
"r:"'; �1�fineiro' fez um bri
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Ihinle' .estudo sobre a

isenção do imposto aos

pequenas lavradores, cujo
assunto está efeto a co

mtssão »omeada
-

em ses
são ao ,dia 24 I O dor.
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'- À SUL Domingo,4 de Maio de 1947 Sta. Catarina - N. 1.426

e o snr. Artur Müller foi
a tribuna pera justificar
uma indicação reíerenre a

prestação de exames de
motoristas nas Delegacias
Regionais de Policia, evi
tando a viagem a Floria-·
nopolls, ilustrando seu pe
dido éom segurança e 10-
gica, pois não era possi
vel continuar a exigir que
um cidadão residente em
Xapecö tivesse que viajar
10 ou 12 dias pera tirar
uma carteira de habilita
ção.
O snr. Saulo Ramos

voltou a tribuna com um

pedido de informações
pare saber porque é que
o pão continua no mesmo
tamanho e preço quando
o trigo baixou de mels
de 100 cruzeiros o saco.
Todas as indicações

foram aprovadas por una
nimidade.
- Seguiram pare Blu

rnenau, afim de estudar a

situação da 'Estrada de
Ferro Santa Catarina, os

deputados Feuerschuete,
Ramiro, Emerenciano e
Odebrecht.Continuam animados Ilhelm, Olsen Irmãos S.A.,os 'preparativos para a João Marcatto, W. Wee- 8---

, II«Festa do Preventõrio» ge & Cia. Ltda. e Ind. _fyl_�_Q__�...... """,?__:_[_r_�I.t·fß_r_�_�_e__n_ln_�_m_e_.�t_�_I·S_ Ique, como anunciamos Com. Jordan S. A.; com _!_li_�_�'!..._� _u__no numero anterior, será Crê 50,00, Erico Brunhs, Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseíros, Macieiras, Jabotica-levada a efeito na noite José Albus, Banco Na- beiras, etc. - Roseiras, Dahlias, Camélias, Coniferas, Pal-de 10 de maio vindouro, cional do Comercio, meiras, etc., etc.nos solões .do Club «Ay- Walter Hertel, Julio Maf- PEÇAM CATALOGO ILUSTRADO Washington (USI) - O diu a um longo artigomoré», abrilhantada pelo Iezollí, Lothar Sonnen- Leopoldo Seidel- OORUPÁ secretário assistente de contido' na publicaçãoJazz «Perú». hohl, Marquardt & Cía. • • Estado: William Benton, russa "Cultura e Vida"Compreendendo a fi- José L. Borges, Carlos em resposta à critica dí- .crítícando o conteudo do�ali?ade .filantró:pict;t . do I Haf,e, rm"ann, Roberto M,'Ad' - rigida pelos russos ás programa radiofonicorestíval, J�. contribuíram, ª���t)�. ,.�Re,l'to Mar- pro:v:a. Çl � .' Q enV:1Q. &.� � .�rrad!a9ões. norte:�- "Voz da Ameríca", irra- ,expontanea e' generosa::-I quardt; com Cr$ 20,00.
de f' 'arl-nha", 'dos4l�E-. ',mSOeVrl.le��al'Cn,aR,S'aPsaseravearoUullqIUaOe' diado dós Estados Uni-mente, com donativos, I Dante Schíochet' e Maria

L dos para a Russia, re-as seguintes pessoas: Bechara.
"contíuuaremos a ape- centemente inaugurado,com Cr$ 200,00, Ber- Estão espostos numa UU para o Brosíl gar-nos aos �atos". ,em que o autor do artí-nardo Grubba S. A. e das vitrinas da «Casa· Em sua mensagem, o go, llya Ehrenburg, eon-João Rodriguis de Souza; Real» (José Albus), os secretário Benton alu- sidera o programa comocom Cr$ 100,00, Müller prêmios da grande rifa Washinli{ton' (USIS) - A cota de farinha, que portador de uma "voz& Zahler, Empreza de que correrá à meia-noite O Brasil recebera como será exportada pelas vias de exportação, tem sido íalsa' e desencaminha-Transportes Frenzel S A., do dia dez. medida de' emergência comerciais comuns, não suficiente pera satisfazer dora.Walter Breíthaut, Indus

uma cota extraordlnaria de esté compreendida na co- os pedidos, até que a pró- Respondendo ao arti-trias Reunidas Jaraguá Informa-nos a Comis- 200 inil sacos de farinha ta recomendada pelo Oon- xima colheita de trigo culista, o secretário Ben-S. A., Bernardo Meyer & são Organisadora, que eqUivalente a 12.600 tone- selho Internacional de A- possa ser vendida. Entre ton disse, em parte: "SinCia. Erico BIosfeld, En- os interessados poderão Iladas métrica� de' trigo) Iimentos Je, Emergência os países que recebem fa- to-me feliz em saudar ogenho Rau Ltda., Seme reservar suas mesas, a que siguirão com destino que estabelece o envio de rinha mediante licenças snr. Ehrenburg em nosMattar, Auto Viação Ca- partir de segunda-feira, ao estado· de São Paulo 812.800 toneladas métricas gerais de exportação con- so programa para atarinense S; A., Artur dia 5, no «Bar Catari- para as escolas e as' ins- para o Brasil, durante o tarn-se, alem das republi- União Soviética à VozBreithaupt, J. Schreiner, nense». Cada, mesa, a tituições públicas estadu- corrente an<? fiscal. cas americanas, as Fili- da América. Depl'eendeErnestu Czerniewicz, 9r$ 50,00, dá direito ao ais, segundo anuncia o E' esta a primeira cota pinas, a Holanda, as In- mos, pois, que o nossoGosch Irmãos S. A., José mgresso de quatro pes- Depa,r,tamento de Agricul- aprovada para o Brasil dias Orientais e certos progresso é maior doFacciola Ltda., F. Fre- sôas, Ingressos avulsos, tura norte-americano. desde que o Departamento países da Afl'ica Ociden- que parecia a prin0ipio.derico Moeller, Hiendel- serão concedi�os a Cr$

',suspendeu as Iicencas .ge- t I Continuaremos a apegar-mayer Irmão, Max Wi- 10,00 por pessoa. rais de exportação de fa-
a.

nos aos fatos".Enlace Souza.Faria.1 rinh� p��a os países do
HemIsferlO OCIdental. A

Realizou-se segullda- partir de 1 de abril, e até
feira próxima passada, que seja apurada a nova
no Rio de Janeiro, o en- colheita de trigo (a co-O Executivo revogou o leiteiro com o que forne Ilace !llatrimonial .da se- ni'eçar em maio), só serãodecreto n. 79, de 18 de cem a cidade. O decreto nhorlta Delorne .Souza, aprovadas cotas de emerMarço d� 1947, do Prefei- expedido arbitrariamento filha do s.nr. _

Acelino de gencia. de fari�ha medianto Municipal de Jaraguá pelo sr. Prefeito, man- So�za, e Irma do I?-0sso te. pedIdo de hc,:_nças gedo Sul, que havia sido dava cobrar o imposto amigo snr. Dr� LUIz de raIs. de e�portaçao. Estaobjeto de uma indicação predial das cocheiras, Sou.za, com o snr. Celso �edId(l fOI tomada comdo deputado udenista Ar- galinheiros, etc. Fana.
.

• vI�tas à assegurar que ostur Müller, naAssembleia Parabens ao Executi- -Paramnfaram o ato, no paIses europeus e oytrosConstituinte, por ser ex- vo e a UDN pela vitoria. civil, o snr. Dr. Arnaldo países com escassez depedido ilegalmente e não Rocha e sua exma. espo- alimentos recebem por ConvI'da. se 'os rn 'go" e adml'rad res
ser aconselhavel no mo- sa Da. laiá Batista Rocha completo as suas <:otas' a I o omento em que se esbo- Casca de' Cacau, exelente

e, no religioso, o snr. de alimentos já aprovadàs. do S!', Deputado ARTUR MÜLLER par�ça uma crise econômica chá, V.S. encontrará na Archimino de Araujo e Informam as autoridil- partICIparem da churr.ascada que lhe serae se procura amenisal' Casa Real.
exma. e�pôsa Da. Santa des,! porem, .que a expor- oferecida ,no domingo próximo vindouro,o custo da vida. ---------- de AraUJO. ' taçao de farInha para um I dia 11 do corrente ás 10 horas nú cam-Com esse áto, os habi- Ao jovem p�r os nossos grande numero de 'plIíses, ,po do "Clube Atlético Bâ9pendí": por moti-tantes da pequena cida- ---------- votos de feliCIdades., nos.termos das lIcenças d d

" . .de do norte tiveram uma vo a passagem o seu amversarIO a seISeconomiá de
.

cerca de Na hora do
a 511 E EI!;:-i do corrente.de 100mil cruseiros, a aperitivo.tome

o d ,cumprorei Mais Bantu::Ti.:l::'��� °r�;�tI Um �.Iice n e· fazendaS " C��péos" Perlu;".sdecreto e que atingia es-

• SuspensorJos - Sedaspecialmente a zona sub- DIITER AGUIA Etc., etc.urbana, residência dos.
POIS ISSO V. S. SEMPRE CONSEGUE'NA CASAoperários, que ao par de Puro

suas atividades naS fá- Erico B.pubnsbricas mantem pequ�na
lavourae criação de gado�-------_.

Artur Müller
Dia 6 transcorrerá

o aniversario do ilus·
tre Deputado Ude
nista, d1:gnissimo Di
Iretor desta folha,
cuio acontecimento
tem muita expressão
em nosso meio so

cial, onde o aniver
sariante é muito ben
quisto e admirado.

Os tuneionarios
desta folha deseiam
ao seu chefe todas
as feUcidades e um
futuro brilhante na
sua nobre carreira.

Fésta do'
Preventório

Uma vitoria· da U. D. N.

o .que vai

PELA ASSEMBLEIA,
Resumo dos trabalhos culpa não era do gover- longado, sendo afinßIda sessão de 24 de abril: no, pois o snr. Governa- apresentado um subsríru-Na hora do expediente dor não' sabe o que se tivo nomeando uma cofalou o snr. José Merte passa e, a um aparte, missão pare estudar o asda Veiga, do DRD qt1e confirmou que o governo sunto, comissão essa consveio tecer consideração e ele sabiam quals os cul-I títuida pelos depuradosem forno do programa do pados, mas era melhor Braz J. Alves, Artur Mülseu pertido. Começou passar por alto. Terrni- ler, Antenor Tavares ecom uma saudação ao nou seu discurso decla- José Veiga.Governador do Estado,

I
rendo que era contra o Na sessão do dia 25 osDr. AderbaI R. da Silva fechamento do partido deputados Walter Müller,e outra aos demals parti- comunista e com os lea- Artur Müller e Fernandodos, apelando para que ders da maioria e mino- Mello, apresentaram umtodos esquecessem o pas- ria pediu a colocação da requerimento sobre malosado, como ele rarnbern o Bandeira na sala dos tra- ração do imposto de Iifazia. .. Depois de mui- balhos. cenças pelo prefeito deto gesticular, parecendo - O deputado Braz J. Timbó, tendo o primeironervoso, por lhe terem pe- Alves teceu considerações justificado o pedido.dido pera que falasse sobre á necessidade de Foi aprovado' o Regi-mais claro, pare que se desde já serem :isentados, mento Interno.aprofundasse meis nos de acordo com a Consti- Na sessão do díe 28,assuntos, e ter respondido tulção, o imposto rerrito- estavam inscritos para a

que não, pois queria pas- riel os terrenos dos lavra- hora do expediente os desar pol' alto, começou a dores Que contenham rne- putados Saulo Ramos,dizer dos meles Que afli � nos de 20 hetares. Bulcão Viana e Artur Mül-
gern o ßrestl, mas que a Esse detabe esteve pro- ler.

Beton responde á critica So
vietice ao programa HVOZ da

América".

Tricô
Renda
Crochê
MoÍ1ogramas

na tlP. AVENIDA'

Vende-se Figurinos de:
Uma carroça e um ca

valo e arreiamento em

perfeito estado.
Ver e tratar na OeI.

Pr.ocopio Gomes de Oli-jvau'a, n. 194.

Convite

Jaraguã do Sul Santa Catarina
A COMISS,v.

Essa homenageDl1oão tem côr politica.'
As listas de adesões, para tal festa de

amizade, encontran�-sQ á disposição dos in
teressados nos seguintes 10Ca1)8.

Oasa Ruysam - com o sr. IJöurenQo
Gressinger. - Escritório Fischer - com o
ar. Francisco Fischer.

III m EI! EUS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�P�sto JAIAGUA Ltda..... Edital de Citaçãoo DOUTOR' ARI PEREIRA OLIVEIRA, juiz de I M h I D d
.

116 O Doutor Ary Pereira Oliveira Juiz do DireitoDireito dé Comarca de Iereguä do Qui Esredo de
ua aree I,' 10 .ro - JAIAGua DO ,SUL

du � .. � a Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de SantaSanta Catarina, Brasil na Forma da Lei, E TC. . . Seção de 4avagem e Lubrlficação Catarina, Brasil, na forma da Iet, etc.
_ Deposito de Lubrificantes - Com- FAZ SABER aos que o presente edital.com oFAZ SABER aos que o presente edlral com bustlveis - Acessoríos -: Carga prazo de trinta dias virem, ou dele conhecimento�l'azo de trinta dies virem, ou dele conhedimento de baterlas - Concerto de Pneus - tíverem, que por parte de LEONI RADUENZ DRE-nverern, que pelo doutor Promotor �ublico da Corner- Gazolina e' Querozene em litros e WS, me foi djrigida a petição do teor abaixo trans-ce, me foi dirigida a seguinte DENUNCIA:- Exmo. em caixas. crita:-PETIÇAO-Exmo. Sr. Dr. Juis de Direito daSoro Dr. juiz de Direito da Comarca: O Represen- A Comarca de Jaraguá do Sul. Leoni Raduenz Dre-tante �o Ministério Público desta Comarca, adean- tende dia e noite, á qualquer hora. ws, brasileira, domestica, residente em Rio Cerro,te assínedo, com fundamento no ínquêrito policial deste Municipio, por seu procurador no final as-anexo, vem perante V. Excia. oferecer denúncia con- .... Telefone n. 40. .... sinado, vem pela presente propor ação de desquitetra Joaqui� Perrene de Souza, brasileiro casado, _-. contra seu marido Leopoldo Drews, brasileiro,com 27 (vinte sete] anos de idade, natural deste Es- motorista e residente em lugar incerto e não sa-tado, 3° sargento da Força Policial do Estado des- bido, com fundamento no inciso I, do art. 317, dotacado ci época do delito no Munleipio de C�noin- O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A Codigo Civil, pelo que, provará o seguínte-t=)has .e �m passeio por esta cidade; Letöre Lombardi L'OMB' R''l'GUE'IRA M'IN'AlleODA Que contraiu casamento com Leopoldo Drews nobrasIlelr.o casado lavrador com 28 (vinte e olto) a.

' .',
" ',n: p dia 23 de novembro de 1940, no primeiro distritonos de Idade natural deste Municipio e residente nesta e séde desta comarca de Jaraguá do Sul.ã") Quecidade; João Corrêa brasileiro operário solteiro com :Vermi�ugo suave e de pronto O seu marido nunca foi bom esposo e até chegou23 (vinte e três) anos de idade natural deste Estado

efeito DIspensa purgante e dieta! ao ponto de não querer concorrer para as despe-e residente nesre municipio em Rio Molha. e Wal-
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR- zas de casa e manutenção do oasal.õ) Que umdemar Maba brasileiro lavrador solteiro n�tural des. .

ME o n, 1, 2, , e 4 dia o suplícado abandonou a suplicante em casare Estado e residente neste Municiplo em Rio Mo- �r?teJ� a s�úde de seus tilhos e a sua própria! da mãí desta, indo para São Paulo e· não maislha pelo fato delituoso que passa a expôr:- Na noi-
EVitara muitas doenças e poupará dinheiro em voltou á sua compahia. 4') Que em dias do mezte de 26 de outubro de 1946 realizou-se um baile da . ternedies de novembro de 1946, a suplicante foi advertidasociedade Guarany no salão "Sohn" sito á Estrada Compre hoje mesmo uma LOMBBIGlJEIRA por sua Irmã, a respeito do registro civil de umaltapocú.�an8i1. La pelas 3 trez horas da madrugada . MINANCOBA para o SE'U tilhinho. : criança, filha de Leopoldo Drews, publicado node 27 (vinte sete) surgiu uma discussão entre o 1I-
E um produto des Laboratorios Minancora j' jornal "Correio do Povo", de 16 de novembrocusado joão Corres e Hartwig Ramthum porque a-

- J O I N V I L L E daquele ano; 5·)Que para se certificar do referi-quele por rrez ou quatro vezes consecutivas convi- • ;� do registro, a suplicante obteve uma certidão doda�a a noiva deste pera dançar. Aconteceu que na Editai de Citação de Réo Au" regístro da referida criança, a qual se acha regís-ult�ma vez Ramthum ia saindo pera dançar quando t trada com o nome de Antoninho Drews, filho deIoão Corres chegou e pediu á noiva de Ramthum sen e. 'Leopoldo Drews e Elsa Buchmann. Assim sendo eaquela contradança dizendo que .se ela se negasse existindo de fato, uma separação de côrpos entreele acabava pondo Hartwlg Ramthum fora do salão. O Doutor ARY PEREIRA OLIVEIRA, Juiz de os conjuges, devem ser recebidos os presentesOriginou-se então uma discussão entre Ramthum e Direito da Comarca de Iereguä do Sul, Estado de artigos e afinal julgados provados, para ser decre 'João Correa. kiterveío então o denunciado Letore Santa Catarina, Brasil, na Forma da Lei, etc.- tado o desquite do casal, pondo-se fim á socíedaLo_mbardi e out;os afim de apaziguar e conduziram FAZ �ABER, aos que o presente edital, com de conjugal sem quaisquer bens a inventariar nemIoão Correa ate o balcão. Este porem desvenctlhan- prazo de trinta dias virem, ou dele conhecimento ti- filhos a guardar, e condenado o suplicado ao pado-se. ton�u ao salão pera brigar tendo agredido verem, que p.elo. ��utor Promo!or Publico da Co- gamentos das custas, Encontrando-se o Suplicadoum cidadão de nome Pereira. Este então foi ter com marca, me fOI dirigida a seguinte DENUNCIA: - em lugar incerto e não sabido, se requer seja oo Sargento Perrene pedindo-lhe que tomasse provi- Exmo. Snr. Dr. Juiz de Direito da Comarca: O Re- mesmo citado por editais na forma da lei,' afimdencla tendo o Sargento aconselhado que chemessem presentanre .do Ministério Público desta comarca, de contestar a presente ação, ficando, desde já,o soldado Amoldo Araujo que se encontrava no 10- edeante assinado, no uso de suas atribuições e com citado para todos os termos e atos até sentençacal pera fazer retirar do salão a João Correa. Arau- fundamento no inquérito policial anexo, vem perante final, sob pena de revelia Protesta-se fazer prolo acudiu executando o que lhe ordenava o Sergen- V. Excia. denunciar Francisco Sabino de Oliveira, va do alegado, oportunamente, por todos os meiosto Perrene de Souza que o ajudava a retirar do re- brasileiro, lavrador, solteiro com 32 «trinta e dois» de prova admitidos em direito, ínclusíve depoícinto o denunciado João Corrêa. Fora da sala foi anos de idade, natural deste Estado e residente nes-· .mento pessoal da Suplicada, das testemunhas, exao Sargento Perrene esbordoado na cabeça pelo acu te m�nicipio �o. lugar Morro da Bôa Vista e Emilio mes, perícias etc. e o maís que permitido fôr.sedo Lerore Lombardi que empunhando uma ripa ßehllng, braslle�r?, lavrador, casado, com 50 «cin- _Dando-s.e a pre�ente o' valor c"C; 1.000,00 (umprostou o P9r terra produzindo-lhe os ferimentos- ç_oenta� ano§_q� I.d�de� -=-"-ªturaL dest� Es!ado e..;-esi- �11 cr�zelros) e Juptando·se os dO,cumentos necOlJ8tantes do Auto de Exame de Corpo de Delito dente .neste Mumclplo, a Estrada Boa VIsta, pelo fa- cessarIOS .P. DeferImento Jaragua do Sul, 9-4 dede fI.s 3. Quando caido foi o Sargento Perrone a- to. delIfuoso. q�e passeI a e?Cpôr: "t;Io dia 7 �e feve- 1947 Assinado)I?p. Al'quime.des Dantas (Estavamgredldo pelo acusado. Lombardi fi mais pelos acusa- relro na resldencla de EmllIo Behhng, realIzava-se coladas estampIlhas estaduaIS no valor de cr$3,OOdos joão Correa e Waldemar Maba. Conseguindo uma festa de aniversario. La pelas vinte e duas ho- devidamente inutilisadas com data e assinatura)porém livrar-se dos agressores mesmo deitado o a-
ras deu-se uma briga entre Emílio Behling que pro- "Despacho. A como requE'r Em 9-4-1947 Assinado)cusado Sargento Perrone sacou de seu revolver ten- c�rava expulsar de sua propriedade a francisco Sa- A. Oliveira. "E, encontrando o reo em lugar indo disparado contra seus agressores vários tiros dos bIno de Oliveira, que em companhia de outros seus certo e não sabido, mandei passar o presente diquaes um atingiu a Letore Lombardi e outro Walde- amigos, invadira a propriedade de Behling em de- tal de citação, pelo qual cito e chamo ao ditomar Maba causando.lhes os ferimentos descritos nos �élllda dos fundos. Behling então pediu que fran- LEOPOLDO DREWS, para, dentro do prazo legalAutos de Corpo de Delito de fls. ,4 e 5 respectiva- CISCO Sabino de Oliveira se retirasse, seguindo-o contestar ou não a presente ação de desquite quemente. foi nessa altura que a contenda terminou. até o p�rtão .de sua casa. Foi 41i que discuti.ram ten- lhe move �ua l!lulher Leoni Raduenz Drews, fican.Tendo o soldado Arauio percebido que o SHrgento d? BehlIng. vl�rlldo uma pancada em FrancIsco. Sa- do� outrosIm, �ltado para t�dos os !ermos e atosPerrone achava-se ferido transportou-o para o Hos- bIno de OlIveIra, que sacou de uma faca, ferIndo ate sentença fmal da menCIOnada açao, sob penapital. Lombardi tambem foi transportado para o Hos- gravemente seu contendor. «Auto de Exame de Cor- de revelia. E para que chegue a noticia a publipital acomponhado de outros "E como assIm pro- po. de. D�lifo de fls. �». S�bino de Ol.iveira tambem c�, se I?assou o present� edital com () prazo decedendo tenha o denunciado Joaquim perrone de saIu lIgeIramente ferido pOlS que Behhng o agrediu trmta dIaS, que será afixado no lugar de costumeSou�a cometido o delito previsto pelo artigo 129 do empunhan�o :.:ma corrente «Auto de �xame de Cor- as portas. do. For.';ln;t, e publicado pela imprensa,Codlgo Penal combinado com § 1 ° do artigo 51· e
do de DelIto de fls. 3» E como assim proced�ndo local e DIarIO OfICIal do Estado. Dado e passadoos denunciados Letore Lombardi João COI·rea e Wal. tenha o denunciado Francisco Sabino de Oliveira nesta cidade de Jaraguà do Sul, aos dez dias dodemar Maba' o delito previsto pelo artigo 129 com- cometido o crime previsto pelo artigo 129 do Codi- mez de abril do ano de mil novecentos e quarenbinado com o artigo 25 do Codigo Penal oferece go Penal paragrafo 1°. n. I e paragrafo 2°. n. IV; e ta e sete. Eu, Ney Franco, escrivão o subscrevi,esta Promotoria Pública a presente denuncia contra Emilio BebUng o delito previsto pelo artigo 129, Assinado Ary Pereira Oliveira-Juiz de direito-"Estodos q�e espera seja recebida e afinal julgada apro- oferece esta P�omotor�a Públi�a a 'presente denuncia, ta conforme o original do que dou fé

...vada afIm de .que sejam. os denunciados punidos nas que e�pera seja re�eblda e afmal J.ulgada e. aprova- Jaraguá do Su.l, _10 de abrIl de 1947penas dos artigos da 'leI violados. Requer ainda se- da, afim de �ue s.e!am o.s denunCIados p�Oldos !las -o escrlvao - Ney FrancoJam tomadas as diligências necessárias para a for- penas dos dIspositivos VIOlados. Requer aInda sejammação da culpa a citação dos denunciados para se tom�das -todas as di�igê�cias necessari�s para a 'for·
verem processar e julgar bem como a intimação das maçao de culpa, a clfaçao dos denunCIados para setestemunhas abaixo lIrroladas para oportunamente verem processar e julgar, e bem assim, a intimaçãodizerem sobre a denuncia tudo sob as penas da lei. dl?s testemunhas adeante arroladas, par.a oportunajaraguá do Sul 7 de Março de 1947,(assinado) Pri- ment� dizerem s�bre a denuncia, tudo sob as penasamo Ferreira do Amaral e Silva. Promotor PÚblicolda leI. - Jaragua do Sul, 18 de Março de 1947. (ass)

1RóI das testemunhas:-Virgilio Chodine res. a Estra- Priam� Ferreira do Amaral e Silva. Promotor Puhlida jaraguá, Hartwig Ramthum res. á Estrada Itapocú co,. Rol das testemu,nhas: Bernardo Eduardo r:'Iilke, I
Clinica ger.al medico - cirurgia de adultos e creançasArnoldo de Araujo res. n!cidêide. -E havendo sido reSidente e!ll Jaragua; Gustavo StGllperg; reSIdente

I
- Partos D.iathen�ia, Onda,s curtas ,e Ultra-::urt.asdesignado o dia 10 de maio proximo vindouro as 14 em ,.jaragua; �Ifredo Engelma��, .residente em Jara- - Indutotermla � Blstun-eletnco . Electt'?�cautenzaçao Ihoras para ter lugar o interrogatorio do réo e tendo gua, C�rt Neltzel, .res. fi! mUOlClpIO. "E havendo sl- II, . RaiOS Infra.vermelhos e azuIs. 111O Oficial de justiça certificado não hdver encontra. �o deSignado o dIa 12 de Maio proximo vindouro, I :)do o acusado Waldemar Mába nesta comarca e es- as 14 hora�, para ter lugar o interrogatorio do réo;

_ .tar em lugar incerto e não sabido por isso mandei e tendo o. Oficial de justiça certificado não haver
,

.

passar o presente edital pelo qual chamo e ,cito ao �ncontrado _o réo nesta comarca, e estar em lugar n•. LUIZ DE SOUZAréo WALDEMAR MABA para comparecer neste Incerto � nao sabido, por isso ma.ndei passar o pre- '.juizo na sala das audiencias no dia 10 de maio vin- sente edital, pelo qual chamo e CItO ao réo FRAN- AD 11 O G ADO,
douro as 14 horas afim de ser interrogado sob pe- CISCO .SABINO DE OLIVEIRA, para comparecer Escritorio: Mal. Deodoro da Fonseca, 210 - Tel. 34na de revelia. E para qne chegue a noticia a publico nes/e J�IZO, na sala das audien�ias, no dia 12 de Residencia: Benjamim Constant, 136 - 'reI. 12se passou o presente edital que será afixado no 'Iu- maio vmdouro, as 14 horas, afIm de ser interroga· ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::gar de costume as portas do Forum e publicado �o: sob pe�a de revetia. E para que chegue' a no: ....��!!!!!!!�!!!!!!!��!!!!!!!����pelo jornal local "Correio do Povo". Dado e passa- tl�la a publIco, se passou o presente edital que sera H CLI.NICA DE' OLHOS - OUVIDOS - NARIZ. E GARGANTA, ii,do nesta cidade de jaraguá do Sul aos dez dias afIxad? n<? lugar pe costume, as portas do forum, ii ( m,iIderna e primorosamente instalada do Hdo mez de abril do ano de mil novecentos e qua-

e publIc,ado pelo Jorn�1 local "Correio _do Povo". Da- ,.
..

renta e sete. Eu Ney franco escrivão o subscrevi.- do e p�s'Sado nesta clda�e de Jaragua do Sul, aos �� DRo SADALLA AMIN H(assinado) Ary Pereira Oliveira. Juiz de Direito. doze dias do mez de abril do ano de mil novecen- 11 CONJUNTO DE APARELHOS' MODERNOS, UNTC? NOS ·,'iEstá conforme o original do que dou fé. tos e quarenta e .sete. .Eu� Ney .franco, .0 �ubscrevi,. :i ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANA :!
.

«ass.» Ary Pereira OlIveIra. JUIZ de DireIto. Esta ii «Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» iijaraguá do Sul 10 de abril ,de 1947. conforme o original do que dou fé.- !i HORARIO: 10·12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2·4 li
Jaraguádo Sul, 12 de abril de 1947. 11 _ "oinvill. - IIO Escrivão - Ney Pranco. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiii
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im�����������������.���AIII- enses comparecera� inu-
iliDir �---"_""_''_''''''��'_''_'�'_'"-I.''' d�

.

. meras pessoas gradas e
. ,0, 0" Mafra e Rio Negro, des-

"LI
I

d
- -

.

, d locando se entre elos o

II IqUI açao nao.... 1',1 i;��::��7:���:�I!;�
"

Exmo, Sr. Prefeito Muni-
cipal de Mafra ônr. Pe-

I'
.

J' dro Kuss se fez represen-

f A CASA REAL CONCEDERÁ UM I tar pelo snr. Sebastião

I D .

I II Silveira.

I"
ESOONTO ESPEOIAL DE tO%, NOS AR-

'I
Apös o iantar o "Biki-

I TIGOS ABAIXO RELACIONADOS SOMEN- I
ní" enfrentou o Clube de

,
� Bolão "Cararlnense" ten-

II TE NO PERIODO DE 5 DE MAIO A 20 DE Jl do este vencido por lar- Faço ciente aos interessados, e principalmen-
t JUNHO. II ga margem de pontos: te aos candidatos aos concursos para Agente Mu-

U J Finda a partida o "Bi- nícípal de Bstatístlca, que a Junta Executiva Cen-

n " kini" fez oferta de bellest- tral do Conselho Nacional de Estatística, em Re-

I, Soanente 45 dias - Aproveite.... ! 'I mm�l·smeddaeslhtaac�.duoe COj.ou�aedaOor solução n' 269, datada de ontem, modificou a es-

J ... ... � truturação da carreira de Agente de Estatistica,
II

. dos locaes, snr, Carlos que assim ficou organizada:

'( ARTIGOS DE ALUMINIO. Baterias dê 18 peças, panelas, chaleiras, J Lopes. Oferecendo tarn- Classe A crs 900

J b I f
' li bem um premio de con- B GIl 1

•
u es, ormas p. sobre mesa e doces, marmitas de todos

f' solação que coube ao snr."
. crs .000

"
. tamanhos bem como artigos de folha de ílandres.

"
Osmar Siqueira.

"C crS 1.100
"D cr$ 1.300

'"�I ARTIGOS DE VID1!Q. de todas as espécies bem como de cristal. 'I of���er�O� ��s ��f����ki� "E cr$ 1.500

L Ô F cr$ 1.800

It
indos jogos da melhor louça nacional, jogos de Chá e I ní" uma suculenta chur- "G cr$ 2.100

Café em conjunto, jogos de jantar, jogos de Chá bem co··. rescada na Sociedade "14 "

II mo eutras louças avulsas. Lindos estojos e peças avulsas It de julho"; é noite um jan- "r ��: �:j��
.n

de utencilios para cosinha, de mataria plastica americana. 'I tar em que tomaram perte :: J cr$ õ.ooo

'J' QUADROS SANT ,J Exmes. Snras. da Socie-
2. - Nos Estados do Paraná, Santa Catarina

......

·

......__;..O,;;;",;;,S· e paisagens de todos os tamanhos: bem li dade Mafrense e Iaregua-
e Rio Grande do Sul, as atuais Agências das elas-

t como pinturas. á óleo.

'I
ense. Usaram da palavra
por Mafra e Iaragué res-

ses A, B e C passam á classe B, ou seja, a elas

, I t· t � oorresponderá o vencimento de Cr$ 1.000; as das

I
ARTIGOS DE MADEIRA. lindas caixas imbutidas. Vasos, , biscoi-

ll ßec Iv�men � oSB ��rs. classes D e E passam a C, isto é, ficarão com Cr$

t
.

d t t t f
.

rs. rancrsco rast e
1.100 de vencimentos; e as demals Agênelas se-

eiras, qua ras, por a-re ra os, mesas para umantes, diver �, P' d A IS' \J

II '

sas. esculturas e muitos outros artigos. '.
-

, rIam� o mara. �gUla. rão apenas reclassificadas, sem alteração do res-

'I
" -

II se ao Jantar a peleja en-

tre o "Bikini" e '14 de pectívo vencimento, de acôrdo com á discrimina-

I
JOGOS DE CINTO E SUSPENSORIO e avulsos, Carteiras e porta- II Julho", tendo novamente ção do ítem precedente.'

. . .-

nickel dos melhores couros,' dó mais fino .até o mais n baqueado o Clube dos ví- 3. - Os .concursos cujas I.nsCrlÇQes.
foram

I simples. II sltantes. aberta� por edital dest� Secre!arIa-Geral, de 4 de

)'
.

fi Outra medalha foi ofe- I fe�erelro .

de 1'947,. serao .realIzad�s apenas em

ARTIGOS DE PRATA BOLIVIANA' . S ta Cei C. _ rectda e outro premio de I
dOIS mveis, segundo deliberou ainda a Junta

I. -- como. sejam : an a ela,)1 U II .

-

. Central'
.

'f d
. .

�
consolação, cabendo aque- .... .

)'
Cl lXOS, qua ros p. parede, bandejas e estojos de diversos. n Ia ao sr. Carlos Jungs, -e Primeiro �Ivel - classes BaD

I tipos. II este ao sr. Sebesrião ôil- Segnndo nível classes E a G

" fi veira. 4, - A idade minima para inscrição nos con-

n II Rio Negro foi visitado cursos a que se refe o presente edital será de 18

t, V d
-

"

d '.
.

h'
.

.

II vár.ias ve.zes p.elos. cara- e 22 anos., res.pectivamente, para o primeiro e

.

-. en as .. ,a In· e I r.o _ � '�'. .;,._ y�n!.s.tfls �qye 9,ié.l .20 q t�r-, ara O· segundo nivelo .

_..

II .

-

. .:"
.

' .
.'

. - It de esnveram no Bar Rlo- 5 .
.;_ As provas' do concurso do prImeIro nI-

�
.

.

. _! negrense, na Radio Rio vel 'versarão sobre o programa aprovado pelas

����������olmIIN�M e na Sociedade '1nskuções regu�dMas dos concunos" para o

1- . _ .. - "Vitorie", travando-se nes- nivel médio, e as do segundo pelos programas'

Esporte em Jaraguá do Sul te local duas 'partidas sern aprovados para o nivel superior.
carater de disputa, forma- 6, - Os candidatos que se inscreveram para
das as turmas de elernen- os concursos dos niveis elementar e medio, se

tos rionegrenses, iaragua- gundo as instruções anteriormente baixadas, terão
enses e mafrenses indis- suas inscrições automaticamente revalidadas para

Esteve na cidade de dos animadores da apro- gern em nome dos visi- tintamente. A todas essas o conc�urso do primeiro nivel.

Mafr:a, dia 19 do mês p. ximação entre os bolonis- tal1tp.s o Dr. Priamo Fer- festividades compareceu o 7. -- A Secretaria-Geral do Instituto «Av.

em excursão, lá permane- tös de Jaraguà e Mafra, reira do Amaral resaltan. conjunto musical "Guana- Franklin Roosevelt, 166 Rio de Janeiro», as Ins

cendo até o dia 21, uma grande amigo de ambas do que em se tratando de bal'a" do maestro França petorias Regionais de Esiatistica «em Curitiba, Flo
embaixada desportiva do as cidades que, por se uma festa de confraterni- Vosgerau, executando be- l'ianopolis e Pôrto Alegre» e as Agencias Muni

"Bikini Boliche Clube" de achar acamado não pou- sação entre duas cidades lissimas peças musicaes. cipais de Estatistica prestarão aos interessados

Jaraguá do Sul. fi.dalga de compartilhar dos feste- calarinenses, cabia' por- Dia 21. das 11,30 as 12 quaisquer informações complementares.
acolhida tiveram naquela jas, com grande pesar pa- tanto, um brinde aos SI'S.

horas o maestro França 8. -- Continuarão abertas até o dia 15 de

cidade bem como na de ra Iodos. .

.

Dr. Aderbai Ramos da Vosgerau executou um maio as inscrições aos concursos para Agente de

Ri9 Negro, no visinho Es- A noite, foi seryido á Silva presidente de todos programa na possélnte Estiltistica dos Estados do Paraná, Sunta Catarina

tado do Paraná. emba.ixada um lauto jan- os Catarinenses e Pedro emissora de Rio Negro e Rio Grande do Sul.
Os clubes de bolão fj- tar, tende nessa ocasião Kus operoso Governador dedicado ci cidade de Jâ- Rio de Ja.neiro, 11 de abril de 1947..

liados á Sociedade "14 de feito uso da palavra ofe· da florescente cidade de ragDuá.. d t.
_

. (as.) WALDEMAR LOPES, pelo Diretor da
julho" de Mafra foram os recendo-o em nome dos Mafra, o que foi feito sob epoJs. es a exec�çao Secr. Geral do IBGE.
adversarios do "Bikini". desporlist�5 de Mafra, o delirantes aplausos. os desportistas e amigos

>

a�

Día 19 os festejos em Dr. Rau! Bley, que con- Ao ágape além dos jo'· de Mafra ofereceràm ci Aviso I ;!!��;o;.�••
•
••·.::; •••••• Elii

Mafra constaram do seguin feriu ao "Bikini" um belo gadores locaes e jaragua. embaixada outro almoço 1 }'ARINHA DE TRIGO, �lte:- as quatorze horas, troféu como -recordação cjue foi servido no Hoiel
P.'b

.

d' 1 de procedencia ex- l
almoço no Hotel Exelcior, dos Clubes de Bolão "Exelsior". As 14,10 dei-

�

101 o a to as as pes- : trangeira, ses. 50:
onde se hospedaram os "Catarinense" e "14' de BITTER AGUIA xava a caravana li cidade soas de entrare!," em. meu : kgs. temos para:�
excursionistas; após, ru- Julho", ambos filiados a se eleva pelas suas

de Mafra, em cuja esta- ferren?, sem mmhél hc��- I: prouta entrega. :)

mdaram' todos á residencia Sociedade' 14 de Julho". qualidades estomacaes. ção félpinhavab-set fO povo ��. p��o ql�: p���:aO����It'el� :.: Engenho RAU Limitada '.:<
o snr. Tito Espezirn, um A,gradeceu a homena- que ora ao o a ora, no- 5

������������������� ���������������::�� �ndo�e enffio a presen- ce�' ���

r@!®@!®@?@)®!@@j'@@!@®!®@!@)®!'@®!@®!'@®!@� k�s�� �xmp;.�($;;;- d����o 5xl HEN��Q�; L�;ISE ®!'@ @l'@ @!® @!®

�
Tosse, Asma� Bronquite, Rouquidão, e Resfriados

,

@1 fra. ;::::======= Oure seus males e poupe
.

.

�
Movimentou�se a com- 'seu bom dinheiro com-

.•

TODAS. AS 'M:OLESTIA§ DO ßPHHflH" Rf\lPIRHIÓRIO .. posição de0nixo de sons
É faci I fazer boa dige_s- I, prandQ na

li U e de entu�iasticas despe- tão, quando se usa o

f
·

U
@ Encontram alivio imediato com v uso do Ç® didas. . BITTER AGUIA .armaCl8 110V8
@) I n c· O; m. p a .P a v e I @j A comitiva do "Bikini" =-- • ...z

fie ROBERTO U. 1I0RST

� Pe!"llIrill d n
·

P I I �
éra composta dos srs .

• + . II ngloD n O ODeR .. Cmf Siewertf Presidente; des Alguns dõs carava-
a que dispõe de maior

.

'. 1:..... a::: I:.JI: Oswaldó Buch, Secretario; nistas se fizeram acom-
sortimento na praça e ofe-

@)O.PEITO.RALMAI§�ONIiEC.JIDO MO BRASIL '@)Hermann Althoff, Tesou- panhar das Exmas. Sras.
rece seús artigos á-

lt®@,;.®@i®@l@@U@®e.®@i@@Á@@i.@)@l..@@.l®@;�y�:'\:I8\,@16. reiro; Dr. Priamo Ferrei- o cavalherismo dos ami- preços vantajosos.
�

ra do Amaral, Orador; gO'5 de Mafra, sua libera- Rua Mal. Deodoro, 30 - JARAGUA

MA
- Inoceflcio Silva, João Sou-llidade fidalg'a, jJermance- @.i@� @J@ @?'®

�O OA .

P A R A F E R I DAS, za, Eugenio Siedschlag, cem na recordação de to-

r � E C Z E MA. S t

Ervil10 Enke, Max Fied- dos os que foram obse-
ler, Claudio Stulzer, Jor- quiados tão gentilmente.

,..
I N f L A M A ç O ES. I ge Viheler, Udo Pawlows- Oxalá possamos, amigos

ki, Joaquim Texeira, e o de !vlafra, retribuir-lhes
C C C [ ! R A 5 I conjumo musical compos- de maneira parecida, quan-
F='- E R 5

to do maestro França do da "revanche" que nos
K ·1 I

.

A , Vosgerau, Arno Mueller, darão em nossa Jaraguá,
ES P I N H A S, E r C. Gera-ldo Harnack, Alvino que lhes há de receber de

Enke e Bertoldo Fernan- braços abertos'

Instituto Brasileiro de
Geografia. e Esta-
.

tistica.
SECRETARIA GERAL

Concurso para Agente de Estatística
Estados do Paraná, Santa Oatarina e

Grande. do Sul.

nos

Rio

EDITAL

Bikini Boliche Clube (B.B.C.)

NUNCR EXISTIU .GURl

Correio do Povo
Avisamos aos nos

sos presados leitores
que estamos proce
dendo a cobranca das
assinaturas para' o cor
rente ano.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Clube Baependí
b»- Assembleia Geral Extraordinária.

Art. 24 - A Assembleia Geral Ordinária se

reunirá uma vez por ano durante o mês de Ma�"
ço para apresentação do Relatório e Contas _da DI
retoria, discussão do parecer do Conselho FIscal e

para eleição da nova Diretoria' e nôvo Conselho
Fiscal.

§ Único - Nesta Assembleia, finda a matéria
da convocação, poder-se-á tratar de qualquer â�
sunto relativo á sociedade, dêsde que seja consi
derado pela maioría objéto de deliberação.

Art. 25 - A Assembleia Geral Extraordinä
ria será convocada sempre que fôr necessário, tra-Art. I: - A sociedade denominar-se-á "CLU- pelo pagamento da jóia e pela primeira rnensalldade taddo-se na mesma exclusivamente da materia eonsBE ATLETICO BAEPENDí", terá por séde a cíde- do seu proposto, salvo em clrcunerenclas ,exepcio- tante da convoçação.de de Iaraguà do Sul, Municipio do mesmo nome. nais comunicadas, pur escrito, á diretoria que alui- Art. 26 - As Assembleias Geraes só poderãoEstado de Santa Catarina, destinar-se-à á propor- zeré de sua procedencia. ser constituídas, em primeira convccação, com acionar aos seus söclos quaesquer recreações licitas Art. 13 - Não poderão pertencer ao quadro so-
presença de trinta sócios em pleno gôso de suasbem como a prática do atletismo, futebol, lenis, bó- cial todos aquêles que, tendo feito parte de outra so- prerrogativas sooiaes: em segunda e última convole ao cêsto, bolão, pingue-pongue, podendo, tarnbern, ciedade congênere, tenham sido da mesma elimina- cação, porém, serão constituídas por qualquer núpromover, a bem -dos sócios, qualquer outro ramo dos, ficando a respectiva slndlcancla a cargo da Di- mero.da cultura física, arrlstica e recreativa, inclusive o retorla, § l' - Desta convocação se dará ci�nd3: púespórre de tiro ao alvo. Art. 14 - O sócio proposto e aceito, não pa- blica aos sócios com antecedencia nunca inferior a§ Unico - O Clube Atlético Beependí, de du- gando a jóia e a primeira mensalídade no áto da sete (1) dias pára a primeira assembleia e de treisração por tempo indeterminado, tem personalídade apresentação do talão da referída jóia e menselídade (3) dias para a segunda e última.'

_ ,
distinta da dos seus associados que o compõe e, por pessoa autorizada pela Diretoria, será eliminado, § 2' - Si na primeira convocação nao houvercomo pessôa Iuridica de direito privado, preencherá incorrendo o seu preponente no art. 12.

nur. legal, passádos vinte (9.0) minutos da hora mar-as disposições legaes a ela referentes. Art. 15 - O sócio que atrezar o pagamento de cada para a Assembleia, os sócios presentes lavra-Art. 2' - As obrigações contraídas pelo Clube rnensalidade por um trimestre, ou contrair éI!ra�o na. rão um têrmo de presença e aguardarão a segun-.não atingirão os associados e serão garatl-(idas por importancia dêsse trimestre, sem apresentar a DIreto. da convocação.suas rendas e recursos financeiros e patrlrnoníees ria [ustlflcação por escrito, será, depois de avisado Art. 27 - As Assembleias serão sempre abérque não poderão ser aplicados em outros fins que devidamente e expirado o prazo de 30 «trinta» dles tas pelo Presidente do Clube ou pelos seus subsos não ditados pelos seus próprios oblétos, de rolerancle, sern uma solução de sua perte, eIimi - títutcs legaes que solicitarão dos sócios presentesArt. 3' - O Clube poderá ser filiado ás entí- nado sem mais formalidades.
a indicação de um Presidente para a mesma.dades esportivas oficialmente reconhecidas, afim de Art. 16 - Todo sócio que lnjrlnglr qualquer ar- Art. 28 - O Presidente da Assembleia con-tornar parte em torneios, campeonatos, partidas arnls- tigo dos presentes Estatutos, será punido pela Dire- vidará dois sócios para servirem de secretário" e,tosas e competições em geral, pelas mesmas premo- toria com penas de admoestação, multa e suspensão, quando houvér eleições, pedirá á Assembleia quevidas. até noventa «90» dies, sêndo a penalidade publicada indique dois fiscaes que servirão de escrutinado-. e afixada em lugar visível na séde do Clube e, em res na apuração dos votos.

.

Dos sDcios, suas classes, seus direitos e deveres.
caso de reíncídencia ou de infração grave, com a Art. 29 _ A data da realização da AssembleiaArt. 4· ""'7 O.quadro social será constituido de
pena de eliminação do quadro social. serà lavrada em Iivro especial para êsse fim, sen-número ilimitado de eõcios, os quaes pertencerão és l ' § 1'. _ O sócio sus,?enso não fi:ll isent.o. d? do assinada pelo Presiden�e do Clube, d.a �ssem-categorias que vão adiante descriminadas :
pagamento de suas mensalldades mas somente inibl- bleia, pelos dois secretários, pelos dOIS fiscaes,

,

a)- Sóclós Contribuintes; do do exerciclo dos direitos concedidos por êstes quando 'Iôr o caso, produzindo, assim, os SQUSb) ,- Sócios Beneméritos; Estatutos efeitos.c)- Sócios Honorários.
§ 2·. � A pena de multa será imposta a rltu- § Único - Os sócios que estiverem preseI�tesArt. 5· - Qualquer pessôa de comprovada ido- lo de indenização quando a infração ,acarretar pre- ás Assembleias de que trata o artigo retro, assinaneldade rnoral, maior de dezoito «18» anos, poderá juizo material á sociedade, podendo ser aplicada co- rão as atas em seguida àqueles.fazer parre do quadro social desta associação, bas-

mo suplementar a qualquer outra. Art. 30 _ O sócio poderá usar da palavrarendo pare isso que seja indicada por um söclo no '

,§ 3'., _ Aos sócios eHmina�os, de acordo co� quando esta lhe- fôr concedida pelo' Presidente dagôso dos seus direitos ou, então, requerendo a sua
o presente artigo, cabe àpelaçêo pare assembleia Assembleia.

.

inscrição por escrito. geral, dentro do prazo de quinze «15» dlas a contat· Art. 31 _ A eleição da Diretoria será feitaArt. 6· - São sõclos contribuintes os que pa- da data da comunicação dá p�nição, apresentan.do a
por escrutínio se�reto bem c?mo a do Co.n.selhogam mensalidade.

Diretoria um requertmenro assinado por 15 «qumze» Fiscal, sendo considerados eleitos 08 que tiveremArt. 7· - São sócios beneméritos os que" co- sócios tnclustve.o- punido.
, rnaioria dé votos.mo sócios do Clube, lhe hajam prestado relevantes Art. 17· -- Além dos citados no artigo 16, são

-

Art. 32 __ Em caso de empate Iar-se-ä novoserviços, sejam por proposta da Diretorfa,
, �provada motivos vara eliminação dos sócios: .

escrutinio, votando-se sómente nos nomes que em-em Assembleia Geral, considerados benementos.
a»- Condenação por causa deshonros�. . patarem. .. . . ,

Art S· - São sócios honorários os que, estra- b» _ Trazer desaire ao Clube ou prejudIcai o Art. 33 _ Os sócios terão dIreIto de pedIr anhos ao'Clube, hajam prestado relevantes serviços em ;eu interesse por mau comportamento. mesa a leitura dos documentos que iulgarem in-áo Clube e sejam por proposta da Diretoria, aJ"ro- c»- Procurar ruina social, pela discórdia entre dispensaveis á sua orientação na discussão.vada em Assembleia Geral, considerados honoràrios.
seus membros. Art. 34 _ Todos os assuntos serão decididosArt. 9' - Dêsde a dafa de sua admissão assis- -

d:.- Manifeslar-se ofensivamente aos créditos
pOl' maioria dos votos presentes, tendo o Presiden-te ao socio o direito de:

. do Clube dentro ou fóra do recinto social. te voto de desempate, sa1vo caso de eleição.a»- Tomar parte nas AssembleIas Garaes, pro- e»- Faltar reiteradamente ao devido respeito a Art. 35 _ Os sócios não terão direito de vo-pôr, discutir, volar e ser vo!ado; _ I membros da Diretoria em suas funções. to quando se tratar de questão que lhes
..diga. pes-b»- Requerer ao PreSIdente co�vocaçoes extra- Art. 18 _ O socio eliminado nos têrmos dos soalment6 respeito, podendo entretanto dlscutll-a.o�dinárias de .Assemblei� Geral, medIante apres�n.ta- artigos 15 e 16 \não poderá ter ingresso no Clube Art. 36 _ Ao· proceder se a eleiç�o_ será feit.açao de requerImento assmado .por dez «lO» SOCIOS

como visitante.
. a chamada dos sócios presentes que Irao deposl-efetivos, quit�s �om a tesou�ana, no qual ve!lh.a ex- Art. 19 - A readmissão. d�s sócios se fara tar na urna a cédula contendo os nomes dos voopressamente mdlca?o o motIvo da con.voca�ao, nas mesmas condições da admIssao.

A tados.c»- CompartIlhar de todas as dIversoes que o
§ Úuico _ O sócio eliminado nos termos do Art. 37 _ Os sócios não poderão perturbar aClube promover;

. _ , . artigo 14, ficará sujeito ao pagamento da totalidade serenidade dos trabalhos, interrompen�o-os c�md»-Propor d admlss,?o de SOCIO, uma vez preen- do débito que ocasionou a elimi,llação. apartes humoristicos ou qualquer àto Impr�prlo,chi das 'as formalidades destes Estatutos;
.

. .• cabendo ao Presidente o direito de fazer saIr doe» - Requerer desligamento por escnto, estan- Do fundo SOCial, receita e, despesa.
• l:�cinto os infratores em caso de reincidellcia.do O requerente em dia com a tesou!'aria do Clube. Art. 20 - O CLUBE ATLET1CO BAEPENDII .. . _ . ._Art. 10' - São deveres dos sócios el!l geral: responde pelo ativo e passivo do C�ube Jar�g�aen-' Da dlretona, sua elelçao, PÓSSI e suas atnbulçoes.a» - Após ter pago a jóia, de urne S? ,:e�, pa- se «ex-Sociedad.e Atira�ores J�ra�u�», c�nstltutnd<_>'1 Art. 38 _ O Clube será administrado porgar pontualmente as mensalidades no pnnCIplO de se o fundo social dos bens moveIS, Imov,:!s e d�l�als uma Diretoria eleita antJalmente, no mês d� Março,cada mês entrante,' bemfeitorias encravadas no ter�eno que este ulflmo, em sessão ordinária de Assembleia Geral.b»� CumjJrir e respeitar os presentes Esta- possúe nesta cidad� de IcHag�a ?O S�I, be,? como

§ único _ A diretoria do Olube Atlético Bae-tutos;
_. . por todos os demaIS bens moveis e Imovels que o

pendí e constituida de:c»- Portar-se. <:o� correçao quando umforml- clube ve,nha a possuir. ..' al>- Um Presidente de Honra;sado ou com os .dlStlOflvos do Clube, bem como em § Unico - Salvo o que constar d�s dlsposl- b»- Um Presidente;'todas as oportumdades, e� que sua pessoa assuma I ções geraes dêstes estatutos, o fundo SOCIal sóm,:n- c» _ Um Vice-Presidente;carater ou função de SOCIO;
. te poderá ser alienado ou gravado, por qualqu�r for- d»- Um primeiro Secretàl'io;

.

d»- �ão recusar ca�gós quando eleIto. ou..no- ma, mediante autoriz.aç,ã<_> expres�a de uma Ass�m- s»- Um segundo Secl'etár;o;meado a nao ser por motIVOS amplamente JU8flflca- bleia Geral ExtraordlOana, esseclaimente para esse
f»":' Um primeiro TesoureIro;dos;

." fim convocada.
I. g»_ Um segundo Tesoureiro;e»- Comparecer aSSIduamente as Assemblel.as Art. 21 - Compreende·se na recel!a.: h»- Um Ol'ador;Garaes com pontualidade, quandO �onvocado, �flm a»- Donativos de qualquer especle. i})- Seis membros pai'a o Oonselho Fiscal.de não prejudic�r o� :int�resses soclaes e os partlcu- b»- As i?ias e mensal�d�des. Art. 39 _ O Conselho Fiscal será eleito ar;t�-lares dos demaIS SOClOS,

. c»- Rate),o� ou subscnçoes que, por ventura
almente com a Diretoria, competendo·lhe e�ltll'f»- Tomar parte em !odas as festas or�amza- se torne� ,n_ece�sano�. para fazer face as despezas
pareceres sobr'e aR contas apresentadas pela Dlre-das pelo Clube, quando qUItes c�� a tesourarIa, be_rn extraordmarlas ImprevIstas... ., toría, pareceres esses que serão submetIdOS � As-como os membros d,e .suas famllta� com exep�ao d»- Produto de dIvertImentos ou� testas.
sembleia Geral Ordinária, que tomará conheClmen-dos filhos homens, malOres de dezOl.to «t8� anos, Art. 22 - Compreende-se na d�spes8; . to das mesmas.g»- Não iniciar ou manter dlsc�ssoes sobre

a»- O pagamento de alugueIS, salarlOs de
Art. 40 _ A pósse da Diretoría e do Conse-politic� partidária! religi.ão oI! vida particular; 'empregados;

. _ '. lho Fiscal será dada pela, Diretoría anterior, em�»- Pre.vemr li DIretoria quando observar qu�.I- b»- Cons�rvaQao dos bens. da s,oCledade, sessão conjunta, solene ou não, da qual será la-quer Irregulandade dentro de qualquer dependencla c» - Material para o 0xpedI�nte da �ecre- vrada uma ata especial.do Clube. '

taria e tesouraria, be� �0!,l10 materIal. esportIvo·ue Art. 41 _ As vagas qne ?co�rerem na Oire-
O d· são eliminação readmissão e punição dos socios. d»- �s cO�t�l bmçoes para entIdades a q toda, antes de decorrido o pnmelro �e!nestre dea amiS,

'. _

-

, . '. êste clube estIver flhado e o pagamento de taxas
sua gestão, serão preenchidas por elelçao �m. As-Art. 11 - A admlssao do SOCIO sera

, r�lta m�- diversas;
. sembleia Geral Extraordinária e na qual serao lme-diante proposta. firmada por qualquer SOCIO qUIte e»- Outros dispêndios conSiderados de ne-

diatamente empossados os eleitos.com à t�s<_>uraria. . _ ,. cesstdade inadiavel.
§ único _ Decorrido o primeiro semestre o§ Umc<_> - .A admlssao �� proposto sera J�I- Da assembleia geral, sua convocação, constituição e funcionamento. cargo que vagar será acu�ulado por uutro mem-gada pela !?lretOrIa, por es.cruttnlo sec�eto, bastan .0

A 23 _ H ádI' de Assembleias bro da Diretoria, à critérlO da mesma e quandopara que nau se torne efetIva que a Impugne maIs _rt. . .aver uas c asses

não houvér o substituto legal.
.

de tres «5» votos.
,

Geraes de SÓAClOS. bl
.

Art. 42
-

_ Á Diretoria compete coletIvamente:Art. 12 - O sócio proponente sera responsavel . a» - ssem ela Geral Ordinária;

Atlético
Aos trinta e um dlcs do mês de Março de mil

novecentos e quarenta e sete, em Assembleia Geral,
foram altêrados os estatutos do Clube Jaraguaense,
que passarão a ter a seguinte redação: .

DENOMINAÇÃO, FINS, SÉDE E DURAÇÃO DA SOCIEDADE.

).
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PAG.5a»- Administrar o Clube, zelando pelos Mus sembleia Geral Ordi�ári&, podendo exigir do Pre-' Díonísío de Assis Pereira - Mauricio Köhler - Dr.
Interesses. .,

.

sidente
_

as inform,ac;§es que necessitar quanto ás Luiz de Souza - Willy Mahnke - Erico Blosfeld -

b»- Elaborar Regimentos Internos. operaçoes que possam promover dúvidas. Ney Franco - Guilherme Gumz - F. Frederico Moel-
c:.- Fazer cumprir as disposições dos Esta- f»- Dar parecer sõbre os negócios e ope- ler - João Emmendoerfer.

tutos e dos Regimentos Internos bem como as rações do ano, sugerir e alvitrar, tomando por
suas próprias resoluções.' �

base o Balanço e Contas apresentadas, denuncíd»- Nomear diretores para Oi diversos de- ando os êrros, faltas e fraudes que porventurapartamentos do Clube.
descobrirem.e»- Resolver os casos em que forem om'is80s g» - Convocar extraordinariamente as Assem-

'estes Estatutos e 08 Regimentos Internos. bleías Geraes e urgentes.b- Autorizar todas as despszas previstas porestes Estatutos.
Disposições Beraes.g» - Determinar as diversões. Art. ·50 - A diretoria eleita e empossada em

h" - Decretar e tornar efetivas as penalidades assembleia de hoje, com mandato até 31 de mar-
e eliminações.' ço de 1948, ficou assim constituida:.

i» - Fazer executar as resoluções das Assem- Presfdente de Honra: _ Artur Müller.
bleias Gerass.

Presidente: _ Alfredo Krause..
j»- Nomear os empregados que forem neces- Vice-Presidente: - Dr. Alvaro Batalha.

sãrios.
10. Secretário: - Francisco F. Fischer.

k»- Escolher e nomear representantes para 2°. Secretário: - Edgar Piazera.qualquer ãto em que tenha de figurar o Clube. 10• Tesoureiro - Dionisio de Assis Pereira.§ único - Organizar o Relatório anual do 28• Tesoureiro: - Mauricio Koehler.
Clube para ser apresentado á discussão e votação Orador: - Dr. Luiz de Souzada Assembleia Geral Ordinäira compreendendo o Conselho Fiscal: - Willy Mahnke - Erico Blos-Balanço e demonstração da receita e da despesa. feld - Ney Franco - Frederico F. Moel-Art. 43 - Ao Presídente compete: ler - Guilherme Gumz •. João Emmen-a»- Presidir as sessões da Diretoria sem vo- doerfer.tar, salvo em caso de empate em que terá voto de § único _ É permitida a reeleição para qual-
qualidade obrigatória.

b»- Convocar sessões de Diretoria. quer cargo da diretoria ou do Conselho Fiscal.c» - Representar o Clube passiva e ativamen- Art. 51 - A diretoria promoverá por contate, em Juizo ou fóra dele. . pröpría, ou em colaboração com ás autoridades,d»- Agir conforme lhe parecer conveniente, os festêjos das datas magnas da Pátria, podendoem caso imprevisto de carater urgente, dando co-
ceder gratuitamente os seus salões para festas cínhecimento do seu äto á Diretoria, na sessão se-
vieas ou beneíícíentes.guinte. Art. 52 - O Clube poderá ser dissolvido

.

e».....:. Ordenar as despêsas ordenadas pela Di' quando uma assembleia geral, com presença det
.

dojs terços dos sõcíos assim o deliberar ou quan-
re Orla •

.

f»- Assinar todas as atas, assinar os termos
do o seu numero de associados fôr inferior a trín-de abertura e encerramento e rubricar todos os li-
ta «30».

vros da Secretaría e Tesouraria. § único - A assembleia que estinguir a so-g»- Assinar choques e ordena de pagamento ciedade deliberará sôbre o destino do patrimonioe outros titulos de igual natureza, conjuntamente de acordo com o qu�. prescreve o Çódigo Civ�l.com o tesoureiro. Art. 53 - A JOIa e a mensalídade devidas OOOOOOOOOOOO�.OOOOOOOO�OO. .

Art. 44 - Compete ao Vice-Presidente subs- ao Çlube serão fixadas pela. diretoria em reunião

I Adolf Herm Schultze I
tituír o Presidente quando impedido este, em to- conjunta com o C0I?-selh� FIscal.

.
•

das as suas atribuições. I. Art. 54 .- A díretoría e Conselho �Iscal, con- MARCENARIA EM GERAL
Art. 45 - Ao primeiro secretário compete : Juntamente� I�cumbe entrar em. entend�ment� com

�
"

-_-,,- . �

a»-;- Fazer e assinar toda a oorrespondencía outros clu1?es� �studar propostas e �ceItar. Iórmu- � Oterece moveis CIMO de todos os tIpos da m
e lavrar atas das sessões da Diretoria, assinan- las,_em prInCIpIO, no �entIdo de fusao ou mcorpo- 00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS

.
00

do-as.
raçao daq�eles com este .snube.. . '. � Mantem um

..estoque �ermant:nte de todos (�S tipos �
b»- Ter a �eu cargo o

z= da sociedade. �rt. 50 - A ap:r.:_ovaça.o. deíínítíva do 9ue for

I
de MObIlIaS, especialmente para escntorío. 00

C" - Organizar O Registo Geral dos Sócios, combII?-ado pel�s orgaos dírígentes, mencíonados INSTALAÇÕES COMPLETAS DE: 00
fazendo nele todas as alterações e anotações ne- n� artígo �nt�rlOr, depe,nderá sempre �a resolu-

Dormitorios, Salas de Jantar

I
cessärias.

çao da maioria dos SÓCIO.s, em�se.mb]jna Geral. -

Cópas Escrttorios.' Mov i rusticos e outros.

. d»- Oficiar a todos os sócios propostos e Art. 56 - Qualquer alteração dos presentes ' , esaceitos pela' Diretoria. estatuto� só se poderá efetiva� em assembleia ge- 00 M�VE�S AVULSOS COMO:e»- Deixar cõpías de oficios e demais do- ral medíante aprovação de dOIS terços dos com- � CadeIras,
�

cumentos que em nome do Clube forem endere+ ponentes do quadro social e que estiverem no � PoltroI_las fixas e, giratorias.
�

çados a outros. pleno uso e goso dos seus direitos.
.

� Mesinhas de centro e para radio
f» - Arquivar o Relatorio da Pösse,

. apresen- Art. 57 - O seis «6» de março de cada ano 00 E entre muitos outros, a
tado pelo. Presidente. ê considerado Data Magna do. Clube Atlétíco-Bae- Vi

Caixa Registradora marca "RECORD" �
g»_ Publicar anúncios, expedir convites e pendi em virtude de corresponder a data de tun- Afamada pela sua eticiencia, substitu 00

programas referentes ás necessidades sociaes, digo, dação do Clube que foi fundado aos 6 de Março indo as Caixas Registradoras de
00

atividades sociaes, afixar avisos de Assembleias, de 1906, com o primitivo nome de SOCIEDADE elevado custo.---------
�

. concurrencia e outros. ATIRADORES JARAGUA.
K Teda a Mercadoria á pro.ta Entrega �

h»- Inventariar os bens do clube anualmente. Art. 58 - As cores dêste Clube serão: AZUL > RUA RIO BRACO, 964 � TELEFONE, 75 00
i»- Substituir o Presidente na falta do Vice. e BRANCO eo pavilhão será AZUL, tendo ao ('en- 00 Jaragúá do Sul Sta. Catarina ��r!. 46 -. A� segundo .secre!ário compete tro as iniciaes "C. A. B." em letras bordadas em �OOOOOOOOOO��OOOOI�OO�OOOOOOOOOOOO

substItmr o prImeIro quando ImpedIdo êste e au- branco, verticalmente, com as dimensões de um
xilial-o quando solicitado. metro Qe largura 'por metro e &essenta centime-Art. 47 - Ao primeiro tesoureiro compete: tros de comprimento.a»- Ter sob a sua guarda direta a respon- Art. 59 - Todas as modalidades de esportessabilidade de todos os valores e titulos de renda que êste Clube venha a praticar serão de cara- Por motivo de mudança, um caminhão OPEL-do Clube. ter amadorista. '

BLITZ - 1939, em perfeito estado.b»..,.... Arrecadar a renda do Clube. Art. 60 - O Clube incentivará tambem, por PREÇO DE OCAJ§][ÃO.c»- Fazer a escritura' da receita e despêsa. meio de processos educativos compativeis, a cul- Tratar com o Snr. EDUARDO MURARA
• d»- Assinar os recibos de joias, mensalida- tura moral, civica e inteletual, sobretudo no meio 5x1 Itapocusinho
des e remissão de so�ios. das gerações mais novas.

. -----------�--'----------oe»- Assinar com o Présidenteos titülos cóns- Art. 61 - Esta sociedade estimulará, entre Vend e -se
tantes do mencionado na letra h do artigo 45. seus associados, a realização de provas que con-f»- Fazer as despesas autorizadas pela Di- corram para o desolvimento e o apuro eugênico Por preço de ocasião, um terreno com a area
retoria. da juveIitude. de.922 m2., na Rua CeI. Procopio Gomes de Oli-g»- Apresentar â Diretoria, na primeira ses- Art. 62 - Será organizado, nesta entidade, um velrd.são de cada trimestre, o balancete relativo ao, tri- departamento feminino, por meio de cuja manu-

_
Tratar com o Snr. JOÃO COELHO

mestre anterior, conjuntamente com uma lista dos tenção serão incentivados os desportos úteis á

I "_x_1
� E_s_tr_a_d_a_N_o_v_a_� :)

sôcios incursos no artigo 16. "
. cultura fisica da mulher.

V
h»- Organizar o Balanço anual e o demons- Art. 63 - Não é permitida a. aquisição de ende-setrativo de contas, receita e despezas sociaes. material esportivo no estrangeiro desde que, noi»- Superintender a cobrança de todos os Paiz, se produza o mesmo em iguaes condições.titulos sociaes. Art. 64 - Será passiveI de pena qualquer di-k» - Ter em ordem os documentos a seu retor ou sócio desta entidade que, no exercíciocargo. de sua função, cometer ou permitir que se comê- ' Tratar com o snr. EDUARDO MURARA
1»- Escritura.r com a maior clareza os livros ta, por qualquer fórma, áto que colida com a 3x1 ltapocusinho

(:

a seu cargo. prática honesta do amadorismo, ficando a Dire· ---------------------Art. 48- - Ao segundo tesoureiro compete toria incumbida de exercer segura fiscaliza.ção VENDE-SE.substituir o. I?rimeiro quando impedido e aUXIliaI-o I sobre o assunto.
.

quando sollCItado. .

Art. 65 - Sómente brasileiros poderão exer-Art, 49 - �o Conselho Fiscal compete: cer qualquer cargo na diretoria deste Clube.a»- Instrmr com seus Conselhos ao Presi- Art. 66 - A diretoria não poderá convidardente sobre tudo o que fôr em beneficio do Clube. pessoas residentes nesta localidade, e em condi.

.

b»- Zelar p_elo bom desempenho da Direto- ções de serem sócios, para as diversões .que o
rIa em suas funçoes e �elo Clube em geral. Clube organizar e uma vez que essas pessoas sec»- Tomar conheCImento das propostas para tenham. negado a fazer parte do· quadro social.

3x 1

admissões e exclusão de sócios, fazendo-as enca- Art. 67 - As leis da sociedade não poderão ----- -----------------minhar á Diretoria com as necessárias informa- conter dispositivos que contraJ'Íem disposicões es- Vende se
ções quanto aos requisitos exigidos por estes Es- tatuárias das entidades ás quaes se achar' filiada, -tatutos.

. prevalecendo os destas.d:. - Superintender qualquer serviço desdeque assim entenda e solicite o Presidente.'
,

Jaraguá do Sul, 31 de Março de 1947.e»- Examinar os livros, verificar o estado Artur Müller - Alfredo Krause - Dr. Alvarodo caixa durante o trimestre que proceder á As- Batalha - Francisco F. Fischer - Edgar Piazera -

Reconheço verdadeiras as firmas supra deArtur Müller, Dr. Alvaro Batalha, Edgar Piazera,Mauricio Köhler, Willy Mahnke, Ney Franco,F. Frederico Moeller, Alfredo Krause, FranciscoF. Fischer. Dionisio de Assis Pereira, Luiz deSouza, Erico BIosfeld, Guilherme Gumz e de JoãoEmmendoerfer, do que dou fé.-
Em testo. M.T.C.M. da verdade.
MARIO TAVARES PA CUNHA MELLO

Tabelião.

������I Fabrica de Moveis "SÃO JORGE_: }Especialidade em cadeiras de palha, tipo Colonial, Rus- ttico e de assentos de madeira compensada. ê
i AchilIes Sant'Anna iRua Dnque de Caxias S. n.

tORUPÁ - Jaraguá do Sul - Santa Catarina - Brasil 4.�����@�

Clinico de OIhol, DRuidas, nariz, fiarlalla IDr. Artninio Tavares
Professor Caledrolico de Biologia do loslillulo de Educação de FlorianópolisEx-Chefe 110 s servlços clinicos e cirurglcos do especialidade noHospital de Caridade de Florianópolis,Assistente do professor OClvid Sanson, no Rio de Janeiro.Ex·lnterno por, concurso, da Assistencia Pública do·Rlo de Janeiro

Formado pela Faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

B L U.M E NAU STA. CATARINA

•

VENDE-SE

Uma Junta_ de bois, garantidos para qualquerserviço, nóvos, com peso de 18 ii 20 arrobas decarne.

Dois otimos terrenos, 200 m.orgos, visinho aVila de Garuva, garantido, para plantação, bôa casade madeira, bôa chacara, 12 margos de arrozeira,'todo terreno proprio para arado e agua propria paraarrozeira, preço Cr$ 30.000,00.Tratar com Manoel Agostinho Dias no PequenoHolel em Joinville á Rua 7 de Setembro.

Vende-se uma Máquina de Costura «Grützner»,giande, propria para Alfaiate e uma Bicicleta.
Informação na Esquina Rua Rio Branco n. 1048,em Jaraguá do Sul.

2x1
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AliVERSARIOS OtN 80Dia 28 aniversariaram ecre O •

o menino Adolf Mahfud O Prefeito Municipal de
sr, Germano dos San� Ieragué do Sul, usando
tos e a menina Euliza da atribuição que lhe con

Adelia, filha do snr.Leo- fere o ?rt. 12° III, do de
poldo Reiner. ereto-lei federal n. 1.202,
Dia 29 o sr. L.Satler Dia de 8 de abril de 1939,
�1 Irene Voigt. Dia I: o DECRE�A:
Jovem Mario Mahfud, na �. 1.- Havera para es-

me�ma o sr, Wigando "MEDICAÇÃO AUXILIARErzmger, e o nosso pre- NO TRATAMENTO DAsado amigo sr. Giardini SIFILIS".Luiz Lenzi, professor em
Barra do Rib. Grande. I=LIXIB 01= H06:n:IRAA 10. do corrente aní- L L DL 11
versariou a senhorita o remédio que tem depurado
Edite Teilacke r. ° sangue de tres gerações!
Dia 2 Ingo KIitzke e a Empregado com êxito nas:

senhorita Lucilia Emmen-Idoerfer e do jovem A
rildo Stulzer, Dia 5 fes
tejam mais uma data na
talícia o sr, Erico Bruns,
comerciante' nesta praça.
Hoje fazem anos o

snr, José Polanski e a
menína.Mareia M. Ballock.
e a professora Alda Soa
res, residente em Coru- SEMPRE O MESMO! •••

SEf" PRE O M ELHPR !" •.pá. Aos aniversariantes
ELIXIR DE NOGUEIRAos votos de felicidades

do' Correio do Povo. Grande Depurativo do sangue

---------------.---------------
Kühn & Rengel

FERRARIA
Fabrica de ferramentas agrlcolas.

Principalmente Machedes. Enchadas Foi
ces etc.

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

Dr. Arquimedes 'Dantas
a8V8sa.9

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 543.

ta Prefeitura, um tabela, Inunéríca de mensalistas
(T.N.M.).
Parágrafo único � .Esta

T.N.M. será organizada
em observância ás esco
las da respectiva série
funcional (S.F.) anexas a
esre decreto. .

Art. 2. - Qualquer altera
ção posterior será expe
dida por decreto do Pre
feito Municipal,
§ 1.-Do decreto de alte
ração constarão a atual e
a nova situação das S.F.
se e estrutura respectiva
fôr modificada em qual
que das refefênclas, exece
to quando se tratar de re
ferencia inicial ou única.
§ 2.-Respeitados os limi
tes dê! escala, o salerio
inicial e o fina) de cada
S.F. poderão variar em Irene Pedrl, Oficial do
função dos encargos ser- Registro Civil do r" Distrito
viços e das condições .de da Comarca [araguá do Sul,
trabalho. Estado de Santa Catarina

§ 3 - Não serão pre- Brasil.
enchidas as vagas que Faz saber que comparece-
ocorrerem, de funções cu- ram 110 cartorio exibindo os
los salários se encontram documentos exigidos pela lei
fóra dos limites de rernu- aíim de se habilitarem paranereçäo estebelecidôs pe- casai-Se:
las S. F. '

Ed' I N 2Art. 5. - AS. N, M. só íta o .207 de 24�4-47.
poderá ser alterada quan- LINDOLFO SCHMIDT e

do houver redução de ser ANNA Z�M�ERMA�N
viço, desenvolvimento de . Ele, barsIlelr�\�oltelro,
trabalho, aumento de en- lav�ador, domiciliado .e
cargo devidamente com- resl?ente na I.lha. da FI
provados. guel�a, neste distrito, sen-.

Art. 4. - Revogam-se do fI�ho de .�erna.rdo.

as disposições em con- SChI�lldte de Ottílía Priem
trario. Shmídt.

.' .

Prefeitura Municipal de EI�, �ras;lelrB:, �<?ltelra,
[oragué do Sul, em 1. de do�estlCa, domícíliada .eabril de 1947. reSI?ente na Ilha �a YI
As.) Ten ... L. C. Herbster guelra,. neste dlstrlt?,

Prefeito Municipal sendo Iílha de Pedro _:ZI'
mmermann e de Paulína
de Sousa Zimmermann.

Por .falta de numero legal, na assembleia ge- Edital n.2209, de-29-4-1947.ral convocada para hoje, ficam os sócios convoca- HERBERT LEMKE �<: Edos novamente, à se reunirem no dia 8 de Maio ADELE KOCH
próximo, i\ noite, ás 20 horas, na Séde social -- Ele, brasileiro, soltei-Salão Sohn - para deliberarem sobre a ordem do ro, lavrador, domiciliadodia já publicada, resp. prestação de contas da Di- e residente neste dístríretoria, e eleição dos novos mem bras, caso se optar to, no Rio da Luz, sendopela continuação da Sociedade. filho de Emilio Lemke e

Tratando-se de segunda convocação, a aSSBm· de Ottilia Bacharm Lernbléia deliberará com qualquer numero de sócios ke.
presentes, na fórma dos Estatutos. Ela, brasileira, solteira,

Jaraguá do Sul, 10. de Maio de 1947. Javradora. domiciliada e

residente neste distrito,A DIRETORIA. íno Rio da Luz, sendo
ilha Frederico Koch e

OIAL DO REGISTRO CI- de Ida Kreutzfeld Koch.
VIL DE RIO DO TESTO.
Edital N. 2210 de 30-4-1947
Victor Hornburg e Berta

Hornburg
Ele, brasileiro. lavra

dor, domiciliado e resi
dente neste distrito, no
Rio da Luz, sendo filho
de Ervino Hornburg e de
Berta Hornburg.
Ela, brasileira.

.

solteira,
doméstica,. domiciliada e
residente em Testo Alto,
distrito, do Rio do Testo,
sendo filha de Ricardo
Hornburg e deAnna Horn
burg.

Cópia do Edital de Pro- _

clamas, recebida do Ofi
cial do Registro Civil de
ARROZEIRA.
Edital N'2208 de 28-4-47.
ANGELINO PURIN e
HELENA GADOTTI
Ele, brasileiro, soltei

ro, comerciário, domici
liado e residente em Ce
dro Alto, distrito de Ar
rozeira, sendo filho de
Zacarias Purin e de Ida

Cõpla de Edital de pro- Purin.
clamas recebida do OFI Ela, brasileira, solteira,

Sociedade Esportiva
"GUARANY"

Aviso
Ao sr. Leopoldo Ges- I

ser com sua Iarnllle, pare
não entrarem na minha
propriedade sern minha
licença, bem assim como
seus animais, porque não
me responsablliso

.

pelo
que possa acontecer aos

mesmos

doméstica, domiciliada e

residente neste
'

distrito,
em Retorcida, sendo fi
lha de Orestes Gadotti e
de Olivia Gadotti.

CI

I Casa de '\Ioveis IVitõrio
.
Lazzaris

� Jaraguá do Sul -

'

Rua Domingos R. da Mova�� Moveis, Espelhos, vidros e vidraças. Corta-�

I
se Vidros. Moldures pare Quadros qualquer

Itipo. - CAIXOES FUNERARIOS
.

Em estoque e sob encomendas.
Enfeites para Caixões funerários.

Dr. Alvaro Batalha - MÉDI�O
CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,
DOENÇAS DA PÉLE.

- Eletricidade Médica-
Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos
- RAIOS X-

.
Diretor ltlédieo do Hospital "São .José"

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

.......................................................................................................................................................................................................................................................
::::::::::::::::::::::::'::::::::::1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Decreto de 13 de
Ahril de 1947

O Prefeito Municipal
de jaraguá do Sul, resol
ve EXONERAR de acor
do com o art. 127 n. 9,
da lei estadual n. 55, de
30 de dezembro de 1955:
Carlos Tozini, das fun
ções de Intendenre-exeror,
do distrito de Corupá,
deste Municipio.
Comunique-se.

As) Leonidas C" Herbster
Prefeito Municipal

� t� I � T � L I � I L

Perdeu-se uma de mo
tocicleta N. 20005 no tra

Ejeto Itapocusinho até Ja
raguâ.

. Pede-se quem á encon
trou, entrega-Ia na CO
MERCIAL LTDA, ou ao
dono Hermilio Cardoso.

Tome, saúde, usando,
como aperitivo, o gran
de estomacal

BITTER AGUIA

Posto
AVISO
JARAGUA Ltda.

Oomunica aos seus distintos fregus
zes, que no corrente mês de Abril, não
efetua serviços de concertos de pneus e

cargas de baterias.

�
'. �, <,

"/llnfegridade \/�.:
mordi doi Jeul :;:
criadora/ deve-de ��a repuitrçaõ da. marca \W;fg�que e a garanlío doI t;J

bO�{)ddlóf MEOflRGS.....

'II-\\ÄO VIR�f::,) � VA <t<>� A.r
('JWETZEt INDUSTRIA.l
J-orNvllLE

!D §alb21(ü) (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
concerva o tecido da roupa porque lava facilmente e com rapidez .

............................................................ 1 ..

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
afixado dur ante 15 dias, SI
aJguem souber de algum i\11-
pedimento acuse-o para OS

tins legaes.
IRENE PEDf<I,oticial

Nao sofra de indiges
tões, use

Bitter Aguia
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ALVINO BAYER

Corupá - Rio Paulo

"MEDICAÇÃOAUXILIAR
NO TRATAMENTO DA

SIFILlS"
FRACOS E ANÊMICOS!

Tomem:
. VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

ImpregaUa CIIIIl b:itll nas:

Tosses
Resfriados
Bronquites
Elorofulose
Convalescenças

VINHO CREOSOTADO
É UM GERADOR D!!= SAÚDE.

Aviso
Venho pOl' meio deste,

retirar as palavras inju
riosas que proferi centra
a pessoa de Leocad ia

I Biella, por não serem as

mesmas verdade .

Jaraguâ do Sul, 30 de
Abril de 1947.

HELEODORO LUIZ
GABRIEL.

Quadros Santos e

bem como de diver
sas vistas de todos
os tamanhos V.S. en
contrará na

OASA REAL.
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