sa que Íoi iiepreda-1.' 'autores' do espancamento no 200 tooeladas de açucar Crlstul. cadorias para os seus respectivos O sr. J:.dime DUtirte Silva da da a l1sitlá de leite desta Caoi-
mercados na época critica. Luz, tal pelos illdívidu�s Aduci Sil�·3.
Blumenau' é um do.':! fócos - O sr. 1"'0 Di",g'oli, e João Neves, que fugiram após

. - A sra, d. haura Barn'iros. I á qratica do delito. Os assa!tan�
nesse genero õ@ meg'x;w, pa.a I

l:

espô:;u do SlI, R"ymuniio Barrei- te, r.e[J0i� aprisionarem o vh:,.-iaaqueles que OCUp;,l::ê o cargo l1a8 �

Fábricas, para a di::tribuição da ros. ! ,la Usina, destruir;';ill a apare-

mercedoda a ser transportada, e, O �"",.� ali g. I HVgiõl1:
.

da mesma! não sendo
_

em algüos casos hiÍ eiseç.ão. plt;(el�O tilO ah�
ii co�!h�rnldos 08 motivoS que as

O· p ira\'Ol- ,," J 10\ ar".,} a praticar tal ato. IS l'nalOreS le:a .... � ; S,

_�a.c,
As mt:danç,�s brusca!'!, dE; terE-

,oe •.t��nsportad�res. l��ooe as .!:n� per".tura são p�o.=j1Jd;ei;:t�s ao ,01' l����_m
prezas, mas o �,mpr.e.oado que s_

g-:llllsmo e predISpõem a gnp'e,! Ideixa su.b�rnar, creio 3ue .dcar- O corno, t.u!retantJ. fIcà em I ".��-4j>-�-S!;�������'-'eo-'�":"'l:
..

I
.reta f.,rOjUlZO para .as l<abrlCa�. e condiçües de suportà.b:! quando ::::� :/._���-:-:;:

'"

I com<::rclO, porqu:lLlco que, eXI5-
o indlVidtlO, diári:.t 'neR!te e Lela

. L E �r rezas q ..... tnnsport"n <. I Ii" ,,, bLem .[.",.1'.': u_ <

f'" m.H1h[i, pr:il:ioa eXfrclcll)§ mode·l ;"'UH'" ".

do mUlto maIS barato e o ere rados e em sEcruida toma um I t! l�lJ! a M��i�i
..:J

• -
" b

• b.. )cenuo ganntla�, nao T<;ce em báoho frÍ').
.

carga pelo motIvo de não com.. l"·"-·lua no� �etlS h!·bi[·(,,· d-;:'_! r- IH; "

:: fion� fi,o"l!'- I
- ,

. .",0.;.. -, "', _.,l •. '''' o"

I liaS Pi�,ii�t\1!!"ílS:1 uíl ! ipr�.:em c: empregadO ��lCarrE'}��a;o rios � �rática matinal de l
>. l'J� H�!�!] .

1:'. assim C0tu a �alc", de C,'tI ga, excrC1C:OS lT".1rterados se-Isejd talves, o motlvo do CarIl-' guidos de um b:;nbo fric. :�;;��_; �.:A:;':::':: �,�:':

oio Negro do Frete. _.- ---_---.-.-_ .. ------- .__ ... , -- __ ... .... _

Y;;sul.

"oi.

, Punidos os pnl"" iais qlle
paRearam o índio

f�

OiSTRIBUIDORES
para-'os, Estados do Paraná e Santa Catarina

"

'; ProscJocimo & Cia Ltda.
Inln,ÜÉ! -' Curitiba - 8huluH!au

IIG E� Iii1lW��' .i#36iii&:tIiiII!l!!!!1!i;mt�JWj�,.:,�""""�

â vel m
. .

DE Al.FRED GOSSWEI LER

novidades �� MOVEIS de:
",.

":'". "

IMBUIA - CANEL:X � OLEO - JA,CAi.{ANDA
- YIME E ·CORDEL.

AVULSOS .:.-. 1:'assadeil.'ilS de fibra 40 cô�o
.

. '. � , .
.

-.;. TAP E TE S _,_

PRE,ÇOS,M()D�COS, - T�tnb<!m vénde·se a prestaçao.

VI:SITEM a., exposição á

es-

;

(
'"

A PEDIDO

'�'.. ,"

I'

� ..
mais

Boíos �

crescidos

Cóm'

;ezmeli/iY
!JJr.éd!iJmJ

. Bolos �

maislôfos
iO.. .i "

D�h{ou a dir�(�o do lijor..,

na� de JOilifV'meu o sr,
F. (j. S,hw�rtl

Vendo de b.çôeil Ordin61'�a8
PJ.ra [6 fins previste:.; no p�m'!?·;·[lfo ( � ) ;)

- �lrt 9 dQ
Estatuv,:;J d"st:t Sociedade, leva-se ao cotlheeirnento dos inte.e:;
gados que estão a venda I z (deze} "ç,)es o,rlinariJs - l1ormnati
vas, pertt, ncelJ-tes a diversos, ao preço de Cr$ 1.3°0,00 (Um mil
e trezentos cruzeiros J cada un" a, fican 'lO fixado o prazo de I.'í
(4ulnze) dias afim de que os atu",is aGÍc,nistas possam optar p:::la
sua aquisição. '

Fin 10 esse pr,,-zo fícarão as alm1íd;"s aç:ões liberadas para
alienação á peSSO<iS estranhas á Socierhde.

Blumen:w, 22 ele Sete(�bro de 19-1-7
Dlrtto:-ia da «FORÇALUZ�

P R E ;C I S-j.\ mS E-· ".1:
DrJis ';Cl.E1e?Ol"e;;, para a praça e mt!nicipios vizinhol;)
Um radlO-1e,�nicO
D.:)is rnerftnic{)s para ofit:Jna :j� autcHn:)veis
Um auxiliar de ;;JlaDl�ta
Um eletridsta. pa,d. �ej'viços em <1utOfnCVeill
U íl1 auxjliar de pi ntuta. para autO:TIC \�eis�
Tr,,,tar IH Casa [(ny';_d S.A. Ind, e Com" 2t rua 15 re Na"

vembro, 40 I Cai.Ka pcst;l, li32 - Teiefüne 1061
---------------------.------_

Quinta Feira ás 8 horas
.Lon Cham,y- Bl'cnda v'yce - J.

.

Estrar'íhá
{"aTraI Naish em .

Reveiacão
,

.

O r:r,isterio n:ai-s tenebroso do «ar.crorum lnfmiturri � !
Filme fort� .e tenebroso que pr�[1de a ;;tençào �c' êspectadof!
nEla ma�Olfica fO'ma em que e apresentado! . ,

.•
Acamp. ·Compl. Maciút1r:.l - 5hert e Paramcunt ]orQal t(-'3PI 'téa 3,00 e z,ocBalr-ào 2,00 e [,50: . "'.'

'.
----�-

SABADO: -- ,;Cara,!'íl,:il de Estrelas;, Espetaculai." show
Dom. 2; ._ Acolltcceu no TeJi.as� empolgaQie «far-west;;J
DOM, 4,}0 e 8 he.: - «Ent.e Dois Corações» Sublime romauCi;
de amor}' com Ann Sheridat'l, 1 :�

.
� .' ". ' .
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