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senh�lJãs;� ßen1iorlt�1ia
melhor. societl_�·'/das
principais cidades brasi
leiras organisaram festi
vais e angariaram dona- .

tivos destinados a Intan-.
ela e a maternidade.
Em Jaraguâ-do Sul, o

Prefeito Municipal, Sr.
Waldemar Grubba, pe
diu a anulação da verba
2.94.5, Amparo e Mater
nidade e Infancia, afim
de poder aplica-la em

obras. Felizmente a Câ
mara Municipal, por una
nimidade, ciosa de seus

deveres, negou tão de
sumano pedido que aber
ra dos mais comesinhos
sentimentos cristãos,
praticado contra osmaís
desfavorecidos da sorte,
negando-lhes a migalha
a que tem direito por
força de Lei. '

Parece-nos que o Sr.
Waldemar )á está tão
velho que não se recor

da maís de sua infância.
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DE FLORIANOPOLIS Tudo em poucas palavras
Na Assembléia Legislativa - Politica - Outras notas - Acha-se em Joínví-: denadas em Blumenau

le, o Oomte. da Artilha- as comemorações do

O .assunto principal serem aprovados os no- ta i ltí Id d
. ria Divisionâria da 5a• centenário de Ruy Bar-

d b
nes a u una Cl a e Dla�s R. M. . bosa.

e atido. na Assembleia vos estatutos e regímen- de 20.000 pessoas estí- <;
_. Tempestades e \ _ Baixou o 'preço do

e _por díversas sessões to Interno, passando-sé vera� presentes, Ialan- inundações provacam petroleo, em varios ponfOI. a lavagem da roupa em seguida a reestrutu- do nao somente os es- grandes prejuizos na tos do territorio nacío-
suja entre os snrs. Afon- rar os diretorios do íú- tudantes, como senhoras, Guatemala. nal.
so Maria Cardoso da terior. d t d d
Veiga, executor do acor- _ Tambem o sr. CeI,

epu. a os e. o sena. or - Terminou a guerra - Chegaram ontem a

do unico e diretor do Passes Maia coordena-
uden}sta e lIder. catolico civil na Grécia, restando Joinvile. os estudantes

Fomento Vegetal através dor do Pa�tido do sr.
Ham�lton Nogueira, alem apenas dois mil guerrí- da Academia de Comer

uma carta lida pelo de- Adhemar de Barros es-

de díversos repreaentan- lheiros, espalhados em cio de Santa Catarina.
.. . t�s da� classes operárias. pequenos grupos. - O chamado jogoputado Alfredo Campos teve. em Floru�,n�polis, E

..

assim um movimento
_ Bem possível, a re- "Bingo" é de azar.

e o seu mano, o deputa- reu�llndo a Comlssao.or- nítídamente popular, el!l tirada da Russia da ....... O Banco Mundialdo populista José Maria gaOlza�o�a dessa entidl!-- to�no do grande brasí- ONU. resolveu emprestar doisCardoso da Veiga, por dde � víajando em .s�g�l1-llalro. , _ Inaugurado o Con- milhões e setecentosmil
ter este em diversos dís- a para os mUnI�IplOS . .-x- gresso Odontolögíco em dólares a Iugoslavia,cursos declarado que o d<!_ sul, o.n!ie yal em DIa 20 tiveram lugar as Blumenau. sendo que tambem foramOeste e em geral todo o mI�são. política, indo de- hom�n.agens prestadas a

_ Progetada na Ca- cedidos dois milhões e
territorio do Estado vivia pois VISItar a zona norte. Hereílío Lu�, pelo tran�- mara Federal a criação tresentos mil dólares a
com a sua situação O sr. Adhema� .

de Bar- curso do 25. amversano de um Fundo Nacional Finlandia.
agro-pecuária em com- r?s dev�rá vIsIt!lr Flo- da sua morte.

. para a redenção .da - Dominado pela Bus-pleto abandono. ríenopolís no día 6 de Alem de uma �Issa, criança. sía, o governo comunís-
- Tambem teve gran- Novembro.

.

houve uma. romarla!1 _ Estão sendo coor-] ta chines.de violencia a troca de - O movimento em estátua do Ilustre brasí- '

"amabilidades" OB- deba- torno d o brigadeiro leiro, falando nessa oca-
. tes em torno das quotas Eduardo Gomes, continua síão o sr. deputado João Como . é dominio pú
de impostos devidas pelo a entusiasmar' o pais. José de Souza Cabral e Consoante uma esta- prida primeiro por Os- blico, deverá reallzer-se,
Estado aos municipios Como em Minas, São na sessão civica falou tistica lida na Câmara carito e depois por Der- em 1950, o VI Recenseá
de São Bento do Sul e Paulo, Bahia, e todos os o jornalista Rubens de pelo sr. Café filho, apu- cy, afim de que 'a em- mento Geral do Brasil,
Araranguá. Ossnrs. Càr- demais estados, tambem Arruda Ramos. rou o Tribunal Superior presa não seja prejudi- operação de grande vulto
doso da Veiga e Barros os estudantes dá Floria- -x-- Eleitoral que o PSD ob- cada durante a penall- que abrangerá, não só a,

Lemos atacaram o go- nopolis deitaram maní- Para o Rio de Janeiro, teve 2.44-7,623 votos no dade. população em geral, mas,
verno por não cumprir testo de apoio. onde foi internado em pleito federal; 1.606.326 também, os vàríos ramos

as determinações eonstí- Os ultimos jornais vin- um sanatorio, afim de no estadual, e 1.653.242 -x-
- de atividade profissionais,

tucionais �andan�o .p�s- dos de São Paul� � Rio, submeter-s� a ul!l .trata- nas. eleições muníeípaís, Em Joaçaba, violento quels sejam a Industrie, o
sa� para os �umCIp�os tr�zem a desc�Içao �"

mento m�dlCo. VIaJOU � em todo. o pa�s. incendio Irrompeu no comercio, a agricultura e
o lmp<!sto d� "'Q�u�tr18s clic�és do� comtotos alí sr

..Ferr,eIra Lima secre- Quer ISSO dlz,er que o p�edio do, Moinho S. Vi- os serviços diversos.
e profIssões e a ditere.u- real:i1Jlfdos,t' selltto'--r-,(fU 'tafle da -FaZêDo..: � -- pv-tid4)'hlrrd$4o;;pelQ.;'J,.Jl. c'mtá.... As - 'oll1!Úlas' -des-} .- Os -tésultadös d(),C�n8o
ç,a de arreca�ayã.!> entre Vargas, e hoje presídído truiram com enorme trarão enormes beneficios,
�tado e �UnIClpiO. Ter- pelo sr. Nereu Ramos, rapidez as paredes de tanto HO Govêrno, como

mInou a discussão com NOTA�S & \

'

está sen�o, �ad!l vez r;ne-- madeira, sendo que o aos particulares, para o

troca de termos que, c<!-
. nos, mOJorltárI!>, .

VIstO deposito onde estavam mais amplo proveito da
mo se alega, sã!> anti- que, .entre o. prImeIro e 300 sacas de polvilho, coletividade, tornando-se

parla!Dentares, talS como NOTICIAS o ultImo pleIto, em que foram queimadas e cujo assim, imperioso que to-

mentiroso, covarde, ta- se empenhou, perde� valor junto com o pré- dos colaborem nessa obra

peador, bebado, etc: ' . .

794.381 votos, quaSI dIo e maquinarios atin- de grande enverglldura,
Jogados entre os dOIS O Banco d? BrasIl fl- eJe a 80COS e pontapés 800;000 lege�das. gem elevada soma. cuja realizdção foi confia-
acusadores e o sr. Raul xou as segUlntes taxas amordaçando-o em segui- E um partIdo em de- da ao Instituto Brasileiro
S(�haefer. 1e cambi'Ü: da. Foram roubados 750 clinio e, agora, dividido -x- de Geografia e Bstafisti-
- O sr. Estivalet Pi- Libra . . . . Gr.$ 52,4160 cruzeiros em dinheiro e e subdividido em tMa a

A cidade de Ribeirão ca.

res pediu a aprovação Dollar 18,72 um relogio de ouro. De- parte. Preto em S Paulo foi O Recenseamento, como
de um telegrama. solici- Franco francês. . .0,0535 mostenes

.

éra homem �eta�e das forças assolada o� um violen- todo 'levantamento estatís
tando uma agenCIa tele- Franco belga. .. 4,35 ri.co, possUlndo alem de eleItoraIS do. PSD encon-

tissimo fu�acão que cau- tico, não depende apenas
grafica e uma coletoria Escudo ..... '.' 0,3778 d!versas. casas em Flo- tra-se em Minas e São

sou inumeros
'

re'uizos da clIpacidade técnica do
federal para Piratuba. (i()rõa....... 3,6209 r!anopolis, gl'andes qu�n- Paulo,. Em Mi�a�, o�de a embora sem p�rd�s d� órgão recenseador; é pre-
- Continuam multo Peso argenti!l0 .. 2,08351

tIas nos bancos: Era: Ir- U;DN Já � !D!>Jorltàna, o
vida. Regista.se que esse ciso que haja boa vonta

atrazados o.s tr,!,ballios Peso uruguaIo .. 8,4�24 mão do sr. Celio VeIga, PSD é dlVld!<,o em duas
é o primeiro aconteci- de e compreensão por

da Assembleia, pOlS deze -x- s�u procurador na Ca- alas, . autonomas, como
mento no enero ue parte dos informantes,

nas de projétos dormem O café subiu mais uma pltal de Santa Catarina. se fossem �a _ verd�de até e�tão �e ve;ifi�ou para o completo êxito dos
nas comissões aguar- vês. Foi cotado,. para . . .

-x- duas �gremlaç<?es dIte-
em São Paulo. trabalhos.

,

dando pareceres. O rea- entregas em JaneIro a O miOlstro da. Guerra, rentes. a Ala LIberal e O I. B. G. E. esta, ago-
justamento dos funciÖ'tla- Junho, a Cr.$ 924,00 pa- po�-intermédio da Secre- � Ala O�to_doxa. ��s u�- -x- ra - graças ao sistema
rios 'ao escrevermos ra saca de 60 quilos. tarla G�ral, acaba de tImas elelçoes mUnICipaIS . . . técnico-administrativo de
estás notas, ainda estava O arroz manteve-se dirigir um ofic!o-circular realizadas l!aquele' Esta- NO�(\Ias. de Petropolls que dispõe, com uma rê-
'na Comissão de Finanças nos preços fixados pela á� altas auto��dades� .

de do, a Al!, Liberal elegeu no RIO, dIzem. que. os de de agências distri�uí-
e o Orçamento do Esta· ComIssão de Preços. todas as regIOes Mllita- 14 prefeitos e a Ortodo hospedes d<! QuJtandmha das por todos os MUOlci-
'do para 1950 ninguem -x-' res, inclusive a do Ri,!, xa 13. foram conVIdados a dei- pios da' País -, apare-
sabe onde encalhou. A Associação Comer- declarando que as um- -x- xarem o .hotel, e,nquanto Ihado para a importante
Tudo isso parece ter um cial do Rio de. Ju.neir.o da�es de tropa, es�a!.>e- Em Mafra, domingo ul- se anuncJa q:e C:b �8� ope�açã<?; Indispensável,
fim que é a prorogação sugere o cambIO multi- leClmentos e repartlçoes timo foi realisada uma e!Dprega os o es

.

e e
porem, e que o povo em

dos trabalhos por mais pIo para solução da crise deverão organizar, por festa, _ em beneficio do cIme�to est�odem. gr�ve preste sua colaboração
30 dias' pois deveria en- cambiaria, tendo propos- seus comandantes, um Hospital São Vicente de e lexlgemd dm enIsaçoes espontânea, preenchendo,
cerrar.�e em 15 de NQ- to tambem que seja feital programa de solenidades Paulo. Ao terminarem os pe a per a Q emprego. com fidelidllde, os ques-
vembro. uma emissão de 1 bilhão com que comemorem a referidos festejos, um tionárlos do Censo, afim

-x - e 700 milhões de cruzei- data de / 29 de outubro, caminhão da Prefeitura de que possa o Brasil
_ E' grande o movi- ros para amparar' os isto é, o movimento qu�, Municipal, ao passar pe- P E L ISS O C I E D IDE S conhecer-se' verdadeira-

mento politico nesta Ca- produtos afetados pela há quatro. anos, derr�- la Avenida José Severia- Grande Cancorn jarl eleieão', mente a ,si mesmo.
pital. O sr. Celso Ramos baixa da libra e, outras bando a dItadura n�I- no Maia, tentando desvi- R III H I
veio do Rio, parecendo moedas. faRcista do sr. Getulio ar um aJltomovel, colbeu
pouco eserançoso da can- -x- Vargas, restaurou no. em cheio dois homens, Dia 23, hoje I=ortanto
didatura do sr. Nereu Em menos de 10 dias Brasil o' regime demo- um dos quais veio a fa- será realisada uma soi

Ramos a policia carioca conse· cratico. lecer momentos após e rée· dançante no salão
� O· sr Ireneu Bor- guiu prender os autores EstA certa, e merece que era Erwin Possamai, da S. D. Acarai, com

nhausen
.

president� da do assassinato de De- aplausos, a providência tipografo da Impressora inicio ás 19 horas, pro
UDN ta�beIn .Veio e reu· mostene;B Veiga, funcio- que aoaba de tomar o Maf�ense sendo. o outro longando-se _até ás 24

'Diu o diretario centrsl e nario aposentado dó Te- general Canrobert da LadIslau StrumInsky. A horas. ,Poderao ser vo

a bancada udenista com souro Nacional e que já Costa. vitima d�ixou viuva e tadas as candidatas, sen-
os quais conferenciou, foi Delegado Fiscal em O regime democrático, tres filhos menores. do na mesma noite rea-

fazendo· um relato do Santa Catarina, de onde restaurado entre nós a -x- lisada a ta. apuração.
que se está passando em era natural. '29 de .outubro,mnda não O sr. Mello Barreto, Dia 30 do corrente nova

torno da' sucessão. A Os matadores desse està consolidado. Agora Diretor da Censura T�a- soirée com apuração da

convenção da Comissão funcionario, tres malan- mesmo, por detras da traI no Rio de JaneIro, 2a. votação. .

Executiva da UDN sec- dros conhecidos daquele, sucessãCl presidencial, suspendeu por 20 dias os Dia 5 sarà reallsado o

ção de Santa C�tarina bateram a porta do seu levantam,.se, contra ele, conhecidos atores Osca- Baile da· coroação da

deverá realisar-se em 19 apartamênto e quando o muitos perigos. rito e Dercy Gonçalves. Rainha, abrilhantado pe-
'. de No.Vembro; devendo velho abriu cairam sob,re -x-

.

A pen�lidade será cum- lo Jazz Elite de Corupá.

ßju�e I Brasil a Confie
. cer-se a li lesml

Presos a dois
mil lI).etros de
,profundidade
No Japão onze mineiros

de carvão ficaram presos
na Mina de Nizllmaki, a

dois mil .metros de pro
fundidade. Equipes espe
ciais

.

procuram tirar os

mineiros dos escombros
de uma gal�ria que ruiu,
desde sexta-feira.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIÖ DO POVO

filalulol da Joeil!dödl! fiporlioö ftl!erl!ülioil

ria ou extreordinaríe, funcionará com qualquer nu

mero de socíos.
Artigo 18°. - A convocação das assembléias

gerais, será feita por meio de bolerins a fixades nos

logares de maior frequencia pcpuler, com antecedeu

cia de pelo menos déz dias ou verbalmente no caso

de exrreordínaríe pelo preaídenre, com pelo menos v II.

te e quatro horas.

COl1stitlJida em SlIcessão
.

á Sociedade Atiradores "Rio BOl1ito"

f:;APITULO 1.e:
,

Da Denominaçlo, Séde, Dnraçlo e Objeto da Sociedade

.

Artigo 1°. - A Sociedade Esporfiva e Recrea-
nva "RJli Barbosa" constituida como sucessora da
Sociedade Atiradores "Rio Bonito" com séde no

logar Rio Bonito, Munlciplo de'Massaranduba é
uma socie�ade civil, desrldade a proporcionar �os
seus essocíedos e resperívas familias a pratica de
todos os esportes, inclusive tiro ao alvo, alem de
outras festas de cerarer dançante ou civico a crité-
rio de sua Diretoria.

'

Arti�o 2a• - A sociedade obedecerá as seguln
tes cores. azul e branco, formando uma bandeira em

sentido horizontal com as iniciais S.E.R.B. bordados
ou aplicadas em côr branca, no centro da bandeira.

Artigo 3°. - A duração da sociedade será por
ternpo indeterminado.

CAPITULO �8 ..

Dos Soclos

Art!�o .40• - A sociedade será constituída por

nu��ro lllmlrado de socios, sem distinção de credo
reugtoso, necíonalldade e opiniões politicas dividi-

des nas seguintes classes:
'

a)- soelos benernerltos
b)- socios contribuintes

Artigo 5°. - Será socio benemerito, aquele que
houver prestado á Sociedade serviços de alta rele

v�ncia,. mediante proposta de qualquer' membro da
Dlretorla, com à aprovação dos socíos em assem

bléa gerai,' ou pertencerem ao quadro social a mals
de trinta e cinco anos.

.

Artigo 6° - Será socio contribuinte todo aque
le que pagar a joia afixada e as mensaltdedes de-
pois de aceitos pela Diretoria.

'

. Artigo 7°. - A admissão de socios Iar-se-ä
medianre proposta ao presldenre da sociedade, ver.

balmente ou por escrito, por qualquer socio, em ple
no gozo de seus direitos sociais, devendo ser apro
vada a admissão por dois terços dos socíos pre-
sentes.

i

Paragr�fo _unico -- Tanto pera a exoneração
como re�dmlssao, prevalecer a lei dos dois terços.

. ·A.rt�go 8°. ._. Ao socío que infrigir qualquer
dlsposlção dos estatutos, ou a decisão da Diretoria
será aplicada uma das seguintes penas de acord�
com a gravidade da fdlta e procedimento anterior do
infrator: .

a)- observação
b)- suspenção
c)- eliminação
Paragrafo unlco - O socio que cooperar dire

tu ou indiretament.e;.para a desorganização ou des
credito da sociededä;\ será simaramente eliminado.

Artig.o 9°. - O aocto que deixar de pagar do
ze mensahdades consecutivas sern motivo justificado
será eliminado.

'

Artigo 10° - O socío suspenso ou eliminado

pela Diretoria. poderá recorrer pare a assemblela

geral, dentro do prazo aflxado de quinze dias.
Arfigo 11°. - São condições essenciais para
a)- sei' maior de dezolro anos

b)- ter bôa conduta

c)- residir no local da séde da sociedade

CAPITULO 3e•

Dos Direitos e Deveres dos Soc1os

Artigo 12°. - Os socios terão dir�ito:

(1)- fr�qy�ntar com suas familias as festivida-
\ des da sociedade

.

b)-- tomar parte nas reuniões, assembléias, vo
tar � ser votado

c)- solicitar licença quando se ausent<lr do
" .

distrito por mais de um anO.

Artigo 131). - Os socios são obrigados a:

a)- cumprir os estatutos e resoluções da Di

reforia;
b)- manter decencia em todos os atos e fes

tas da sociedade;
c)- indenizar a sociedade por prejuizos oca-

sione. is qne cometer. I

(:;APITULO ....

Das Assembléas lIerais

Artigo 14". - A assembléa geral em que resi

de:soberania da sociedade. constj.tuir-se-á dos socios
de�todas as categorias em pleno gozo de seus dire
tos sociais.

Artigo 1(;0. :_ A assembléa geral ordinaria se

rá realizada d e ano em ano, na séde da sociedade,
no, ultimo domingo do mês de Janeiro por convoca.

ção do presidente, para a eleição da nova Diretoria
sendo· permitido tratar-se de outros' assuntos de in�
teresse sociais.

Paragrafo unico - A diretoria será eleita por
simples maioria de votos, não sendo no entretanto

chapa oficial.
'

Artigo 16°. - A assembléia geral extraordinaria
será:convocada quando a Diretoria o achar qeces�
sario, ou quando o minimo de déz socios o solici
tarem por escrito indicando o assunto a tratàr.

,

Artigo 17°. - A assembléia geral. quer ordina-

Artigo 22°. - Ao presidente compete:
a)- representar a sociedade em suas relações

externas ou em juizo por st ou por seu

procurador legalmente constituído.

b)- resolver assuntos inadieveis, justificando
as suas deliberações na primeira reunião

da Diretoria.

c)- realizar despezas urgentes não superior a

a CrS 100,00.
d)- visar ou assinar ordens de pagamento ou

cheques que forem apresentadas .pelo te

soureiro, ou veta-los quando lhe parecer
conveniente.

e)- convocar assembléias geral ordíneria ou

exrraordinarla, de acordo com os estatutos

e Dírerone;
�

f) - numerar e rubricar -os livros da sociedade;

g)- punir qualquer socio quando incorrer em

falta centre o presente estatuto;
,

h)- resolver em conjunto com a Diretoria os

casos omissos que porventura apareçam.

Artigo 23°. Ao vice-presidente compete subs-

tituir o presidente em todas as suas faltas ou ímpe
dimc nto, com as mesmas atribuições conferidas aquele.

Artigo 24°. - Ao secretario compete: �ill!EiiI�!!!iEE!ilF.iliii!!E!!!lIIIIiiiZ'lliI!EliiliE!-lIEiII!!EEISEr'iEE!lIlE!lE!I!a)- dirílír o serviço Interno da secreterie, ten- IF b (Sezões, Malárias, .

do em ordem debaixo de guarda e respon- I I'!J rl'!Js Impaludismo I
sabilldade, os livros e arquivos da mesma.

,.

� � Maleitas, Tremedeira

b)- fazer o registro dos socios. comunicando m.... _ CURAM-SE RAPIDAMENTE C.OM _ Iao tesoureiro qualquer modificação que

porventura houver. I "Capsulas Antisesonicas
._

c) - secretariar as reuniões da Diretoria,

redi-I .-
lindo as atas respetíves. Minancora"

d)- assinar com autorização do presidente a lO::
correspondencia externa Em Todas as Boas Fannacias ...

e)- substituir o vice-presidente em suas faltas

I
I

ou impedimento. É um produto dos Laboratol'ios MINANCORA

IArtigo 25°. � Ao tesoureiro compeie:

a)- ter debaixo de sua guarda e responsabili- -tToinville - Sta. Catarina-
r !liII!I!Ii:�Ii!!!e!i!! SI P.E!IIi!i!!E!!!E!i!!i I!.ç.

ddde, os valores e ti:ulos de qualquer na- .

tureza, bem como os trofeos ou outros ���������'����;aa.i��
premios conqui�tados em competições es-I ," �=

portivas que se efetuaram
'

'B 'R t I -E X P R E S S O
b)- organizar anualmente, para apresen'tação ar e es auran e

em as�embléa geral ordinaria um balanço
geral das finanças da sociedade, com a

demonstração dos documentos

c)- arrecadar toda a receita de sociedade, de
signando de acordo com o presidente,
procuradores encarregados da cobrança.
si para' isso houver ne�essidade

d)- assinar 08 recibos de jbias e mensalida

des de socios
e)- ter em dia o registro dos socios contri

buintes, indicando mensalmente ao presi
dente, por intermedio da secretaria, os in

cursos no artigo 9�. destes estatutos

Artig o 26° - Ao diretor de esportes e festas

compete:
a)- dirijir a parte esportiva e festa5 da socie

dade
b)- responder pelo material �sportivo distribui

do aos socios, e promover as reaH�ações
de festas, divertimentos e iogos, d'r! acor

do com o presidente e dentro das, P.9ssi·
bilidades financeiras da SOCiedade

c) - zelar pela bôa ordem nas competições e

festas esportivas.
.

Artig<> 27° - Ao conselho fiscal compete:

a) - controlar semestralmente o movimento da

tesouraria, dando o seu parecer no livro

caixa ou eqUivalente
b)- solicitar esclarecimento a qualquer membro

da diretoria, sobre algo que exista duvi-

4:::API'rULO 58"

Da Adiministraçlo

Artigo 19°. - A sociedade "RUI BARBOSA"

será dirílíde por uma Diretoria eleita de ano em ano

em essernbléa geral ordinarie no ultimo Domingo do

mês de Janeiro, dando-se em seguida a posse,

Artigo 20°. - A Diretoria compor-se-á de: Pre

sidente, Vice-Presidente ôecrererío, Tesoureiro, Dire

tor de Esportes e Feetes e de um Conselho Fiscal,
constituído de três membros. /

Paragrafo unico ---' todos os membros da Di

reroríe, poderão ser reeleitos.
Artigo 21°. - Uma vês demitido ou exonerado

qualquer membro da Diretoria, no caso de eleito, os
socíos serão convocados na forma destes estatutos,

pera a eleição de um subsrituto' cujo mandato ter

minará com o da Diretoria em exercício.

das, no Interesse da sociedade

(;APITULO 7· ..

Das DisposiçGes aerais e Transltorias

Artigo 28°. - A sociedade terá duração ili

mitada, podendo ser dissolvida por motivos de di

ficuldades
.

insuperaveis, somente porem com a

aprovação de dois terços de seus socios quites,
em assembléia geral especialmente convocada.

Paragrafo unico - No caso da dissolução da

sosiedade os seus bens serão entregues a uma

associação de caridade indicada pela assembléia

geral que a dissolver, resalvados os direitos de

titulos da sociedade.

Artigo 290. - A [oía e 'mensalídade serão

fixadas anualmente pelaassembléla geral.
Artigo 30°. - Os socíos nãç responderão

subsidiariamente pelas obrigações assumidas pelo
sociedade.

Artigo 31°. - AOS associados que, em qual
quer prova esportiva obtenha as três primeiras
colocações, em competição anual; lhe serão con

feridas pela sociedade, a titulo de estimulo, as

designações de campeão, e ao segundo vice-cam

peão.
Artigo 32°. - O presente estatuto depoir de

aprovado o registrado no Cartorio competente, só

poderão ser anulados ou alterados, com a apro

vação de dois terços de seclos quites, reunidos

em assembléia geral.

Luiz Alves, 28 de Julho de 1949

Arnoldo Steinbach

Henrique Carl Junior

Adolfo Carl

Arthur Lach

Alvin Ruediger
Augusto Sohnearte

Alberto Kremer

Reconheço verdadeiras as assinaturas supra

de Arnoldo Steinbach, Henrique Carl Jr., Adolfo

Carl, Arthrir Lach, Alwin Buedíger, Augusto Sch

wartz e Alberto Kreme.r e dou fé.

Em fé Aníbal Gaya da verdade.

Luiz Alves, 28 de Julho de 1949
,

fiNIBfiL GfiYfi

Das AtribuiçGes da Diretoria

de

oaza 4 Rossi
I

Indo a Joinville não se esqueça de visitar o

«Bar e Resttlurante Expresso», a Rua 9 de

Março em frente ao Micro OnJbus e proximo
á Rua do Principe.

Lá V. S. -encontrará ·ótimös· refeições, quartos
arejados, bebidas, nacionais e estrangeiras.

Ambiente puramente familiar.

�'i:�������-�

- frallell neliDSI e�_;1
,

,ASTISIA 10 ROMEM E liA MULHER) I

A quem solicitar, será enviado pelo correio a

interessante obra do Dr. LOPES FERREIRA:

dSTISIA SEXUAL» _:_ Tratamellto ClíniCO e Dlétlco.

Junte ao pedido. CrS 10,00 para as despezas

dirigindo-se a r. S. NEVES.

Caixa Postal, 2398 - Rio de Janeiro - Brasil

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Trímonte e Héreo como corrida preliminar. Vingador e Minerva, os dois cavalos que disputarão a corrida preliminar.,
No Clube Hipico ainda serão realisadas duas corridas de bicicletas, na distancia de 700 metros, Todos hoje a raia da Estrada Nova

e.s••I ••U81 �I==l=l=���=�ln�=�a=r�te=rl=(�
11011 RU�=::::!!0�:�58 111\.!!
ii II iiRii
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O

II FlCAÇÃO CARGA DE IIN II
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I

rapazes "periquitos", chegando mesmo a domJna:
rem o alvi-anil de Jaraguä. Depois o Baependi foi
ajustando suas diversas linhas, conseguindo aqui- Em prosseguimento do certame da segundone,
librar o jogo, realisando alguns ataques. Aos 37 prellarão hoje Seleto e Aceraí em Guaramirim, sen

minutos Paulo abria a contagem para seu quadro do esta a partida principal da segunda rodada do

atirando de fora da grande área. Aos 40 minutos turno. Em Corupá o D. Pedro receberá a visita do
Silveira aproveitou se duma falha do zagueiro es- Estrela, que fará sua primeira partida do cempeona

querdo, empatando a peleja. Com essa contagem to. Estará de folga o ßaependí, que assim melhor
de igualdade de pontos terminou a primeira fase. poderá se preparar pera seu proxlmo compromisso
Para o periodo final os azurras entraram em que será conrra o Acarai, no die 30. Mesmo eruen

campo dispostos a fazerem tudo e conseguir um do em seu gramado o Estrela ameaça um dos leaders,
resultado satisfatorio. Aos 4 minutos novamente que é o D. Pedro, O Acarai muito terá que tazer

Silveira, marcou o segundo tento do Baependi, pera trazer os louros de uma vitoria frente ao ôe

quando ó clube de Jaraguá comandou as ações, leto, Os colorados jogarão sem o concurso de Ma-
.

A prlrnelra rodada do certame da 2. divisão, visivelmente dominando o conjunto visitado. Qua- be e Amando, .sendo que este echa-se seri�l!1ente
reahsado na terceira zona passou. Foi uma rodada si no final do cotejo Jordan cometeu penalty que contundido, resultando isso do choque verlflcado
que agradou em cheio, aos quantos que a assistiram Walter converteu em goal marcando. c terceiro CQm Chiquinho.

'

e mesmo, quer para 08 fans vitoriosos como derro- ponto para seu clube. Com essa contagem o Bae-
_

lados. Acaraí e D. Pedro jogando no gramado da pendi conseguiu uma brilhante vitoria sobre o
rua Marechal Deodoro, ofereceram-nos um grande Seleto e, que foi a primeira nesse certime de 49.

CdS d D"-esperaculo fUlebolistico. Vimos justamente isso que As equipes jogaram com e seguirfte constitui- Tabela do ampeonato a egun a lVlsao

esperavamo.S do jOgo. prlnclpal desta primeira roda-

r
ção : Ba

e. p
end i - Olasio- Lucindo

.

e .Otacilio-Ar- T U R N Oda. Mesmo com o ternpo ameaçador de chuva boa lete, Adernar e Nunes-Walter, Eti, Silveira, Justino
assiste�cia afluiu ao gramado do Acerat. Do� que e Oswaldínho.

.

.

16/10/49 _ Acarai x D. !>edro _ Marechal Deodoro
pr�sen:laram est� partida, tenho a certesa que não S e I e to - �Iguel-Adolfo e 9scar-J�rdan, q- ôeleto x Baependi _ Guaramirirn
deixarão d.e assistir dS restantes do campeonato restes e Neoo-Quinea, Paulo, Calí, Emerico e Nsri. 23/10/49 _ D. Pedro x Estrela _ Corupá
todo. Os diabos vermelhos, venciam pelo score de No quadro vitorioso fez OIasio fez boas defesas du- Seleto x Acarai _ Guaramirim
2 x O no. prtmeíro rernpo quenäo mais tarde o D. rante a .�rimeira fase. Lucin.do não esteve a altura 30/10/49 _ Acarai x' Baependi • Marechal Deodoro
Pedro agigantou-se, vencendo de maneira espetacu- de Otaeilio, quando este ultimo esteve num grande Estrela x Seleto _ Nereu Ramos
�ar, se�du merec!d� sua vitoria, assim como seria dia. Arlete, Adernar e Nunes 'estiveraQ.1 todos num 6/11/49 _ D. Pedro x Seleto - Corupá

.

J�sto SI o' Acara! tl�esse vencido. Depois dos 2 x O mesmo plano. No ataque Walter perde� um tento Baependix estrela _ Abdon Bat�sta
,tivemos � x 2 e meis tarde 3 x 2 pera o Acaraí. os certo, no ma.ls co.nd�smdo-se bem. Eh esteve nu- 13/11/49 _ Baependix D. Pedro. Abdon Batista
rubros nao seguraram aquela contagem a seu favor ma tarde feliz. Silveira, agradou, aparecendo bem Estrela x Acarai _ Nereu Ramos
e o D. Pedro jogando um belo futebol acabou ven- como comandante da dianteira alvi-anil. Justiuo
cendo por 4 x 3. Parecia que o A'carai havia con- igual a Eti. Oswaldinho teve atuação mais fraca i R E T U R N O
quistado seus primeiros dois pontos quando aconte- entre os onze elementos do clube da rua Abdon

20/11/49 D. Pedro x Acarai _ Oórupé
ceu o contrario. Já no inicio do lozo, os que se Batista. No SeIet<? Miguel regular. A�olfo inf�ri<?r j

-

Baependi x Seleto . Abdon Batista
achavam na ca�cha do Acarai, ficaram entusiasma- ao seu companheiro de zaga. Na mtermedlan� 27/11/49 _ Estrela x D. Pedro _ Nereu Ramos
d?s�omo sensacional- �nto de Bona. Jorge centrou da Jo.rdan destacou-se como mel�or: No ataque Neri Acarai x ôelero _ Marechal Deodoro
direita. Quando o balao desceu, o in-sider rubro veio saiu-se como numero um MUlto Impetuoso sempre 4/12/49 _ Baependi x Acerat _ Abdon Batista
na corrida e num se,:" pulo finalisou, v�ncendo Ati avançando.e arrematan.do be.m. . _ Seleto x Estrela -�Guaramirim
espetacularmente. FOI .um goal, por muttos dos pre- O arbitro da partida _fm o sr. Joao Oso�kr 11/12/41) _ Seleto x D. Pedro -/Guaramirim
sentes nunca ant�s ViStO. Numa de suas .novas (Juca) que teve boa a�uaçao. A renda da partida Estrela x Baependi _ Nereu Ramos
�ecargas. o �caral el�vou a �ont.agem r era dOIS,. por chego� a 70<?,0� eruzeiros. Bo� portanto. 18/12/49 • D. Pedro x 'Baependi'- Corupá
Intermedio ue Morertl. O primeirO'. tempo terminou Na prellmirrar o Baependi, �esmo com fraco

Acarai x Estrela _ Marechal Deodoro
com este placard. O D. Pedro parecla ter entrado quadro, conseguiu abater os asplra!lt�s do S,!'lleto )
em campo, certo de oferecer séria resistencia ao pela contagem de 2 x O, tentos de Paiva e Gaucbo.

JI�IC::;X:1"""I�"2�r'1I:!8�Acarai e de fato foi o que se deu. Tião marcou o pri �

meiro goal do clube Corupá. Mais tarde o comandante � �
_

da ofensiva do D. Pedro arrematou forte, chccando- O primeiro erro ,da Liaa AT E N çAOse a e3fera contra o poste. Abola voltou e Lange J"I O t
'

.

marcou, sem que Antonio pudesse defender o chute. oinvi ens� espor OS
}orO'e bateu um escanteio. Maba, muito bem coloca- SENHORES AGRICULTORES Ae> Pela L. J. D. foram indicados os árbitros que

.

.

,

do, enviou a redonda pa'ra o fundo das redes de EXPORTADORA E IMPORTADORAdeverl'am dirl'gir as partidas da primeira rodada'
"

Ati. Com 3 x 2 no marcador o D. Pedro não desa- DE FARTAS JARAGUÁ TEM'· A SATISdo turno. Para o prelio entre Acarai e D. Pedro, ,-
nimou e Piazera evitando um goal certo, cOrtou

f
.

H' C Ih
. FAÇÃO DE AVISÁ-LOS DE QUE,

. com a mão a entrada da bóIa no arco guarneCido OI indicado amilton arva o é para o logo
ESTÁ COMPRANDO BANANAS DE

por Antonio. O juiz marcou a penalidade maxima, entre Seleto e Baepend-i, OUo Senfi. Aconteceu
PRIMEIRA, EM QUAL�UER QU.A,N'l'I-

sendo que Francinha cobrou a mesma com precisão. porem que nem a sombra desseß árbitros apareceu.

O arqueiro do Acarai se atirou tarde. Quasi no fi O' que é que houve ati,nal? porque não vieram os DADE.

ál'bitres? Desse modo oom.e.çou mal e, bem mal. TRATAR NO POSTO DE COM-
nal da partida. quando tudo indicava que a conta- ,

EST CIDADE QITO A AV'ESe no inicio do campe()nato já sucedeu tal qUdnto PRANA", o..:
. -

gem seria de 3 x 3, Silva num feliz c1rremesso ven-
mais no final. É preciso que a L; J. D. tome as NIDA GETULIO VARGAS, 668, COM O

ceu a viO'i1ancia do O'uardião colorado. A equipe do .

DBERG
'

o e> mais sérias providencias n�.sse sentido Em Guara- SNR. GRAN .

Acarai voltava a carga, mas inutilmente, sempre

� rlJencontrando Al!dio, como ver adeira barreira do mirim neOl o representante da L. J. D. apareceu.
.

.,

eleven de Corupà. No quadro do D. Pedro podemos Vamos ver si hoje, os apit::ldore s aparecerão. ...; ��1I��!ft( &:$'{�
.

salientar Alidio, como ponto mais alto do conjunto.Ati,
Euclides, Francinha, Tião, Chig. e Lange. No Acarai,

II"""'!!'!!!'!!!C!!'!!!'!!'!!!A"'!!'!"""'S�'-!!'!!!A!!'!!!_""!'-"-!!'!!!D!!'!!!_!!'!!!A""""""'-!!'!!!S"""-
....

·�"""'T·-"""-
....

I-
....

·N-
....

···T
....·

·"""'-"""'A
....

·_!!'!!!S"""_"""""'.1sem duvida nenhuma Maba destacou-�e como a melhor

figura em campo. Está em grande forma o atlerico

player rubro. AJimentdndo o ataque com certesa. A MAIS ANTIGA CASA DE.JOINVILLE. COM A SUA FILIAL

Defendendo com precisão, merece os mélhores elo- EM JAR:�OUR�:OS��I�O��.A 5��::CHAL
gios. Antonio um tanto nervoso saiu se muito bem. (SOBRADO ono WAGNER)

Piazera, Levidos, Eugenio, Bona e Amando tambem OFERECE: Tintas para Pinluras de Casas, Mo- I

cumpriram atuação satisfaroria. Os demais estiveram veis, Maquinas, Caminhões, Automoveis etc.-Identro de suas reais possibilidades. As equipes jo- Tintas a Oleo, e em Pó, Alvaiade, Gesso, Zarcão,
garam assim formadas: Colas, Cal, Oleo de Linhaça, Agua Raz, Anelina

D. P E O R O - Ati - Alidio e Euclides· Oscar, I para tingir Tecidos de Sedas Lã e Algodão. Ce-
Chiquinho e Waldir - tangue, Tiãosinho, Tião, Fran- I ra e Oleo para Soalho, Massa para Janela.

.

\
cinha e Silva.

.

'

I
MATRIZ: Rua do Principe. 848 - JoinviJIe,

A C A R A I - Antonio - Levinos e Piazera. Euge- LIDER DO COMERCIO DE TINTAS ._1nio, Maba e Girola - Jorge, Amando, Janssen, Bona '0__ -_._.... ..0 _.... ... . ._ .- _o

e Moretti. A arbitragem de Heinz Mahn�e foi boa,
sendo que foi muito facilitado pela condluta de boa

disciplina dos jogadores A renda atingiu a casa

dos 600,00 cruzeiros. Apenas regular portanto. Na
preliminar os aspirantes do Acarai venceram pela
contagem de 3 x 2. Os goals dos vencedorzs foram
marcados por Laxixa e Fredi (2). Para o D. Pedro

marcaram Nado e Nenê. Foi uma partida
cheia de lances emocionantes e que agradoJ em

cheio aos desportistas, levando-se em conta a rea

ção dos rapazes vermelhos, vencendo quando quasi
no final do cotejo, estavam perdendo pela contagem
de 2 xL -...--.1--------------.....

Depois de o Acarai estar vencendo de
2XQ Baqueou pelo score de 4X2

A proxima rodada do campeonato

Aca�aí e D. Pedro, um verdadeiro classico - O
cotejo entre colorados e dompedridos esteve re
pleto de atrativo-Primeiro tempo 2xO para os
rubros. Final .4x2 para o D, Pedro - Boa atua
ção do a�bit�o - Seleto e Baependí completa
ram a primeira rodada, do turno, jogando em
Guaramirim - Venceram os azurras pala con
tagem de 3xl - O primeiro erro da L. J. D.

Com os 45 minutos finais, o

Bae'pendí passou bem pelo
Seleto

Ort Waldamiro Mazurechaß

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIßA MINANCOßA
Vermitugo suave e de ·pronto

efeito Dispensa
.

purgante e' dieta!
.

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-'
ME o n. 1, 2, 3 e 4

Proteja a saúde de seus tilhos t' a SlJa própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remedios

Compre boje mesmo uma 1.0MBRIGUEIBA
MIHANCORA para o St'U tilhinho.

E: um produto :ios Laboratorios Minancora
OINVILLE -

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA

Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
Illdutotermia - 8isturi-eletdco - Electro-cauterização

- Raios Intra.vermelhos e aLuis.

�Mti�������...._

Dr. Arquimedes Dantas
••••••••

Baependi e Seleto, atuando no gramado deste,
completaram a rodada do turno, preliando e apre
sentando um futebol disputadissimo. Os primeiros
80 minutos foram de franco entendimento para os

Rua Marechal Deodoro da Fonseca-, 343

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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����ca �e Ferrame�ta� ��rlco��I����'.�=���.���������
t PEDRO D�ENGEL ,� A Varig, Companhia de Navegação Aérea I�.'t

Estrada Jaraguà Esquerdo

J
�

JARAGUA DO SUL - STA. CATARINA TEM A GRATA SATISFAÇÃO DE AVISAR A SUA DISTINrrA
)

Esecute-se qualquer serviço de ferramentas CLIENTELA NESTA .CIDADE, DE QUE, FORAM NOMEADOS

b
agricolas pore uso de lavouras, como:

JMachados. Enchadas Foices etc. '

;;�:�

CORREIO DO POVO

SEUS AGENTES NESTA ZONA E LUGARES ADJACENTES, A

SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES "LUZMACH", COM

,.

Clinica �e OI�os, Ouvido:, nariz, fiaruanlo
ESCRITÓRIO SITO A RUA MARECHAL DEODORO N, 210

Fastios, Azia, Vomitos,
Pe se d e los , ln d i s g e.s tõ e s,

Cc l í

ce s do Figado.
Gazes, Digestões Penosas,
Dõres no Estemeso. Mão

Hallte, Retenção de Bilis.
:::::::::=:::::::::::::::::::r.:::::::=

..

,Vende-se em toda parte. 1:::::::::::�':;:::::::;::::::::::::::::=::::::::::-':::::::::::::=::::::::::::::::::;"H:::::::::::::::::;::�"

Õ;d�"�;mp;ã;ei'�ãiSbi;it;l!l ii II AU!�us������c�· A; II
------.-------- li Dp. ReDato ''W'al't9p ii ii OFICINA :Serviço "FORD" i�
Fazendas, chapéos, roupas feitas miudezas em II M É O I C O IIli,

I:

I I
ii ii ii l\tIECANICA AUTORIZADO ii

gera, pe os menores preços da praça, só na
. II CIRURGIA GERAL E.ESPECIALIZADA i! ii _ Ria Marechal Deldaro _ J ••• G U A DO SUL _ I!

Casa laiCO ••'••S II om cursos de Aaperfeiçoamento no li II' , ii

,
ii Rio de Janeiro - São Paulo e Buenos Aires. ii ii Posto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes ii

Jaraguá do Sul -X- Santa Catarina li Doenças de Senhoras - Partos - Clinica ii II - Lavagem - Lubrificação· Carga de 'Acumu- !i

:.,�.��•••••"
••" ••••t""•••" •••••"••••�.�••"""."."•••••··.··.··,.,..,:·.· .. ·,.··.··....·\-...•••••...ft...

••....·.,. U \. Geral de Adultos e -Crtences. H li ledores e Consêrro de Pneus. n

-====-IC:==.I.-==::II.� !. Iii consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. IlU Esta oficina está instalada em condições li

�
i TELEFONE N. 3 :i ii ii

'E 't" J 'd' C ' I iII
.

Jaagoá do Sul - Sm. Catarina ii i! pare efetuar qualquer serviço de consêrto ou ii
scn OrlO an ICO omerCl8 I__

II ii .reforrna em seu automóvel ou caminhão, bem ii

Adyodela - Cobra.�s - Loteameatos - Re,reseDta"ÕflS CO'LO N I (- Aç
-

O ii 'como retificação de .motore� etc... H
. "

._;. a ii Todos os serviços seo executados com g
Vendas de: Fazendas - Plnhals - Serrarias ii esmero, por competentes profissionais e a pre- H

Granja - Agro-Pöstoril - Marca: 54

�
Vendem-se boas terras de cultur�a, Fdzenda Sta. li ços razoáveis. Também dispõe de sõlda elé- ii

eine -Teatro Marajoara, 30. Andar, Ss. 23 á 25 Helen� M�nicipio e Comarca de Reserva, centro do II tríca e oxigênio. ii
, Parana, clíma, aO'uas, e estradas boes. Preço Cr$ ,'-_ _ _ _ --._ H ;;

Telegramas: ELIBRANC
t;'.

"o; __._ _ _ H__ _...

T I f 54 Ca• P t I 54
I . 800,00 por alqueire. Para eres maiores, concede-se I

'

e e onet • - Ixa os a , íd I d t V d t b I

�
L A Ge S SC'

.

B nAS I L'

�
conei erave escon o. en e-se em em a ongo _ _ . ..__.H.__._.._ __ _••.._ .

L. - anta arertna - K praso. Tratar com o proprietario sr. Chistiano Iustus (("'---H.H
.._-·---·-----·

..·-----··.._-..··-- - ..i)
Diretor: em Ponta Grossa, Placido Rodrigu�s, em reserva, li M,A D E I RAS, H

D Ef'
.

õ C B
ou com Schwartz na casa do snr. Erlco BIosfeld, em ·1 -

i!

r

.•m:::::.nt�:v::;��r�:�.lt:::.c: � fiJ:::�:.�.:::�. d d'w'

.' II,
I

M��r�r�8�Q���bfi I!
representantes em outras praças

.

sos tamanhos V. S. eri- Lapis C R ß Y O n ii Canela - Cedro ::

.

.

\

c:::II ontrará na CASA REAL
na II compr��t��se��sd:ir��.aiSqUar' It

ii
I:

Gráfica Avenlde LIda. '1 H
li Madeiras Janssen S. A. ii
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.� Gom�r�ial Lt�o.
PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
JNFLAMAÇOES,

.

"

C O C E I R A S"

F R I E I R A 5,

NUNCR EXISTIU IGURL ESP1NH.AS, ETC.
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: Tosse, Asma, Bronquite; Rouquidão, e Resfriados
. �

{@ TOD.S AS MOLESTIAS DO ßPßRflHO RfSPIRßIÓRID I
I En!"ontram alivio Imediato com C> uso do I

I Pl!it�;;'idI!mn:�i;D
a

P�I�,:1!D11! I.··. Se�;sRANGA"
®5 @j FOGO - ACIDENTES -

� o PEITORA.LMAIS CO.NHECIDO NO BRASIL �
TB",NSPORTES - AUTO-

� p-
MOVEIS.

;{®®l®®.i.®®.i.®�@A®®.i.®®l®@!®@Ã®@J.®®..i.®@.i®@,1I � _

Dr. Arnalnio Tavawes
Pro ess ! Catedatico de Biologia do Instiuto de Educação de Florianópolis
Ex·Chefe aios serviços clinlcos e clrurglcos da especialidade no

Hospital de Caridade de Florlan6polls,
Assistente do professor David Sanson. no Rio de Janeiro.

ex·lnterno por, concurso. da Asslstencla Pilblica do Rio de Janeiro

.
_.-.•.....

...................................._ .

I.
Formado pela Faculdade de Medicina da

Universidade do Rio de Janeiro
BL U ME NAU STA. CATARINA

Fabrica e Beneficiamento de Moveis

Espelhos e Vidros para Janelas e Outros Fins.

Moveis Estofados, Tapetes, Divans,
Colchões e �strados para Camas, Etc:
Executa-se serviços de estofamentos em:

trolios, onibus, automovels etc.

AS PILLULAS DO
ABBADE MOSS .

SÃO INFALLIVEIS
N4 Prisão de Ventre
e nas molestias do
FIGADO

ESTOMAGO
INTESTINOS

,
c

!l!i_!j!i!iii!!l!!!!Ii!I!!!!!ir!IIlE!!!i�m " h e_liEii!lI!l

I cnn o f Sß�on mnnnu I
Dr. PICCIONE I

r .

MÉDICO I
I Formado pela Faculdade de Medicina da IIII Universidade de São Paulo.

'11 Ex-semi-interno do Hospital das

·Clin.
ieas e Santa Casa de IMisericordia de São Paulo

I
CLiNICA GERAL-CIRURGIA '1

Partos • Doenças de Senhoras, Homens » Moléstial internàs
e externas: Pulmões - Coração - Estômago • Figado - Rins

... Doenças nervosas - Sífilis - Doenças venéreas - Doenças da I
I péle em geral, AlerKia (asma, etc.), Tratamentos modernos,

I ESPECIALlSTA EM MOLESTIAS DE CRIANÇAS.

GUARAMIRIM :-: SANTA CATARINA

I.!,!,EN�E ,CH�M�S A QUALQUER HORA

,

Escrituração Mercan-
tll- Contabilidade -

Registo de Firmas -

Defezas Flscals >

Contratos - Naturall

seções - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral. PBDOUTOS DA:

Iadustna die Ca!cad!o§
Gosclbl Irmãos §: Ao

k
CAIXA POSTAL, 11

�RAGU! DO SUL'- S. ?atarina
n ., .0 -- nActA -.

a e e uva -- -- -- a
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CORREIO DO POVO Domingo DIA - 23·10-49
5

C'ORRESPONDENCIA �t� I�T�� � I � Il
em Ilha da Figueira, Ií- PREFEITURA MUNICI�
lh.o _de Jose Th�odoro PAL DE JGUÁ. DO �UL
Ríbeíro e de María Ro-

�
,

zisse da Rosa.
Irene P. Günther Oticial do Ela, brasileira, solteira.
Registro Civil do r" Distrito doméstica, doméstica e

da Comarca [araguá do Sul. residente neste distrito,
Estado de Santa Catanna em Ilha da Figueira, Ií-

,

Brasil. lha de Antonio Klein e

Faz saber que comparece- de Helena Binder Klein.
ram no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei Edital N. �.649, de 19-10-49

atim de se habilitarem para Adolfo Specht e
casai-Se: Erna Müller

Edital N 2643 de 12-10-49 Ele, braSileir?,.s�lteiro,,1.. , lavrador, domiciliado e

Copia de Edital de residente neste distrito,
Proclamas de Casamento em Garibaldi, filho de

recebida do Oficial do Gustavo Specht e de

Registru Civil de São Margarida Lombardi

Bento do Sul. Specht.
Ela, brasileira, solteira,

Max Geert Wilhelm e doméstica, domiciliada e
Amalte Cacildis Stüber residente neste distrito,
Ele alemão solteiro em Garibaldi, filha de

industrial dOlr;iciliado � Francisco Müller e de

residente'nesta cidade, fi- Elísabetha Wei1er Mül-

lho de Morifz Max ler.

t_.�.R_�_flIlIIIIIlIIlllIijllllllllllll»
Wilhelm e de Marrha EI-

"' 1f�If'lJIIUIIIIIIIflIIWIIIIIII1IlUIIIIIIIIIIIIIIlIUWIJlIUIl.uu4lllllllllW»lllllllIllllllllii.> sa Wilhelm.

EI�, �rasileir�, . �oJfeira, Forminhas para Doces

Com U n I· dade E I· dOf!lestJca, doml�lhada e todos os tipos e tamanha

vange 1 ca re�ldente na cidade. de V S. encontrará na
ôäo Bento do Sul, fllha. . .

L d
ry

.

i
de Alois Stüber e de SOCIedade Graflca AvenIda I a.

1 J a ra 9 uá doSui' Amalia Luiza Stüber, 1 ..

Edital N. 2645, de 120-10-49.1 Escritório de Contabilidade.
Martim ôchevlnzht e

DE I R INEU PETER S
Cecilia ôtreub

Jaraguá do Sul - Avenida G. 1\ argas, 218 -, S. Catarina
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente neste distrito, Escrituração, Mercantil, Escrituras Atrasadas,

Grande Festa P'opu'lar j::!é G���:���k:ilh� �� Contr��;��t�:t�;al����::�,D�:�r:�ç���C;i:��iÇOS

:;��oa�;,:�h��;:;;;;i::� Seção TM�n��;;1i1r�i�;'e��!b:�iS e de

I
Seguros - "Cia. de Seguros Gerals do Brasil",

.residenle neste d.istritO' fogo, Acidentes do Trabalho,
em Garibaldi, filha de Jo- Seguros Pessoais etc .

. sé ôrreub -e de Suzana .�".. ..
Karazak Straub.

.

--------------------�

Português
Matemática
Taquigrafia
Con tabilidade

1-

2,___;,

3

4

5

6

7

8

9

Auxiliar de Escritörío
Secretariado
E. S. A. - Escola Sargento das Armas
E. T. AV.' - Eseola Técnica de' Aviação
E. E. AR. -r-e- Escola Especialistas da Aeronautica

\

Ens,ino. Eficiente - Lições remetidas com pontualidade
...

'

RI8

Postal, 3.454 RIO DE

Domingo: 30 de Outubro

Leilões, Rifas, Tiro ao Alvo, etc,

Haverá Bebidas, Churrascos, Besteuren- Edital N. 2.646, de 15-10-49.

to Completo. Ca!é Doces, etc.

EDITAL
De ordem do Sr,

Prefeito Municipal
de Jaraguá do Sul
torno público que
durante o corrente
mês de Outubro ar

recada-se na Tesou
raria da Prefeitura

Municipal de Jara-·

guá do Sul e na

Intendencia de Co
rupã, o Imposto
PREDIAL

2°. Semestre.
"

Não satisfasendo
o pagamento no re

ferido mês, ficará o

contribuinte sujeito
a multa de 10%
sobre o referido im

posto no primeiro
mês, sendo então
feita a cobrança jll
dicialmente.
Tesouraria daPre

feitura Municipal
de Jaraguá do Sul,
5 de 10 de 1949.

F. VOSGERAU
Tesoureiro

AVÓ! MÃE! FilHA!
TODAS DEVEM USAR

M Ú S 'I C A
flUXO�SEOATINA

I

.� ,

,#
.

, '_�I!,' ,

A População de Jaragua'tlo, Sul, antecipadamente
agradece pelo comparecimento,

(OU REGULADOR VIEIRA)

A MUlHER EYITARÁ DORES

ALlYI� ,,\s CÓUCIS UTERINAS.

A Comissão

EmDrlsa-&. com vantB«�m para
cambrder .. Irr"Ciularid.de. da.

fUI'l('a'!l periódicas du ".nhora.

t C.'g""flt. 'I r..,ullldor cI•••a.
iUII96••

"

,
.

FLUXO�SEDATINA

CO.TRA "Ç_ISPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEM�IS
AfECCOES DO

COURO CABELUDO.
T6NICO CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

•

\
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CAIXA POSTAL, 19
Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: PAULINO PEDRI

ANO XXX

ATENÇÃO
10iA DE DESPEDIDA

Locais

CASAMEIIOS
Ontem na sala das

audiencias realísaram- se
ao seguintes casamentos:
Rudolfo Hoffmann com a
senhorita Alona Meier.
Francisco Sleindel com

� senhorita Francisca
Schmidt. Edmundo Drae
ger com a senhorita
Herta Raasch e Alfredo

Jacobi com a senhorita
EIzira Fischer.

.

José Ferraza

AGENTES

Cure seus males e' poupe seu

bom dinheiro comprando na

'FARMÁCIA NOVA
de ROBERTO M. HORST

quer.
949 - Walfrido Pansteln-bras. transf. imp. ter

reno sito a estrada Iereguã, vendido a Alexandre
Panstein. Idem,

950 - Alma Beerwaldr - p/s/ procurador - bras.
Assembléia Geral Ordinária transf. imp. terreno slro a estrada Ieraguà, vendido

a Bertoldo Panstein. Idem
C O N V O C A ç Ã O - 951 - Alma Baerwaldt - p/si procurador - bras.

• . rransf. terreno sito a estreda Jaragu�. vendido a

C?nvoca-se os. se�hores S�cIOS para uma As- Alexandre Pensreln, Idem ' I

sembléla (�e�al OrdlD�rla a realizar-se em. 4 de Jl!o- 952 - lndustrla e Comercio W. Weege S. A.-
vembro_ proxrrno, a.s 19,30 horas, em sua sede s?clal, Baixa imp. sobre Serraria, sita a Estrada Barra do I

n� Salao .Sohn, afim de serem tomadas as delibera- Rio Cerro. Idem" _

soes segumtes:_ . .. .
953 _ Guilherme A. ôchelbet-bras. transf. imp.

1) Pre�t�çao de conta� da.Diretoria, . botequim sito a rua Preso Epltaclo Pessoa, nesta
2) Eleição d.a nova Diretoria, para o período cidade, vendido a Waltrudes da Silva. Idem

de 1949 a 19�0. .
. 954 . João Wist-bras. licença construir casa

3) As;mntos. de Interesse SOCIaL
pera oficina mecânica, a Rua Exp. Antonio C. Fer-

Iaragué do Sul, 20 de Outubro de 1949. reira. Idem
Alvino Schmauch José Bruner 956 - Albrecht Behling-bras. transf. imp. Em-

Presidente Secretario presa de Transportes 'que faz trajeto desta cidade 'a

[oinvlle, adquirido da Firma "Expresso Iaragueene-
---------- se", Idem

"

- .

V· -d C'd d
957 - Anila Walow.:. bras. transf. lmp, terrenoistas a I a e sito a estrada Itepocú-Hansa, vendido a Ernesto

Vende-se na Grâfica Kneubühler. Idem'
Avenida Ltda. 958 - Guilherme Amaro de Oliveira-bras. transf.
----�----- imp. terreno sito a estrada Ieraguã-Esquerdo, vendi-
Sacos de Papel? do a Primo' Chlodlní.

..• '

Na ôoc Gratlee Avenida 959 - Pedro Pangratz-bras. transf. imp. bíclcle-
.

ta vendida éJ 'Martim Borchardt. Idem
/960 - Rudolfo Erchlng-bras. transf. imp. terreno

Carrinhos e berços para sito a estrada Ieragué, vendido. a Antonio Wolf.

crianças pelos menores Idem .

preços V. S. poderá ad- 961 - OUo Best-bras.' transf., lmp, terreno sito

qalrtr na CASA REAL a estrada Ribeirão Aurora. vendido a Harry Radunz.
Idem

�.-===::IIIIC==.O
••==.i1.===••==:::II. 962 - Afonso Rts.ow-bras. transf. imp. terreno

M U DA 5 �
sito a estrada Rio Cerro, adquirido de W. Weege,
lndustria e Comercio S. A. Idem

"

963 - Paulo Wischeral-bras. transf. imp. terreno
F R U T I F.R R A S E O R N A lU E.I T A I S sito a estrada.' ltapocú, adquirido de Roberto

Haensch. -Idern
'

. .'

D Laranjeiras, Pecegueiros,Kakiseiros, Maciei-, � 964 - Emanuel Ehlers bras. transf. imp. terreno
ras, Jabotíeabeíras, etc. - Roseiras, Dahlías, sito a rua CeI. Procopio Gomes de 0_I ívelra. Idem

�
Camélias; Coniferas, Palmeiras,. etc., etc 965 -. Angelo Chlodlnl-bras. baixa imp. Moinho

�
de Cereais, sito a estrada Ribeirão Molha. Idem

Pteam Valalogo Ilustrado ,966 - Emilio Luiz Kopsch bras. traust, lmp.
LEOPOLDO SEIDEL - Corupá. " terreno sito a. estrada Pedras Brancas, vendido a

,

Fernando Zimmermann. Idem
.1••==••••===•••r::===-•••·===••==::IIs 967 . Adriana Plcotl-bras. transf. imp. terreno

sito a estrada Rio Cerro, vendido a Roberto Ristow.
W�

.

Sociedade Esportiva Guarani

Impresso na Sociedade Graflee AVENIDA Ltda. a que dispõe de maior sortímen-
, to na praça e oferece seus arti

Administração: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 136 - Fundado elll 1919 - TBLBFONB N. 39 'OS á preços vantajssos,

JARAGUA DO SUL - Domingo, 23 de Outubro de 1949 - S,ANTA CATARINA �
__ N�.1.564I�

Proibição Ginásio São Luiz O f 't M·'
I

i ri J
I ri Q IVenho por meio desta, Pede-nos 'a C'omissa-o de construção do pre- rr� �I ura Unl�lna U� aranua 11� oU

proibir terminantemente a P H
entrada de pessoas esna- dio para o q:inásio São Luiz! tom�mos público REQUERIM'ENTOS DESDArHF\DOSnhas em meu terreno, afim que na proxima semana, a refenda Comissão r 1 \v
de caçar, pescar, etc. . . vai proceder a arrecadação de mais uma pres- 1024 - Eugenio Schneider-bras. transf. imp.
Não me responsabiliso tação das construções subscritas. terreno e casa sito a rua 7 de Setembro, Corupd,

pelo que possa acontecer vendido a Pedro Maximiliano Perfeito. Como re-
aos avisados

Nereu Ramos, 18-19· 49

PEDRO PEDRONI e Fa
milia, fixando, a partir de 19
do corrente residencia no
Estado do Paraná - Ba
rigui do Batél em Curlrl
ba, vem por meio desta
folha, apresentar a� suas

despedidas aos lnurneros l
amigos que aqui granjeou
e agradecem penhoradas
pela sollclrude com qlJe - _

sempre foram acolhidos.
Outrossim, oferecem sua

resídencía a todos, no en

dereço acima, devendo a Antiga Cia. Nacional de
correspondencia ser. diri-I Capitalisação, deseja no

gida a Caixa Postal. 380. mear agentes nesta praça.
\ Boas condições de rernu-

-I neração. .Cartas por ob
séquio para Almeida Cxa.
Postal 268. [oínvlle.

Aniversarios

Aniversa.ria-se em da
ta de amanhã a senhori
ta Maria E. Klein filha
de Leopoldo Klein. Alugam-se duas lojas
-Dia 25 faz anos a. em prédio recem construi

menina Eni Maria filha' do, com rnarqulse de con

do sr.. Germano dOI;! San- ereto, situadas no centro

tos, protessor em Rio da da cidade, á Rua Presi
Luz. dente Epitacio Pessoa,
-Dia 26 o sr, Moacyr possuindo além de espa-

Borba. çose loja de 7,00X8,00 ms.
-Dia 27 Linda Bleich, amplo depósito, escrltôrlo l

professora em Corupá e e instalações sanitarias.

a sra. Hilda da Silva. Aluguel Cr$ 700,00. In-

-Dia 29 festeja sua formações nesta redação.
data aniversaria a sra,
Lidia Maffezzolli esposa
do sr. Willy Maffezzolli.
Na mesma data nosso

particular amigo Lauro
Braga. Alvim Seide], or
quidicultor e diretor do
Orquideârio Catarinense
de Corupâ. Sergio Oli
veira.

r�:::::;:=;:::=l,�:I . .1

ii A GerenQia avisa �os, �eus' presa:- ii
i! sados a,ssinantes q� ;�stã,o.· e�. atraso ',!!

:I�·lll !!I!.'com suas assinaturas,> par_a 'n:os reme�
•• a:

"

II terem com brevidâde. I!
ii Outrossim,

.

comunicamos aos nos- ii,
:I n
II sos assinantes de fora da séde e, aos iI

ii de outras localidades, 'que' poderão 'f�� ii
!! zer a remessa da" importancia' p'elo ," fi
ii Correio, podendo para isso deduzir as ii
ii despesas postais.

.

li .
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L O I n i

Secretaria da Prefeitura Municipal
do Sul, em 22 de Setembro de 1949.

MANOEL LUIZ DA SILVA
,

Secretario

de leragué

I

Para Doces
e Bolos

Llsem pratos de papelão.
São praticos e higienicos
Encontram-se na

Soe. Graliea Avepida Lida.
Av. Getulio Vargas, 350
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FRACOS E ANt:::MICO;:l1

·r�========"======'========'=l
:i Correio do Povo li

Assinatura para 1950

Todas as pessoas' que tomarem
. uma assinatura anual para o ano de
1950 receberão desde jâ e gratuita
mente, o ·'Cor.reio do Povo", até fim
de Dezembro de 1949.

.: A CERENCIA I.

!I ;���:.r;r�i:.·=n�i��lI�·A!:liCk�:
.

�
li ,;:
�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.":,,.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..'

Tomem:

VINHO CREOSOTADO
··SIL.VEIRA'·

o §a�ãl.([J) (Marca Registrada)

Virgem· ES.pecialida'de
dia . CllA� WIElfZEl KNIDHU§lfllAl '= JJonIDlvftlilie
conserva o tecido da roupa porque lava facilmente e com rapidez.

Impregado com bitt UI:

Tossel
Resfriados
Bronquites
Escrofulo••

Sj).0Ã� �'RCtAt
, ...

I ESPECIALIDADE

Convalescenças
VINHO CREOSOTADO
t UM caPADOR .E SAÚDE.

Satisfeito- da lJíä'a
,aca6o-u de sabifrear um

ff>udtÍfl./lfedelrú8
.
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