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ANO(XXX- JARAGUÁ DO SUL Domingo, 16 de Abril de 1950

.Um. Pedido POLITICA
Afnal realísou-se dia

1 t a tão esperada reu-

O dr. João Marcondes só pelo progresso verti- Assim. Senhor Presi- condições, tambem elas níäo do Conselho Nací

de Mattos, digno Juiz de ginoso e alucinante da- dente foram iniciados devem ser elevadas de onal do PSD, que como

Díreíto desta Comarca, queles lugarejos, como apenas 18 processos cri- grau; os [araguaensés das outras vezes, nada

acaba de enviar aoExmo. principalmente anexação mes em 1948 em 1949 o não querem justiça só resolveu.
.

A data de 11 do cor

sr. desembargador Pre- à mesma, do Municipio .seu numero atingiu a õó; para si. '. .. Decidiu o Conselho .renre assinalou a passa

sídente do Tribunal de recem criado de Gua- o dobro menos um; feitos Esse ato não cnana dar uma solução a
.
pro- gern natalicja do nOS80

Justiça um memorial pe- ramirim.
. da fazenda em 1948 atín- nenhum onus para o E�- posta da UDN no día 16, ilustre colaborador Idel-

dindo que na nova orga- O Municipio de Mas- gíu a 32 e em 1949 foi tado, porque é do para- resolvendo se aceita ou fonso Iuvenal.

nísão judiciaria �eja ele- saranduba estabelecido de 72;, foram dadas em grafo un�co. do artigo. 65 não o ca�didato Afonso Registramos esse data

vada a õa, entrância a pela; Lei 247 de ÕO de 1948, 47 audiencias e em da. Oonstítuíção do Esta- PeD;a Jumo�:.. .

com grande satisfação,
comarca de Jaraguá do Dezembro de 1948, fixa- 1949, 17õ; foram em 1948 do. SI a reumao nada re- pois o aniversariante li

Sul, hoje uma das de dora da divisão admínís- proferidas 1M sentenças '�A elevação ou dímí- solveu sobre � sucessão, Jerato e jornalista 'dos
maior movimento no Es- trativa e judiciaria do e em 1949 260. E o numero nuíçäo de, categoria da teve como resultado mais destacados ein nes

tado, por lhe estar tam- Estado, nasceu já ama- de açOes civis e comerciais comarca �a� beneficiará nem maís uma vês desbancar so Estado, alia CI essas

bem subordinado o mu- durecido e grande, não SUbIU.I 49� que é o yer- ,preJu�icará o Juiz; mas pr?- a candidatura do sr..
Ne- qualidades es.do seu bon

nicipio de Guarä-Mírím, obedecendo ao ciclo de dadelro índice aferidor movido este, poder� op- reu Ramos, que ultIma- doso .coreção .sempre vol-

Damos a seguir o re- evolução normal· das do mõvimento duma Co- tar pela permaneneia na ments subira de cotação. tado pera o bem e pare

ferido memorial, que bem, coisas: nascimento, ores- marca. .

Bua co�ar.ca, �levada á Logo de en.trada, um os menos afortunados.

ju_stifica o pedido. cimento e morte. Diante desses mapas categ�:>r1� ímedíàtamente ,r�presentante gaúcho Daqui lhe enviamos o

. ".Exmo. Snr. Des. Pre- Esse Municipio ores- se verifica que pouquís- superl.o� .

. dls�e que o ass�nto. de- nosso cordial abraço e

sídente do Tribunal'de ceu grande, justamente símas comarcas apresen- DeCIdIU o Supremo veria ser resolvido ime- votos de Iellcldades. .

Justiça.
.

por sua população, de tam, tão longo e extenso Tribunal Federal que as diatamente e indicou ----.--.----

Auscultando os justos descendentes dos primei- acervo de serviços fo- entrancías são estabele- candidato o více-presí. Term ina hoje o

anseios do' Povó, do Po- ros colonizadores estran- renses, quanto â de Ja- cídas, para dividir as dente da República, no horário de Verão
der Executivo, do Poder geiros, que transforma- raguá do Sul.

.

! comareas; em graus, con- que foi secundado por
.

Legislativo e de todos os ram como num conto de A nossa Lei de Orga- forme a 8�11:lência .de um representante per-
O presidente da Repu

orgãos do Poder Judi- fada, aquele chão agres- nízação Judiciaria acha- serviços forense das nambucano e pejo sr, blica assinou dia 13, de

ciario, essa Egregia e te, coberto de mataria e se avelhantada.na parte mesmas: Ismar Goes Monteiro. créto pelo qual a hóra

Eminente Corte de JUB- de charnecas ínstrans- que divide as comarcas "Esses graus são as Seguio-se um silencio de verão este ano ter.

tíça,
.

elabora atualmente poniveis, em um paraizo, em entrancías. entrancías, cuja divisa0 obe- absoluto, quando o sr. .

"16 d Áb'l
o ante-projeto de Lei de onde .sõ .se cuida de pro- Dez anos ja· decorre- dec. aD crfterio de maiOr ou Amara! Peixoto, decla- �ll1na;a a. e. n ,

Organísação Judiciaria, duzir e engrandecer a ram da divisão atual de menor movimento forllse" (vo- rou que o caso não podia, Isto e, hoje, domingo.

justamente com o fito de Patría, , entrancías, e nesse es- to do relator Ministro ser ainda resolvido, por Assim, à uma hóra da

atualiza-la, em, concor- Posteriormente esse paço' de tempo, varios Orosinho Nonato, Rev. haver entendimentos com madrugadade hoje todos

däneía, com. 8S Oonstí- .Municipio. .mudou de no- munícípíos, progrediram Forense, vol. 118, pag outros p�rtidos e, o sr. os relógios no país de

tuíções da Republica e a me. e séde, o que ve�o vertiginosamente, out�os 417.) .. Ner�u R�m�s, par� sair verão ser atrazados uma

Estadual.
.

mais engrandece-lo, POIS' permaneceram estacto- . Não fosse ao !,nbunal da situação que lhe pa-, r .

Diante desse fato trans- sua cabeça ficou a mar- nari�s, e até alguns re- �e "Santa CatarIna
..que rec�a de fr�'n�a derrota,

hora-. Por outro la�o, o

cendente,..em virtude de. gem duma ·g.rallde°estra- 'lJl!edl,am� _o , tivess& d. me. dl�gIr apolou ...ooped,ldo.� gen- ::decréto.a}tera.(}:regunetl

não haver bem estar -do da de ferro. Diante disso vemos na não me albalançarI8 a ro do sr�' Get�io Vargas. da hóra de verão no

pov� -: �stabilidade das Municipio esse, forma- noua divisão de entran- ta�to. Mas é a esse Os jOlt.}!ais\relalam que país, que será de pri
InstitUlçoes, sem uma do.pelo desmembramento cias alguos' Municipios TrIbunal que tanto, nas a segunda;..derrota do sr. meiro de Dezembro

Justiça rapida: e. pertei- d!> Distrito de Guaral!li- que'nesses dez anos não horas tormentosas de Nere�. deye-se ·aos ge-
a

tamente constItulda, te- �m da COlllarca de JOIn- foram bafejados pelo de- vida do. Estado, co�o ne.rals M-:ndes .de Mo- 31 de Março.

nho a elevada· honra de ville; Massaranduba da senvolvim�nto,
.

estarem nos penodos nor�aI8, rals. e <qOlSMonteIro, que que o PSD não é mais

oferecer a V. Excia. a Comarca de Blumenau e classificados em grau sem�r� se mant�ve al-
.

aVIa
. Solapado aquela o partido majoritária,

presente represent$.ção, parte de Luiz Alvez da superior a municipios tanelr� e· guardlã� '��el c�ndid8tura que pareca pois controla numero

na plena certeza que a Comarca de Itajai, velo novos, atingidos em cheio da leI, que me dlrllO, na� contar com as sim- inferior de eleitores. Ve-

. ela será dispensada ,a' duplicar de Illportlncia I Co. pelo progresso, onde o em nome �o povo de patIas do general Dutra, jamos a· estatistica; .

colhida necessaria. marca· ie Jlrl�u' do Sul, movimen,to judiciario, é Jaraguá, pedIndO que na. Aman�ã. novamente, Estados e'ntregues . ao

Consta do meu relaM- exercendo efeIto inverso longo e' multifQrme, pr�- r�struturação das entran- Irá reUnIr-se o Conselho PSD.

rio:. em relação as Comarcas dominando justâmente as CIas, a �omarca de Ja- para resolver. Pará, com 211. 140 e-

'.'Poucos haveriam de de Joinville, Blumenau e causas civis e comerciais, raguá fIque �nt.re aque- -x- \ leitores: Rio Grande do

afirmar que os antigos Itajaí" (Relatorio do ano as quaes exigem um es- las que lhe sao IdentIcas Embarcou para Ro- Norte, com 16ö.9U: Per

povoados da Comarca de 1949. forço tremendo dos, jui em movimento forense. ma, acompanhado de sua nanbtlco, 369,2�7; Sergi-
de Joinville, a antiga Pe!os mapas juntos se ZaS, esgotando-os e os O que merece Justiça. exma. esposa, o sr. �ri- pe, com 103.194; Espiri.
Hansa Humboldt e Jarao se ve,.quanto é grande, ecarcerando em vida. '

J á d S 1 30 d
. neu .Bornhausen que. Irá to Santo, com . 143.961;

guá que formaram esta o movImento forense dll Dois argumeptps pode- M arag� 1�50 u ,
e partIlhar da peregrIna- .Paraná, com 264.037;

Comarca, pelo Dec. 569 Comarca de Jaraguá do riam" ·aduzir . contra a arço e. ção do A�o Santo. Santa Catarina 292646'

d� .4 de Abril de 19õ4, Sul. prentenção justa do povo (a) Joio Marcondes de MaHos �a: capItal �a ltaba! o Mato Grosso, c�m 87.õ99;
inespressiva como tantas Nota·se tambem que, de Jaraguá, pleiteaJldo Juiz de Direito p�lItlCO c�tarIDense Irá Rio Grande do Sul com

outras, fosse atingir as ,apesar de ser en�rme o que sua comarca fosse �lDd� a S�Iça, 1\lemanha, 808 1õ2. '

'

culminancias de hoje, vulto desses servlços no elevada de entrancia:. " .

SueCIa, FInlandla, e In Estados cujos governos

emparelhando-se àsgran- an0.de t�98, o mesmo
.

O primeiro que serIa DlsterlO da A�r1cultura, e glaterra, deveD;do voltar são da UDN: .

des Comarca do Estado. quaSI duplicOll no ano aberto; preeeäente para locutor da Emissora local. na .segunda. qu�nzena de ,Amazonas, com 47 410;

. .

Ela
. a!ingiu ess� alto fin�o. outras comarca� e o se· loivado. Com a srta.

MaIO para. InICiar a cam- Piauí com· 168.648;
DIvel de ImportanCla, não. S�não velamos: gundo, �eria crIado um Cenizia Pires Mafra, di- panha

eleitoral.
• Oear�, com 463.171;

1948 1949 Diferença
onus Insuportavel aos leta filha da Vva. Geni Nad suáa aulse:.Cla l':.reds- Par�Iba, com 230.107;

, cofres do Estado. .

p' M f b d pon er pe a Ireçao a BahIa com 580 408'

41 A9 8 . Justamente o. que abre c����atar �a��m:riCt� � sn: UDN o sr. deputa�o E�tad� do Ri!> com457 :õ2ó;
õ5 85 60 precedentes crIa descre- J é C "Ih P' t f

Paulo Fontes, secretarIo MIDas GeraIS 1515141·

50 72 22 dito EftI a falta de Justiça; c?�nari�s�ub�iCO I�e��rarne geral. Goias, com' '1 õ8:60õ:
18 õó 17 é não dar a Cesar o que locutor da Radio Jaraguá

-x - Estados governados por

õ2 72 40 é de Cesar e a Deus o Zyp _ 9 Foi reeleita a Mesa da integrantes .

do Partido

22 26 4 qUe é de Deus. Aos di'stintos QoivQ.S os Assembléia Legislativa Social Trabalhista;

47 173 126 C�so outra �0m.a�cas nossos sinceros cumpri- do Estado, composta dos M.aranhão, com 197.299;
1M 260 107 estelam em ,IdentlCas mentss. s�rs. Jos� �oabaid, pre-, Alagoas, com 96.870;

sidente; RUI Feuerschue- PSD tem sob sua in-

lo menino Carlos Hafer- - Dia 20, aniversaria· Casamentos. Na sala das te e Saulo Ramos to•. e fIuencia o Estado de São

. mann Netto, filho do sr. se o sr. Alfredo Keiser, audiencias realisaram-se 20• vice; Tinto Arruda e Paulo, cujo governador

Carlos Hafermann, propri- industrial nestd cidade. os seguintes ca�aJl1entos: Alfredo Campos 1°. e 2°. é o seu' propriri dirigen-

Iniverurlos: Dia 10 ani- etario da farmacia Cen- .
- Dia 21, d sra. Hui. José de· AraUJO com a secretários. te, sr. Ademar de B8rros.

versarlou a sra. Lina To- trai nesta cidade. da Horst, esposa do sr.
srta. Maria José da Cu- Ontem, com a presen- O partido Republi<la-

melin, esposa do sr. Au- :>aulo Horst. nha, Oswaldo Freiberger ça de todas as autorida- no como se póde obser.

gusto Tornenn, residente
- Dia 18 faz anos (l com a s!'t�. Ge�frudes d�s foi solenemente ins- var na relação acima,

em Itapocusinho.'
,sr. Adão Maba, construo - Dia 22, Assima Du- Roux e Martm Jetsch com talada a legislatura des- não conta nenhum go..

- ..Fazem anos'hoje Dna. tor, residente em RIO Mo- tra e o sr. Clemente a srta. Wally Olga Bol:- te ano tendo o sr. Go. vernador.
.

Brunilde Moeller Diener, lha. Schiochet, residente nesta duann. vernado� do Estado lido Pela� relação· acima

esposa do sr. OUo Diener, - Dia 19, Alidio Stul. cidade.
.

a mensligem. púbJicada verifica-se que

residente em São Bento Zer. Na mesma data o sr. - Transcorreu em data Filmes 6x9 -x- o PSD tem sob a influ-

. do' Sul.
'

Rodolfo Rech, residente de 7 do corrente, o' ani- Um jorual carioca pú- encia de seus governos

- Na· mesma data o em Itapocusinho� Ainda versario do snr. José Genuinamente ale- blicou interessante esta. estaduais, uni eleitorado

menino Eugenio; filho do ria mesma data, Irene fi· Castilho Pinto, funciona- mães. Acaba de receber a tistica sobre as forças de 2.446747 cidadãos; a

sr. Eugenio Wolf residen- ,Iha do sr. Silvestre Strzal. rio' federal com funções afamada ·"'A.�SA· REAL" eleitorais atualmente, UDN, de 3589.819 e o PST

te em Garibaldi. Dia 17 kownski. na D. I. P. O. A. do Mi- defronte ao �ne Buhr. ptlla ,qual se, depreende de 294.099.

Ações. civis e comerciais
Diversos

'

Orfanologico
Crime
Feitos da Fazenda
Justiça do Trabalho
Audiencias diversas

Sentenças diversas

Locais

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO
Domingo DIA 1

�:�S��.�I!i�',������\ :����::;..:.H�;;
IPI'IDLII

la;�adO���Si�e��iciTi�IJ�ira� fmoresa 8ul Brasileiro .... de fletricidode 8. ß.
ffi�i8!ft�-"'��MIresidente nesre distrito, [ h' d' [ tA' I

��be�:� K����f'e J�haM�� ��:.r��:��frç�i�e�1!5:,m��� I�V���L�I.!nançt:o_uemS���d·�a:�po�r�: raUrwa U� r�rram�n as H�rwo as
thilde Gielow Kohell.

õ

tterta n-, 56.0. de 6 de o.utubro de 1948 do Sr. Minis- .
, DE",'

,

tEdita! ns, 2.737, de 5-4-50 .tro.?a Agrl_cultura, publicada no "Diário Oficiar' da' PEDRO REN'GEL
Llnläo, Seçao 1 n-, 236, de outubro' de 1947, qgs,

Artur Milbratz e' Ida' 13362 e 13263.. e que estabeleceu tarifas e condições

i
. Estrada Jaraguà Esquerdo

.

iLucia Schumann' pera o fornecimento d� ene�gia por esre Emprêsa. JARAGUA DO SUL _ STA. C:A'rARINA

Ele, brasileiro, solteiro,
«Ao consumidor e vedado tocar nos rne-

-;-

lavrador, domiciliado e di�ores, e nos fios de ligação á rede distrl- Esecura-se qualquer serviço de f�ram'êntas

residente neste distrito, em
buídora, bem como executar mandar execu- I agrlcolas pera uso de .lavouras,

comO::I'
;

Garibaldi, filho de Oscar
rar qualquer alteração fundamemal na sua Machados, Enchadas 'Foices etc.

Karl Friedrích Mllbrarz e instal�çã� de >d_istr'ibuição Interne sem prévia, terviço rapido e garantido e atend.e-sequalqner pedido .

de Maria Fuzzt. au�o.rl�açao da e!11prêsa, ou usar de qualquer .. "II5!t'_4!!l-=(��.����

Ela, brasileira, solteira,' artl!IclO com. o fim de lesar a emprêsa, re-
��� ����

doméstica, dcmlcílíada e
duzíndo ou Impedindo o registro do consu-r

.

"

residente neste": distrito,
mo, �ner�ia ou utilizando a energia pera ou- :1!tS,��� It.�

Edital no. 2.731, de 31-350 em Garibaldi, filha de
tro rim diverso do contratado, sob pena de

IV'· t
'.'

.

' ..

Guilherme Schumann e de suspen�ão do fornecimento, e sem prejuizo I O rio La.zzar IS

Oscar Gessner e tina losephtna Welk,
das ecoes civis ou criminais que centra ele

".

- Eisa Redwig ôchulz, propuzer- a emprêsa."
Loja e. Exposição: ,

•
F a b r i c a: .'

,

Ele, brasileiro, solteiro,
E para .que chegue ao co- ' Empresa ,Sul Brasileira de Eletricidade S.A'I Aven.

Getulio ,Vargas, 79 Rua,Donaingos da .õva sln,

lavrador, 'domiciliado e
nhecimento de todos, mandei H�ROLDO P. PE�ERNEIRAS 'J A R AG U Á DOS U L -X" s A. T A C A T À R I. A

passar o presente edital que
Diretor-Presidente

'
.'

residente nesre distrito, em será publicado pela .impren-
'

" """ .. ". .
.

"
-

Oaribaldi, filha de 'Bruno
sa e em cartório onde será I

Fabrica e Beneficiamento de Moveis

Gessner e de Eilseberha

Salai Gessner,
afixado durante 15 dias. Si \

Espelhos e Vidros para

Jan.
elas e, Outros

F,ins'l""I b '1' ltei alguem souber de algum im- .....' -.,j4 II M' E f T D'

u. a resi eira so eira .r: ·NA FALTA DC
..

I
oveis sto ados, apetes, rvans,

d m ,'tO d
'.

'1' d
'petllmento acuse-o para os

'
Lo ii

'=':l
rN ii

o. es ice, om.lcl!a a e fins legals .APPETITc:i
fIIIIIA :: -""'CD' :.i:::::::,

Colchões e Êatrados para Camas, Etc.

restdeute neste distrito, em

r
' .

Lo ,�! �;.
"

.

Rio da Luz, filha de Car- IRENE PEDRI GÜNTHER H N I E-t ii
.

Executa-se serviços de estofamentos em:

I
los Schuz e de Min na Oticial'

ii � �!� rrollos, ónibus, automoveis etc. .

.

MüllerSchulz.'
'll � � I H ij:$t�mnnr\'WDY.\112'1�12.!S7V???'iJ

Edital rio. 2.732, de 3-4-50. Edital N. 1290 iI O/e � � !!
..

���rJ')���

li rIJ = � --;::! ii ' I
�í::::::::�:::::::::::::::::::::::::::':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::h:::::::.

...:::::::::::::::::::::�

\ :: "" � � �" 'ri AUTO JARAGuA S. A. II
ii Q � � 8 H H Industria e Comércio II

II � = I 111 '11-�:!����w - J ���f?�i���r II
� � � � II H Posto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes I!

�
.9 l ii II

- Lav.g���,�u�r�����,� �:'3:.�s� Acumu· II
.: -,8 � ii.. Esta oficina está instalada em condições ..

.=.= ", 'C 'ri ii .:i.:i para efetuar qualquer serviço de consêrto ou :i.:i
:: .... � 'ª ii reforma em seu automóvel ou caminhão, bem

:: I:;z;l ii ii cc,mo retificação de motores etc. . . Ii
I! Todos os serviços são executados com ii
ii esmero, por competentes profissionais e a pre- ii
:: ços razoáveis. Também dispõe de sólda elé- ::

ii trica e oxigênio.
li

\�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�}

José Pasqualini, Oficial do
Registro Civil do Distrito
de Carupá, Municipio de

Jaraguá do Sul, faz saber i
que pretendem casar:

, Alvim,Seidel, natural de
Corupá, Munlcípio de Ia
regue do Sul, nascido aos

vinte nove de Outubro de
mil novecentos vinte seis,
de profissão orquidicultor, .

solteiro, domiciliado e

resitente neste distrito de
Corupá, a estrada Isabel,
filho legitimo de Roberto

Seidel e de dona Paulina

Felow Seidel, e a Senho-

Bruno Manske e Elfa rita. Hella Fuck, natural

Radoll deste distrito de Corupá,

Ele, brasUeiro� solteiro,
Municipio de Jaraguá do

lavrador, domiciliado e,
Sul nascida ,aos qninze

residente neste distrito, em
de Junho de iniJ novecen-I

Três Rios do Norte, filho �: v��:�dea:eido�������� A MAIS::��:A�AJt DD�J���VI.!"�:, ��:tc��� FILIAL 1�!!ii!E!Ii�!l!Eiii!IE!';\!!::=mI!Er.=!:iii!!!:I_I�""l!_!I!I!!!lm

�ea Fá�g�:��C��nM�en::: solteira, domiciliada e re- F���:A�� ;������R�4-58

I ii.... C ß S ß Df 8 ß Ú O f f I ß I f R n I UR O f I,
EI 'b'l I

sidente neste distrito de OFERECE: Tintas para Pinturas de Casas, Mo- !!
a, rasl eira, so teira, Corupa', a Rua Getulio I D' PICCIONE

lavradora doml'cl'J'ada e
veis, Maquinas, Caminhõ.es, Automoveis

etc. -

...

,
. I. Varaas, fI'lha de Henrique ·I·i'

'

l. .

.
. I,IJ

residente neste distrito, Fuck e de dona ,Emilia
ífintas a Oleo, e em PÓ, Alvaiade, Gesso, Zarcão,

-

.

. U_

em Três Rios do Norte,
Colas, Cal, Oleo de Linhaça, Agua Raz, Anelina É

III

filha de Guilherme Radoll
Fuck. para tinllir Tecidos de Sedas Lã e Algodão. Ce-

:::
. M DICO III

e de Alvina Strelow.
Apresentaram os docuJ ra e OIe<>, para Soalho, MasS'a para Janela. I� P diP Id d d M d d iii

mentos exigidos pelo art.
:I,

j orma o pe a jacu a e e e icina a IH

8 d C
MATRIZ: Rua do Principe. 848 - Joinville, lU Universidade de São Paulo ...

Edital no. 2.734, de 4-4-50 �i�� n�ivli. 3, e,4,
o ó-

LI�ER DO C��ERCIO .DE ,T!N�!,S . ri' Ex.semi.iilterno do HospitaÍ das Clinicas e �anta Casll de II
Gerhad Grutzmacher e Si alguem souber de !I" '.

Misericordia de São Paulo III

Hida Anna Maria Baade algum impedimento, opon- ..
-----------..-------- "I i,g

\ , ha-o na fórma da Lei.

O Ire
II C LI N I C A G E R A L - C I R U RG I A ;

Ele, brélsileiro, solteiro, -, r. Wal.lemllrO Ma'zurec n' 1:1"1' Partos - Doenças de Senhoras, Homens - Moléstia.; internas:l!

lavrador domiciliado e re-
---------- U

e externas: Pulmões - Ceração • Estômago - Figado - Rins III
sidente neste distrito, em Proibição

ri Doenças nervosas - Sifilis - Doenças venereas - Doenças'da ::=

Rio Cerro, filho de Ger·
�aea 81' aana.R III péle em geral. Alergia (asma, etc). Tratamentos modernos. III

G
" h d' Proibo terminantemen-

�ft�R �ftga.
II

mano rutzmac er e e ' nRI ESPECIALISTA EM MOLESTlAS DE CRIANÇAS 'liI
GuiJhermina Blank.

tê a entrada em meu Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA
II

II

Ela, brasileira, solteira.
terreno da familia Miguel Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças 1',"'1-

GUARAMIRIM :-: SANTA CATARINA

'liiI
doméstica, domiciliada e

Presinski. - Partos Oiathermia Ondas curtas e Ultra-curtas I III

.residente nesle distrito, em
Ribeirão Grande, 20 de - Indutotermia - Bisturi-el�trico - Electro-cauterização 1:1'1' ATENDE

CHAMADOS A QUALQUER HORA '1"'-1
Rio Cerro, filha de Rudol- MarçoGder�lrJ10948()B'gBtol,'

' Raios Intra.vermelhos e azuis.
._:E!!II�ll=lI�I=F.!!i!I!!!IiE!!l!!!I!Ei!li!ll!!l!!!!!!!EIElIIIEI!l!!i!!I!!i_

fo Baade e de Olinda

Baade.

Edital nO. 2.735, de 4-4-50.

Walter Augusto Hein

rich Krause e Irene Seil

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste distrito, em
Rio da L,uz, filho de Ri
chard Krause e de Wan

da Lose Krause.

Ela, brasileira, solteira;
lavradora, domiciliada e

residente' neste distrito, em
Rio Cerro, filha de Hen-

CA,SA DAS TINTAS I

r®'f@)@f@(§)!®@!®®'f@)@!®®'f@)®í@@':'@)@Y@)®!@)@!'@@ti
1E!!�!i!!E!!!!5!!!!i!�IE!i!!=I!I!I�!!

!l!!E!:!!I!!:iEiI!:IEE!lSii

I Toss,e, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados

'�-
IFebres' (Sezões, Malárias, I
1"1-

.
Impaludismo

.

�I
TODAS AS MOLESTIAS DO ßPßft�LlHO Rf�PIRßIÓRIO .':I: .

Maleitás, Tremedeira.,.

�
U �I _ CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - I

(@
Encontram alivio imediato com o uso do � i� "Capsulas, Aritisesonicas I,

- I n C O Dl P á r a v e 1 �.
:I. 1'-1

I" �
I Minancora"

� Peitorill de Hogieo Pe,loleme· � • Em Toda. a. Boa. Farmacia. i

(@
. @j m É um produto dos Laboratorios' MINANCORA I

��=:�=c:::=:�;==� L!iEiI!r.EEi�ggi��I!Ei;�!�i����H!ÉI�J

casai-se:

�Edital ne• 2.730, de 31-3-50

Walter Carlos Germano

Vasel e ôaraüna Bortolini

Ele, bresíletro.. solteiro,
lavrador, domiciliado e

resídenze 'nesre distrito, em

Rio Cérro, filho de Fre

derico Carlos Alberto Va

sei e de Ela Maria Kopsch.
, �la;' .braslleíra, solteira,

; 'i(Ótri'éstica� domiciliada e

',r�sidente neste distrito, á
.

esjrada Iaragué-Esquerdo,

filh� de Henrique Bosto

'Foi e de Rosa Berssen
.Borrollní. '\

Siegfried Kienen e Aná

Ersching

. Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste distrito, em
[araguaslnho, filho de AI·

vino Kienen e de Maria

Schmidt Kienen.

Ela, brasileira, solteira,
lavradora, domiciliada. e

residente neste distrito; em
Garibaldi, filha de Fran
cisco Ersching e de Ofi
lia Papp Ersching.

Edital n°. 2.733, de 4-4-50

Magresa
Cançaco
Pallices

Fraqueza

É indispeD.ayel
o u.o do

IOOOLIIO
DE ORH

COITlIA CASPA, \

QUEDA DOS CA�

BELOS E DEMAIS

OFECÇOES DO

TÔNICO CÁPILAR

POR EXCELÊNCIA

Lure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando Ra

FARMÁCIA NOVA
,de ROBERTO M. HORST

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO
Domingo DIA 16-4-1950

Estatutos do Sociedade Es

portiva e Recreativa

"Rio
.

Novo"
CAPITULO I

Denominação, Sede, e Objeto da Sociedade

Artigo 1. - A Sociedade Esportiva e Recrea

tiva "Rio Novo, sucessora da Sociedade de Tiro ao

Alvo Nío Novo, fundado em 25 de Outubro de 1922,
com séde no Distrito de Corupá, Munlcíplo de lare

guá do Sul, é uma sociedade civil e tem por fim a

pratica de todos os esportes, inclusive o Tiro ao

Alvo, alem de outras festas e diversões cívlcas e re

creativas.
Art. 2. - A duração da Sociedade será por

rempo indeterminado.

CAPITULO II

Dos Boclos

Art. 3. A Sociedade será constltulda por nu-

mero ilimitado de ôocíos, sem distinção de credos e

distinções politicas,,'divididos em: a) ôoclos Ativos;

b) ôoclos Passivos.
-

.

Art. 4. - Será Socio Ativo todo aquele que to

mar parte nas competições esportivas, estipuladas pe

la Diretoria.
Art. 5. - Será Sucio Passivo, todo aquele soclo que

não tomar parle nas competições esportivas.

Art 6. - Poderão ser inscriptos como soclos

Iodos os individuos de bom comportamento e cuja

idade não seja menos de dezoito anos.
,

Art. 7. - Os Socios Passivos não terão direito

de votar e ser vorados nas Assembleias Gerais.

CAPITULO III

Das Assembleias Gerais

Art. 8. - A .Assembleia Geral Ordinária, será

realisada anualmente, no mez de Janeiro, pere ouvir

a presração de contas do exercicio' findo e eleger a

nova Diretoria, podendo se...... tratado tambem de ou

tros assuntos de interesse social.

,

Art. 9. - A Assembleiq Geral Extraordinaria

será convocada, quando a Diretoria o achar neces

sario ou quando o minimo de dez Soc!os o solicita

rem, indicando o assunto á tratar por escrito.

., Art. 10. - A Assembleia Geral Ordinaria ou

Extraordinaria, funcionará com qualquer numero de

Socios presentes.

EDITAL Hoje I Bil forneio da Indepen�ienle f. C.

CAPITULO IV

Da Administração da Sociedade

Art. 11. - A Sociedade será dirigida por uma

Diretoria, eleita anualmente em Assembleia Geral, no

mez de Jane{ro.
Art..12 - A Dir�toria compor-se-a de;, Presi

dente;' Vice-Pre5ident(>; 1 ° Secretario; 2° Secretario;

1° Tesoureiro; 2° Tesoureiro; Orador; 1 Diretor Es

portivo e um Conse.lho de trez membros.

o Doutor Ioão Marcondes de Mattos, Juiz de Di- Seis clubes tomario parte DO Irlode festival do tricolor de lossa

retro da Comarca de Jaraguá. do Sul, Estddo de cidade: Aliança, ·Inlernaclonal. Independienle,
filielrense, 15 .de

Santa Catarina, Brasil, na íorme, da Lei, etc. . .
lovembrt de Corup. e Massarandubense de Massaranduba - H8II�

Pelo presente edital torna pública, de acôrdo Mahnke seri O arbitro das parlldas.
. ...

com a lel, que Francisco Leu, que também se .assí- Depots de o Indepen- ofertada por Bebidas

na Franz Leu, natural da Alemanha, com 72 anos diente ter entrado em Boss Ltda
.

No gramado

de idade, nascido no díe 3 de Junho de 1877: casa- entendimentos com di- do Figuei;ense na Ilhà

do, lavrador, filho .I��itimo de .Guilherme L.eu .

e de versos clubes, dos quais da Figueira, desde cedo

Augusta Leu, doml�ll!a�o � resídenre
. �o dísrrtto de alguns varseanos, ehe- estará instalado o bar"

Massarandu�a, mum�lplo de Guar�mJrl�, desta C�' gou a boas conclusões para aos desportistas

m,arca..desela renu,ncla� a su� nacJ(:�n�hdade de O�I- finais e assim é que estarem a disposição be

gern. afim de obter.a cídedenla braSileira, por meio teremos hoje no grama- bidas, churrasco, doces

de tJtu�o declaratórJ.o, tudo de conformidade com as do E. C. Figueirense um etc.

formahdades da. Lel_no. 818, ,de 18 de �etemhro �e big tqrneío que desde Os jogos serãocoman-

1949.<;2ualquer cídadêo poderä apres�ntaj rrnpugnaçao cedo vinha chamando dados sob o apito do

que tiver, n? prazo de dez (10) dlas, conta�o na atenção dos desportistas conhecido árbitro Heínz

forma da .lei. - E para que chegue ao conhe.clmento locais. Entre os quadros Mahnke. Espera-se que

d� ,!uem l�teressar pos�a, !"andou o MM. JUIZ expe- visitantes, destacamos o grande publico afluÍrá

dir êste editai, que s��a. afixado no lugar �e costu- 15 de Novembro de Co- ao campo do Fíguelren

!De as portas d� Edlfl.CIO do For�.m, pubh�ad� pel.a rupá que provavelmente se, para ali passar lD;0':'

Il!Iprensa local Correio do Povo' e no DI�IrIO Oã- disputará o campeonato mentos de prazer, satís

clal do, Estado - Dado e pa�sado ne�ta cldad.e de

I da segunda divisão da fazendo a curiosidade'

jaragua d� Sul, aos quatro d�as do mes de abol do L. J. D. na presente tem- que desde cedo vinha

ano de mil novece!1tos e clDcoenta: Eu, .

Amadeus porada que se aproxima reinando entre os eir·

Ma�futJ, escreven!e _Juramentado, .no Impedl!_11ento 0- do seu inicio. O Iode- culos esportivos da cída

ceslonel do Esulvao� o sllb�re�fJ. - (a) Ioão Mar: pendiente surgirá em de. Futuros cracks do

condes de Ma!t�s. JUIS de DIreito �a comarca. Esta campo com o seu time do nosso futebol estarão

conforme o orlgl�al, de que deu te: completo, time este que preliando, nos diversos

Jara.gua do Sul, 4 de abril de 1950 sempre soube manter-se I clubes, que
tomarão par-

O Escrevente Juramentado em forma. Com tudo isso te no torneio, e assim

AMADEUS MAHFUD acreditamos num brílhan- não restam outras duvi-

te festival do tricolor de das de que o torneio do

a aj:'rovação de dois terços dos Socios quites, pre- nossa cidade, sempre a- fndependiente Foot-Bal]

sentes á Assembléa.
lerta para bons espeta- Club, alcançará pleno

culos oferecer aos nos exito e de forma" fP,,·i..
sos desportistas. Vamos lhante.

"

agora a parte referente
_

ao festival e como serão
.

realizados os jogos. Co- BuDa Verde· X Sertaneio
mo tambem já d9v� ser

do conhecimento dé al- Medirão forças hoje à

guns desportistas, os tarde os rivais inician

primeiros jogos serão tes: Aiua Verde X Ser

realizados na parte da tanejo F. C.

manhã. Assim é que te:' O encontro dar-s�-á

remos o' primeiro cotejo no gramado do Agua
conforme sorteio será Verde á Estrada Nova.

feito momentos antes da Dado os elementos que

primeira partida. jà compõe OB quadros

Dua8 riquissimas taças acima, é de prever-se

serão disputadas e que uma bela peleja e gran

foram oferecidas pelo de afluencia de torce

desportista ZigoJf Rau e dores de ambas as par-

a segunda gentilmente teso
.

,

CAPITULO V

Das atribuições da· Diretoria

Art. 13. - Ao Presidente compete: Representar

iii Sociedade em todos os atos juridicos e sociais.
.

Art. 14. - Ao Vice-Presidenie compete: Substi-

tuir o Presidente em seus impedimentos e colaborar

com o mesmo para o exito ·da administração.

Art. 15. - Ao 1. Secretario compete: Dirisrir ,o ser

viço interno da Secretaria, tendo em ordem e sob

sua guarda, e responsabilidade, os livros e arquivos

da Sociedade.
Art. 16. - Ao 2° Secretario compete: Substituir

o 1. Secretario nas suas faltas ou impedimentos e

colaborar com 'o mesmo para o exilo da administra

ção.
Art. 17. - Ao. 1. Tesoureiro compete; Receber

as mensalidades e demais receitãs, lançando os res

pectivos pagamentos em livros para esse fim desig
nado.

Art. 18. - Ao 2. Tesoureiro compete: Substituir

, o 1. Tesoureiro nas suas faltas ou impedimentos e

colaborar com o mesmo para o exilo da ddministra

ção.
Ari. 19. - Ao Orador compete: Falar ein nome

da Sociedade, em todas as ocasiões em que se fizer

necessario.
Art.' 20. Ao Diretor esportivo compete: Dirigir a

parte esportiva da S9ciedade em conjunto com a

Diretoria.
Art. 21. - Ao Conselho Fiscal compete: Fisca

lisar o movimento financeiro da Sociedade, verifi

cando os balancetes e contas, livros e demais do

éumentos.
CAPITULO 6

Disposiçöes Gerais

Art. 22 - A dissolução da Sociedade só pode

suceder, ,se o numero dos socios compor-se-ha de

menos de Ires.

Art. 23 - A joia e mensalidade serão fixados

pela Assembleia Gerdl.

Art. 24 _. Nem o socio que se retirar. ,nem o

que for excluido terá direito algum de ser indemnisa

do das contribuições, mensalidades e joia por elle

pagas.
Art. 25. - Os socios não responderão subsidi

ariamente pelas obrigações assumidas pela Socie-

dade.
. ,

Art. 26 - Os presentes êstatutos, só poderão ser

. alterddos ou anulados, em Assembleia Geral, com

C o r u p á, 22 de Março de 1950

Henrique Krueger •. Presidente
.:_Leopolelo Lenz· Vtce-Preslderne

Aelollo Auerbac" - 1. Secretario

Aelollo Hupka - 2. Secret�rio
frvino Bolelt - 1. Tesoureiro

Ruelollo Fisc"er - 2. Tesoureiro

Heinz Paulo Fuelle - Orador
Jens Bert"e/sen - Diretor Espor'tivo
Otto Bertbe/sen, Luiz I Denk e fggon A.

Menzlin - Conselho Fiscal
.

Reconheço como \'erdadeiras as firmas supra

je Henrique Krueger. Leopoldo Lenz, Adolfo Auer

bach, Adolfo Hupka, Ervir.o Boldt, Rudolfo Fischer,

Heinz Paulo. Fuelle, Jens Berthélsen, Luiz Denk

OUo Berthelsen, e Eggon A Menzlin, do que dou fé.

Corupá, 22 de Março de 1950

Em testo. JP da verdade.
José Pascual ni

BilDen Indúllriil I! [nm. dI! �. [illöriDiI�/n.

IINCO I séde:3!�����:;l!��::�INA INCO I
OEPENOENelAS EM:

ao ano

CR$ 15.000.000,00

CR$ 24.111.126,80CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO

RESERVAR EM 30/6/1949. . . .

AGENCIA: Jaraguá do Sul,
ra ranguá
Blumenau

Brusque
Braço do Norte

Caçador
Canoinhas
Concordia
Cresciuma

Curitiba
Curitibanos
Cambirela

Campos Novos

Chapeco
Florianopolis
Gaspar
Ibirama
lndaial
Ituporanga
Jluaguá do Sul

Joaçaba
Joinville
Laguna
Lages
Mafra
Orleans
Piratuba
Porto União

Rio de Janeiro
.

Rio Negrinho
Rio do Sul
S. Francisco do Sul

S. Joaquim
Taió
Tijucas
Tubarão

Tangará
Urussanga
Videira

Edifícip Próprio

Rua CeI. Emilio Jourdan,
' 115

End. Telegrafico "INCO"

Caixa Postal, 65 - Telefone, 73

Opera em: Cobrança�, Caução, Passes, Depósitos,
Empréstimos, Descontos.

Aceita: Valores em Custódia e Administração de Imóveis.

AVISA AOS SEUS AMIGOS E FREGUEZES E EM PARTIOULAR AOS

SNRS. DEPOSITANTES QUE ABONA AS SEGUINTES TAXAS DE

JUROS SÔBRE DEPÓSITOS:

e••••s BE •••IMEI••

Á Disposição
Limitada
Particular . .

Limitada Especial

'.

2°10 ao ano

3°ia ao ano

4°10 ao ano

5% ao ano I
5% ao ano �
5,1/2% a� ano 11
6% ao ano

I6% ao ano

6,1/2% ao ano

5% ao ano

e.l.ai • P.A••

Com aviso de 60 dias .

Com aviso· de 90 dias .

. Com aviso de 120 dias

Prazo Fixo de 6 meses

Prazo fixo de 1 ano

.

Depósitos Popula� .

Depós·tos EspeeiaS a Prazo Fixo e com Aviso Prévio, Saldo Minimo

lia Cr$ 50.000,00I
II ABRA UMA CONTA NO ··INÇO·· E PAGUE COM CHEQUE, I

I No "[NCO" o Dep6slto Bancário TRIIBIII:.!!!._ enquanto o Senhor DESCIINÇIl.

������������

7%
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Nós' abaixo assinados,
proibimos terminante- O Doutor João Marcondes de.Mattos, Juiz de
mente' a estrada de pes- Direito da Comarca de Jdraguá do Sul, Estado de

De ordem do Sr, sôas em nossas proprie- Santa C�tarina, Brasil, na Forma da Lei, etc...

Aos treze dias do mês de Março do ano de Prefeito Muqicipal dades ��,àfím de pescar,

mil nóvecentos e oíncoenta, pelas séte hóras, na sala de Jaraguá do Sul caçar t'ir�r cipó e dan i- Faz saber a todos os que o presente edital de

do Forum, no edifício da Prefeitura Municipal de torno público que ficar' Il� plantações. Não primeira praça, com o prazo de vlnte dias virem ou

Jaraguä do Sul, reunidos os vereadores:- Luiz durante o corrente nos responäabilisamos dele conhecimento tiverem ou ínteressar possa, que,

Maes, 'Max Thieme Jnnior, Carlos Rutzen, Willy mês�de Abril ar- pelo que possa aconte- findo êsse prazo, hão de ser arrematados por quem

Germano Gessner, Frederico Curt
-

Albérto Vasel, recada-se na Tesou- eer a08 infratores. mais dér e maior lance oferecer, em frente ás portas

Otaviano Tissi, João Lucio da Oösta e Luiz de raría da Prefeitura
do Edifício do Forum, no dia 29 do corrente mês,

Sousa Havendo número legal. foi pelo sr. Presi- Municipal de Jara-
Três Rios do Norte, as 10 horas da manhã, os bens penhorados a Ca-

dente .declarada abérta a sessão, ordenando ao sr. guá do Sul e na
24 de março de 1950 semiro Eugenio Pereira, na ação executiva que lhe

20 Secretário que procedesse a leitura da ata da Intendenoia deOoru- Alv;no SchwlJrz rnóve o Banco Nacional dó Comércio S.A., e abaixo,
descrlmínados:

.

sessão anterior, o que depois de feito, foi subme- 'pá, o Imposto Predial, Severino DemlJrcbi

tido a discussão e subsequente aprovação, o que ( relativo ao 1°. Se- Ernesto DemlJrcbi 10.)- Um terreno com a área- de mais ou menos

foi feito sem emeda, passando a ser assinada' pela mestre, .e Taxa de Be-
,

186.800'm2, situado a Estrada Corticeira, no

Mêsa. Em seguida passou-se a leitura do expedi- moçlo de Lixo, no 1'. munlcípío de Guaramirim, com a descrlmlneção

ente, que constou de.-« Oficio nO 13/50 expedido a Distrito. ' P -b-
- seguinte: Fazendo frente na Estrada Corticeira

Câmara Municipal de Brusque; Oficio n" 14/50 ex- Não satisfasendo
rOI Iça0 com 345 ms, pela estrada defronte ao lote n.

pedido 80 sr. Prefeito; 'Oficio n. 61/õO recebido do o pagamento no re- Fica expre ssa men te 2616; fundo lado oeste· com 846;50 rns j con-

sr. Prefeito; parecer referente ao projéto-Iei que ferido mês, ficará o proibida a entrada em meu frontando com o lote n. 2766, lado' oeste com

dispõe sobre a compra de uma área de térra, on- contribuinte sujeito terreno, afim de caçar etc. 676,50 ms. confrontando com o lote

da esta localizada a' esoöla Municipal" .Victor Mei- a multa de 10% em Aurora _ Rio Cerro. n. 2.765 B. Parte do Imovel registrado sob n.

réle"; parecer da Comissão de finanças, referente sobre o imposto e BRUNO PATZCH
3.610 a 3.522 da 2a. Circunscrição da Comarca

ao projéto-Iei que aumenta a subvenção do Gru- Taxa no primeiro de Iolnvlle, -devidam"nte transcrito no livro n.

po Escolar" São Jose" de Corupá e subvenciona o mês, sendo então 3-E, sob n. 11.034, avaliado em Cr$ 15.0()0,öo.
Jardim Infancia, anéxo ao mesmo estabelecimento; feita a cobrança jll- 2'.) Uma casa construtda de matertel e um rancho

ainda na hóra destinada ao expediente. foi lido um dicialmente. Maquinas situados no terreno supra, avaliados em Cr$, ,

Oficio, recebido da Comunidade Evangélica désta Tesouraria da Pre� 20.000,0(J., Total flr$ 35.000,00.

cidade, pedindo subvenção ao Jardim da Infancia' feitura Municipal Para cortar cabelos de Cujos bens constantes do euro de penhore e

daquéla Comunidade. Lögo apôs, foi pelo 'sr.,Pre- de daraguä do Sul, procedencia alemã. auto de avaliáção de folhas dos euros da referida

sidente cedida a palavra a quem déla quizésse Ia- 4 de 4 de 1950. V.::3. encontrará na ação exécurlva, serão levados em hasta pública de

zer uso, como ninguem a solicitou" passou-se a F. VOSGERAU "CASA REAL" venda e arrematação em primeira praça, pelo preço
Ördem do Dia; que constou de: foi submetido a dis- Tesoureiro defronte ao eine Buhr. da avaliação, isto é, Cr$ 36.000,00 .rrínte e cinco

eussão o parecer da Comissão de legislação e Jus-
:.:11, D.... R'en'ato' '1I1I7altollll3l'" '::1:.: mil cruzeiros].

Assim serão os referidos bens arre-

tlça, relativo ao projéto-Iei que issenta da qual- A- .,., -gJA- matados por quem mals dér e maior lance oferecer,

quér imposto municipal, por cinco anos, fábrica II M É O I C O ii no dia, hora e lugar acima mencionados, podendo
ou indústria, que se estabelecer. no Municipio, e ii II os mesmos Serem examinados por quem interesse

que não exista similar; sendo dito parecer aprova- l! CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA
.. tiver, no lugar estrada Corticeira, Municipio de Gua-

do por unrnimidade; foi aprovado tambem o pare- ii Com cursos de aperfeiçoàmento no ii ramirim, desta comarca. E pera que chegue a noticia.
da Comissão de Finanças. referente ao projéto-Iei li Rio de Janeiro - São Paulo e Buenos Aires. li ao conhecimento de rodos se passou o presente

que dispõe sôbre a compra de uma área de téi:ra: II Doenças de Senhoras _ Partos _ Clinica li edital que será afixado ás portas do Forum, no lu·,

foi submetido. a discussão e aprovado por todos II - Geral de Adultos e Crianças. II gar de costume e publicado pelo jornal local "Oor-

o parecer da comissão de finanças, reterente ao II consultó.io e Residencia: -ao lado da Prefeitura Municipal. :! reio do Povo". Dadp e passado nesta cidade de

projéto-Iei que concéde aumento na subvenção do II
'

TELEFONE N. 3
• li Jaraguá do Sul, aos primeiros dias do mez 'Öe abril

'Grupo Escolar" São José Corupá e subvenciona o ii � Jaragu4 do Snl - Sta. Catarina li do ano de mil novecentos e cincoenta. Eu, Amadeus
Jardim da Infancia, anéxo ao mesmo estabelici- 1 " •

Mahfud, escrevente juramentado, no impedimento

mento; foi submetido a 111• discussão o decréto ocasional do Escrivão, o subscrevi. (a) loão Mar-

qua abre crédito de CrS 20.000,00, para pagamen-

SANfi U'ENO'L
::::::-.:::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::: condes de Mattos. Juiz de Direito., Está conforme o

to do serviço com a dedetização, sôbre o assunto
_

,,; Z
fi) original, do que dou fé.

falaram os vereadores: Frederico C.A. Vasal e Jo- � � -� "'"

Jaraguá do Sul, 1. de Abril de 1960.

ão Lucio da Cósta, este solicitando ao sr. Presi- .... .... .� .,

!2 ,O'O<UIC OE' d
dente, que fosse enviado novo, Oficio ao sr. Pre- :;c ,� z -= ] ,screvente Juram�nta o

feito. afim deste informar a Casa, quànto jà foi C ON TEM .'

o.: ...
� � � � AMADEUS MAHFUD

pago ao serviço da dedetização. ou então quanto OITO ELEMENTOS TO.,COS: III ID �
CI. e

falta pagar; lógo após, foi submetido a 111• discus- N
'ii � III �:! •

são o projéto ..... le.i que dipõe sôbre a compra de ARSENIATO. VANADATO, � 'i ... � o< .!!:C •
uma ärea de térra; sôbre o, assunto Ifalou o vere- F6sFORO, cALca0, ETC Z - � � � § I _
ador João Lucio da Cós�a, sendo por todos aproo

I � � 0:;C I- W -

vado; foi du.bmetido a. discunção o projéto -lei rÖNICO DO etREBRO 2_ � . , � �� � )1:'
.

que isenta de qualquer imposto municipal, por 5 ... :: .... WJ'"
••

anos, fabrica ou industria, que se estabeleça no rC)NlCO oos .OSCULOS > e .IIIIit il o<
I "O

4 ::rc�..Jfo '9-
Municipio e que não exista similar; sobre o assun- 0.1! '" � � � "'" O
to falaram os vt3readóres João L. da Costa e WiIly· Os Pálidos Oepauperadoa, a.p. I.....:;c fI).!'2 � .,
Germano Gessner, subIß9tido a votação, foi dito lados, Anêmacos. MI.. quecrlalll r/J

Ga

C � III iC N

•
• • OID OCO"':'

pro]éto de lei, rejeitado por uuanitmdade; fOI :c ,= o •

submetido a 111• discussão e aprovado unanime- Mag,os, Crianças raquitlc.. te- �i rIJ � � § :
mente o projéto ..... lei qne aumenta subvenção do' ceberio a conificaçlo '8ra' do'" III E 0"C O

, Grupo Escolar, "São José" d, Corupá e subvenci- .,gantamo c'un ó �,;, � � � �
ona o Jsrdim da Infancia, anéxa ao mesmo esta- � ....

Z III o::

belecimento, tendo falado sôbre o assunto o vere- SAN. fi U E N.O L' � '" �(.)- '��
ador Willy G. Cessner. Nada mais havendo a tra-, ...,... ...

tar, o sr. Presidente designou o dia 20 do corren- :::::::::-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

te, para nóva sessão e a Ordem do Dia, constará

de: 18. discussão do decreto que abre crédito de

Cr$ 20.000, 00; 2a. discussão do projéto-Iei, que
autorísa a compra de uma área de térra, onde

esta localizada a escóla mnicipal "Vitqr, Meiréles"; I2a. discunssão do projéto-Iei que aum'enta a sub

venção do Grupo Esoolar "São José", de Cornpà
e subvenciona o .tardim da Infancia, anéxo aO

mesmo estabelecimento. Findo o que, foi ,encerrado
a sessão, na qual faltaram os vereadores: Arqui
medes Dantas, Augusto Sarti e Vitor Raduenz.

(ass) Luiz de Souza
João Lucio da Costa
Otaviano Tissi

l���.
Ginásio em um Ano

· °I

llIDldlUlstrnat de Calcados
o

Com . .90% de apl'ov'ações

I'
Gosc)ffi Irmão§ §o Ao

Av. Vise. de Guarapuava, 2059 CAIXA POSTAL, 11

CURITIBA PARANÁ
4' w

Ä, JARAGU4- DO SUL· S. Catarina I;
����'���_OO �tJS4fawP.e"..",qJS'.d

I�------IMpUREZAS DO SANGUE?

CORREIO DO povo
- Domingo DIA 16-4-1950

EDITAL
C'a'ma, ra',Mu.·nic'ip,al PREFEITURAMUNICI

PAL DE JGUÁ. DO, SUL

.

Proibição

,Ata da reunião Ordinária de

6 de Março de 1950

Por correspondência - Conclua as

4 séries ginasiais em um único anv,

pelo regime do art. 91 .

Antigo Madureza.

\ ClJRSO KOLBER
O mais moderno· O mais eficien

te . Êxito garantido.

Dr. Arquimedes 'Dantas
••••G•••

'

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 343

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
IN FLAMACOES,
C O C E I R A 5,
F R I E I R A S,
ESPINH.AS; ETC.

t:�.·
..·.�"'!':"••·'''''4''''

•.
::

:l*.:-.�:I
.

' .

IGelo?!
118ebidas 80ss Llda.�
�. '1. .

: '�:
: ......�.., ..,: ...... ·,··.··.··ft· ."""-•.••••."......••..•�:--

\ O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS E A

LOMBRIGUEIßA, MINANCOßA
Vermitugo suave e de pronto

eh:ito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADR, CONFOR

ME o n. 1, 2, , e 4
Proteja a saúde de seus tilhos f' a :.ua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em -

remedios

Compre hoje mes'mo nma LOMBBIGUElRA

•

MIUICOBA para o Sf'U tilhinho.
E um produto dos Laboratorios Minancora,

- jOINVILLE-

..
-

-"
- 114:

-

111'VIF U U __ c. a

CALÇADOS

IRG·Q
�ão oö m�l�or�� � mai� �arato�

PRODUTOS DA:

Para Dàces
e Bolos fLlXIR Df B�6Uf18A

AUX. TRAT. SIFIUS
Usem pratos de papelão.
São praticos e higienicos.
Encontram·se na

Soe. Grafita Avenida LIda.

Av. Getulio Vargds, 360.

Carrinhos e berços para
rianças pelos menores

preç08 V. S. poderá ad
quirir na CASA REAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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• Estatutós Verde •

do Clube Agua
Da Sociedade e seus fins § 1. - A assembleia geral ordinaria serâ rea-

. CAPITULO I
lisada uma vês por ano, pera apresentar o relerorío

Artigo 1. r: Com a denominação de Clube
da diretoria e prestação de contas, tendo lugar no 1°.

A V d f
domingo do mes de janeiro.

gua er e, íca fundado nesta data uma associação § 2. _ Nessa assembleia, também será eleita e Disposições geraes

esport!va e creativa 'digo recr�atiya, que tem por fim empossada a nova díretorie. 20
.

a pranca de t d
' dí

.

I
Artigo -- Em todos os assuntos ormssos

.

o os os esportes que a íretorta JU gar ,§ 3. _ As assembleias geral';' extraordínertes b

conveniente t d d b
;::I nestes estatutos determinará a diretoria, que su me-

.

s, em cara er e ama ores, em como serão realísadas medíanre convocação da diretoria" ' f bl
.

proporcronar a
. d

- I"
tera seus atos ao re erendum da primeira assem ela

' ,seus associa os- recreeçoes renas, do conselho fiscal, ou mediante pedido de des socios, I I

sendo uma sociedade que, como pessoa juridica de sendo os obleros de deliberação antecipadamente
gera que se rea isar.

direito privado, poderá filiar-se a qualquer federação, declarados.

Artigo 21. - As cores emblema e pavilhão da

liga ou enrídad t' f"
.

I t hecíd
sociedade serão aprovados na primeira assembleia

• e espor tva o ICIa men e recon eCI a. Artigo 9. _ As assembleias geraes serão con-

§ 1. - Sua séde serã na cidade de Ieregué do f d êd
geral que se realisar. ,

Sul" Estado de Santa Catarina,' sendo seus fundos
voc.adas pela imprensa e aviso a íxa o na se e so- Artigo 22. - A sociedade somente poderá ser

clal, com um prazo nunca inferior a 15 dias. dl lvld d
. d t

• bl 'a'

dconst!tuid?s. pelos imoveis. e moveis que adquirir, § 1. _ Se a urimelra convocação não tiver
ISSO VI a quanc o assrrn o e ermmar a assem et

caçoes JOJas e me I d d b
Y geral extraordinaria convocada pera esse fim e com

tud
,.., :onsa 1 a.es que rece e�, o que número legal, que será de um terço dos soclos quites

' d

o somente po�era ser apllcado para os flns a que na época, a segunda realizar-se-há dentro do preso ����Ç:end:s dt�s1�er���0:e seus socios, ou quan o

a mes§m2Él
ee doestlOa.. _

...
não superior de 8 dlas, fixado pela diretoria na § unico _ .A assembleia que dissolver a 50-

.
- s. soc�os nao. �espondem subs!dJarl�- 'assembleia anterior.

'

mente pel�s obrígeções so.clals, mas sua diretoria Artl'go 10. _ As essernblelas serão, presididas
cíedade resolverá sobre o destino de seu patrimonio.

respond ra t d d I d

/

ArtiS!o 23. ...... Estes estatutos somente poderão

m

e .feran e a socie a e �� �s anos.que a pelo respetívo presidente e na falia pelo substituto ser modificados mediante aprovação de votação de

esma ven a a causar por atos tllcltos prartcados legal, com exclusão das que tratarem de assuntos dois terços dos socíos presentes' a assembleia geral

com dolo. referentes a diretoria ou aprovação de sua prestação que para esse fim for convocada,

CAPITULO II de contas, quando o presidente será eleito pelos Artigo 24. - Destinando-se a sociedade ao

Artigo 2.':- Compor-se-ha a sociedade por
socloe presentes exclueívamenre para aquele fim. esporte amadorisla, e expressamente proibida qual-

número ilimitado de soclos, divididos em
Artigo 11. - A ata da assembleia será lavrada quer pa digo pratica que colida com esse objetivo.

, a) soclos honorarios
em livros especial para esse fim rubricado pelo Artigo 25. - Estes estatutos foram aprovados

b) socíos beneméritos e
presidente, podendo a mesma ser assinada, depois em assembleia geral desta data.

' �

c) socios contribuintes.
de aprovada, pelos socios presentes.

-

Artigo 26. - São socios fundadores os senho-

§ 1 - Qualquer pessoa, maior de 18 anos, de Artigo 12. - O soclo que quizer se manttestar res Tharcicio O. Motta, Nílro João Coelho, Antonio

idoneidade comprovada e proposta por dois soctos,
sobre qualquer assunto deverá pedir a palavra a Santos, Rudibert Klitzke, Mauri Rank, Waldemiro

podéré fazer parte de seu quadro soclel, entrando no quem estiver presidindo a assembleia, sendo vedado Lorenzer. Curt Neitzel, Odilon O. Motta, Bento Nunes,

-goso dos seus direitos depois de aceita pela direto-
falar mais de duas vezes sobre o mesmo assunto. Adernar Grimm, Onadir O. Morta, Harry Meyer, João

ria e paga li respetlva joia.
Artigo 13. - A eleição da diretoria, como todas Coelho Víetre, Antonio Nunes, EwaJdo Heldern, Viide

§ 2. - ôocíos honorarlos são os que tenham as deliberações da assembleia serão tomados por Lenzi, Walter Ienssen Iuníor, Agenor Santos, Walt�r

prestado relevantes serviços a sociedade, devendo
maioria de votos, sendo que, O presidente' epenes Homburg, Leopoldo Paiva Lopes, Geraldo Voelz e

serem indicados pela diretoria e aprovada a indica- poderá votar em caso de empate.
'

- Francisco Mamedio.

ção a sociedade digo pela assembleia geral, ficando § unico - O presidente designará os escrutl- Artigo �7. - A sua primeira diretoria, que terá

isentos de qualquer pagamento.
nadores que serão escolhidos entre os socios pre- exercício até Dezembro de 1950,. fica constituida dos

§ 3� - Beneméritos serão os soclos que pres
sentes. senhores João Coelho Vieira, casado, comerciante,

tarem relevantes serviços em cargos da diretorta, CAPITULO V
como presidente de Honra; Tharcicio O. Motta, fer-

como tais declarados por assembleia geral. Da Diretoria
rovlarlo, casado, presidente; Nilto João Coelho, co-

§, 4. - Contribuintes são os socios que, acei-
merciario, casado, tesoureiro; Antonio Santos" sol-

tos, pagarem sua joia e mensalidades. Artigo 14. - A sociedade será administrada teiro, operário, cobrador; Rudibert Klitzke, solteiro,

Artigo 3. - Logo depois de aceito, ao socio por uma diretoria eleita anualmente, no primeiro do- comerciario, 1°. secretário e Onadir O. Morta, sol ...

assiste o direito de gosar de todas as regalias que mi,ngo do mes de janeiro, em tlssembleia geral'l
teiro, tipógrafo, 2°. tesoureiro, sendo todos os socios

os estatutos e assembleias geraes ditarem, podendo, composta dos seguintes membros: fundadores e a diretoria brasileiros e residentes em

a) votar e ser votado I?ara qualquer ato ou Presidente e vice-presidente Jaraguá do Sul.

cargo em assembléias;
Primeiro e segundo secretario

b) representar, juntamente com mais 9 socios .
Primeiro e segundo tesoureiro

jaragud do Sul, 5 de Abril de 1-950

contra at<?s.Ea" diret()ria ,e ,requerer assembleias ge- Um diretor esportivo Th.,cicio Je Olivei,. Mott. - PreSidente

raes para expor ra�ões;'
Côõselho 'Fiscal, composto de 5,membros. RuJibe,t Klitzlce - Secretario

c) tomar parte em tQdas as festividades da Artigo 15. A diretoria se reunirá quinzenalmente, Nilto Joio Coelho ,- Tesoureiro

sociedade ou para a qual a 'mesma seja convidada; ou quando para esse fim convocada pelo presidente

d) propor admissão de novos socios, e por ou maioria do conselho fiscal, para discussão de Reconheço verdadeira a firma supra de Tharci-

escrito, pedir o seu desligamento do quadro social. assuntos de interesse da Sociedade.
cio de Oliveira Morta, Rudibert Klitzke e de Nilto

§ unico - Para gosar esses direitos sociais Artigo 16. Vago qualquer cargo, será ele preen- João Coelho.
'

deverá o socio estar quites com a tesouraria de enti- chido até a primeira assembleia geral ordinária pelo Jaraguá do Sul, 6 de Abril de 1950.

dade e não l�r sido suspenso por qualquer motivo substituto legal.

pela assembleia gerat ,Artigo. 17. - Compete a diretoria administar

,
Artigo 4. � Como dever, o socios deverá su- digo administrar a sociedade, elaborando normas de

jeitar-se aos seguintes: tr.abalho, resolver todos os assuntos que forem

a) pagar a jOia, quando aceito socio e as men- omissos nestes estatutos aos quais lhe compete fazer

salidades pontualmente quando procurado pelo co- cumprir, determinar as diversões, nomear emprega

brador;
dos e usar dos demais direitos eepecialmente, deter-

b) respeitar as determinações dos estatutos, minados nestes estatutos.

assembleias geraes e atos da diretoria, bem como '§ unico - Compile ainda a diretoria organisar

portar-se, tanto no recinto �ocial como em feslivi o relatorio anual com todos os detalhes e esclare

dades onde estiver na qualidade de membro da so- cimentos referentes a sua administração, devendo o

ciedade' com a devida compostura, obedecendo a .balanço ser apresentado a assembleia geral ordina

diciplina ditada nessa ocasião; ria, jä com o parecer do conselho fiscal, cabendo.lhe

c) Não fazer campanha de desmoralisação do ainda nomear os representantes da sociedade em

clube ou publicamente recriminar atos da diretoria qualquer pdrte digo em qualquer festividade em que

ou assembleias, tratando cavalheirescamente os de- tomar parte.

mais associados e convidados nas' festividades. Artigo 15. Ao presidente compete presidir tam-

d) Aceitar pelo menos�or um periodo a elei- bem as reuniões d,a diretoria, votando somente em caSo

ção que for feita de sua pessoa para qualquel' cargo, de empate; representar a sociedade ativa e passiva-

CAPITULO III
mento, em juizo � fori! dele; �utorisar �s despesas
aprovadas pela dIretOrIa, rubrIcar e assmar atas e

Da. admissão, eliminação e punição dos socios correspondencias e conjuntamente com o tesoureiro

Artigo 5. - A admissão do socio será feita assinar cheques e outros litulos.

mediante proposta assinada por dois socios, aceita Artigo 16. - Em seus impedimentos e ausen

pela diretoria em votação secreta por maioria de cias será o presidente substituido pelo vice-presi

votos e, em caso de negação, com direito a recurso dente,' que é seu substituto legal.

para a prif!leira assembleia Geral que se realizar. Artigo 17. - Ao secretário em exerClCIO com-

§ 1. Os socios apresentantes serão sempre pele lavrar as atas, correspondencia, organisar e ter

responsaveis pelo pagamento da joia. sob sua guarda o arquivo, assinar a corresponden-

Artigo 6. - Serão eliminados do quadro social cia comum, tais como convites, comunicações, anun

os socios que por mais de tres mezes consecutivos cios, deixando de tudo copia.

deixar de pagar suas mensalidades e os que de § unico - O segundo secretario auxiliará o

monstrarem máo comportamento ou trabalhares contra primeiro e será o seu substituto nos impedimentos

os interesses da Sociedade. ou ausencias '

I

§ unico - A eliminação será feita pela direto- Artígo 18. - O tesoureiro terá sob sua guarda,

ria, cabendo ao- eliminado apresentar recurso para a todos os valores do clube, arrecadará suas rendas,

primeira assembleia geral, valendo até ai a decisão fará a escrituração das mesmas bem como pagar

da mesma diretoria� e escriturar a despesa autorisada peJo presidente,

Artigo 7. - Conforme as faltas que praticarem assinar recibos de qualquer especie ei de acordo com

os socios ficam suieitos a admoestação, multa e o que determinar o presidente, depositar em éstabe

suspensão por 60 dias, todas essas penalidades lecimento designado o dinheiro que tiver em seu

serão aplicadas pela diretoria. poder, exetuadas as 'quantias para tiS despesas comuns.

§ unico - A suspensão não isenta os socios § uni,co r- O segundo tesoureiro substituirá o

do pagamento, durante ela, de suas mensalidades, 'primeiro em seus impidimentos e ausencias.
'

e a de multa -será imposta como eventuais prejutzos Artigo t9. Ao conselho fiscal compete a fisca-

materiais causados a socieda<le. lisação geral da sociedade, instruindo e dando con

selhos ao presidente e demais membros da diretoria,
examinar os livros em qualquer época, verificar a

escrituração e situação da caixa, podendo pedir
qualquer e�larecimento e dar parecer no relatório e

baJanço geral organisado pela diretoria e tesoureiro,

alem das atribuições especiais conferidas em outros

artigos destes estatutos.

CAPITULO IV

Em testo. HAS da verdade.

HILARIO ALIDO SCHIOCHET

Escrevente

.r.::::::;:::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::....

I,
::

li 'L A V A R ·B EM? _II
ii Pois siml SÕ se fôr com produto da !i

'

ii fabrica Apolo! ii

II OS produtos da
ii

'III FABRICA DE SABIO "A P O LO" _:!,I
.,

de propriedade de' Henrique Teodoro ..

.:1.:1 Harger, garantem u!Da lavagem alva da rou- '.:;.. :i:1pa, grande durabilIdade no uso, pelo seu

:1 consistente metodo de fabricação e uma ::

.::;! ...:! espu�� ::t:C���:APOLO"e "ROMMEL", são

...
:'·

..

:i
encontradas em todas as boas casas do ramo.

li Pedidos ao fahricante H

.,

..

I! Rua Marechal Deodoro da Fonseca 862 e 870. H
li - JARAGUÁ DO SUL - ,ii

�:::::::::==:::=::-_-::==::::::::=:::=::::::=::::::::::::=-.:::::=:=:::==::::::::::::Ji

Celso a'ranco---'
D,ESPACHANTE ADUANEIRO

sÃo FRANCISCO DO sUL - Santa Catarina

Caixa Postal 35 • End. Tel. cBRANCO» - Telefone, 103
- Rua Babitonga, 23 • Edificio Próprio

d
_

CAPITULO IV

Da assembleia geral, sua convocação e deliberações

Artigo 8. - As assernbl'eias gerais serão a ordi

nári.. e DS extraordinárias.

Despachos de importação do extrangeiro e por ca.botagem,
exportação para o exterior e dentro do país, transito,
reembarque e reexportação" bem como todos os serviços
junto a Alfândega de São francisco do Sul, são executa

dos com pontualidade e presteza, dispondo para este fim

de uma organização peifeita com escritório, e técnicos.

Djspõe de'páteos para depósito de madeira jnnto ao qua·
dro da Estação e DOS trapriches de embarque, da--Ponta
da Cruz, bem como armazem para depósito de merCado

rias, em geral, junto aos trapiches de embarques na cidade.

Encarrega-se de Embarqles de Madeiras 'de oltras

Mercadorias para o exterior do BrasU ,
,

, Localidades BrasUeiras

Despachante das principais firmas do Estado ,

dor "stados Vizinhos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. li Jost CASTILHO PIIIO Y,a. GEil PIRES MAFRA ii

O F E I J Â O ii· ii
ii Tem o prazer de Tem o prazer de !!

. O. feij�o é um dos pri�- li participar aos pa-
. participar aos pa- ii

No congresso dos mu- pedidos de embarque clpals allmenros do brast- ii rentes e amigos o
rentes e amigos o ii

nicipios, realizado em daquele produto. A situ- lelro, e é tambem um dos ii
'

.: contrato de casa- ii

Petrópolis, foi aprovada ação piora dla a dia e mais nutritivos que exls- ii seu contrato de ca- mento de sua filha ii
a tese da autonomia des- quatrocentos colonos en- tem. i! sarnento com a srta. Cenizia. com o Snr. ii
sas Importatíssimas célu- tram-se em situação me- Em 100 partes do fei- II Cenizia Pires Mafra. José Castilho Pinto.

ii
las. Finalmente os muní- lindrosa. O colapso é jão hà 50 partes de hidra- ii • II

cipios, por fôrça de seus iminente. Por que não lOS delcarbono, 25 de pro- ii ii
representantes, no oon- se faz alguma coisa? Por telnas e duas' gordura, li Cenizia "e Castilho i� Iclave de Quitandinha, que essa politica earran- sern contar o calcío, o fé !! H
estão se libertando de císta e condenável de- rro, o fósforo e vitamina ii noivos ii
certas opressões buro- verá subsistir acoberta- B 1, 'todoe em boas quan- li ii
cráticas que lhes tolhem da pela burocracia l'" lidades:._. . ,11 Jaraguá do Sul, 7 de Abril de 1950 .U

amínho asce den te 1 f lt d
.

- O feílão e assim um ...�\ ' �'...

�el� qual deverã� tri- hf.i�a:e �e �es���°X:::e importante: alimento �ege- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::!".::::::::::::::::::::::::::::::.-::::::::::::::::::::::!{

lhar. Sua autonomia deve poderiam solver o pro- ta�, que deve ser �onsu·
ser completa, no senti- plema em questão de mído por todos. Nao e�
do de que Implique, sem- horas. Um caso muito quecer, porem, que os alt

pre; em beneficio para sério tratando com abso- mentes de origem animal

a célula. luta falta de senso. são ainda mais Importen-
A análise da situação -x- res: leite - óvos - carne.

dos municípios brasíleí- A crise é geral. Até E também que as frutas

ros apontará êrros gra- no futebol da. províneía.. e verduras frescas são

ves e dolorosas falhas Na partida de domingo, muito necessárias à saúde

que repercutem no or- em 8. Francisco-do-Sul, perfeita.
ganismo da união de entre o Atlético e o Ft- O feijão é precioso prin
modo evidente. O muni- guelrense de Florianó- cípelmeute pelo férro e

cipio é a unidade que polís houve três substí- pela vitamina B 1 que con

forma o tôdo. Se êle é tuições ... · de juizes. O tem em abundância - (Ser
vitima de uma politica árbitro trazido da capí- viço fornecido pelo SAPS).
má, de leis que o amar- tal, integrado no "famo
rem, de uma legislação so" colégio da FCn pri-
que o coloque numa mou pela falta de auto-

O P d D
,,�, .

situação de dependência ridade. Resultou a bo- receííe o· ia CO N V"'·iT· 'E Declaraqão
absoluta, então os fru- tinada. Substítuíu-o o sr, O ÚNICO TALl5TA

'. ,. :�,.'. NÓs abaixo asslnades,
tos são os que estamos Norman Lima. Quiz apí- O Culbe Atletico Baepen,àf, \ pretendendo dar o declar�mos_ pelo - pt:'ese.nte,
colhendo. tar bem, mas não sera Quando as vacinas "pe- maior brilhantismo possivel á tradicional festa de que nao sao verdad':Jrds
A politica descentrali- dia. Apenas gesticulou, garn", o, individuo fica TIRO DE REI (Kõnlgschleesen), que deverá reall- as palavras p�oferldas

zadora e autônoma do porém nada reprimiu. No- protegido (imunizado) con- zer-se por ocasião dos. festêlos do 'Espirito Santo, co�tra o Snr. Leopoldo
municipalismo deve ser vos carinhos de parte tra a vaeíole e o alastrim, convida pata comparecerem á séde social, dia 17 Prust.

posta em prática incon- dos jogadores. "Pegou o Essa imunidade geralmen- do correnre, as 10 horas (segunda _ feira), afim de Braço do Sul, 31 de
trinenti. É o único meio rabo do roquete" meu te é longa, mas se. sabe colaborerem na organização do programa das fes- Março de 1950.
de resguardar e ímpul- amigo José Lopes de quanto tempo dura,

tas, as seguintes pessoes> Ricardo e ba Walz
stonar o desemvolvimen- Oliveira, qoe prevendo Procure manter-se irnu-

,
/

to do pais. o "ritmo dos aconteeí- nizado contra a v�ríold e 1.)- Os membros da Diretoria;
.

Malés gravíssimos, i�- m�ntos" sugeriu-se e !i o alastrlm, evita!ld� tudo 2.)- Os do Conselho Deliberativo;
termitentes, dos quais Já mIm também, uma, reU- que possa c0!ltrlbUlr .para 3.)- Os Conselheiros Fiscaes;
se fazem tabu desapare- rada bela, cerena e cal- que suas vacmas deixem 4.)- Os demais sQcios de ambos os séxos, .

cerão com unia politica ma, peito aberto, por en- de "pegar". - SNES. casados ou solteiros:- '

sadia em relação a es- tre os expectadores. Mas Espera-se que cada um dos . convidlldos seja
sas células. Males irre· estava escrito... E as- !!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!\!: portador de uma ideia aproveitavel e, tambem, um

mediáveis, pertinentes, sim, com aquele fatalis-. colaborador decidido da já famósa e tradicional

do teôr social-economico mo árabe, esperou até A Comor"I'al L d
.

FESTA DE TIRO DE REI.-
serão debelados se o ser solicitado a dirigira ß (j li' 18. jãraguá do Sul, 12 de abril de 1950.-

congresso dos municipi· partida. E fê-lo com ,as

os realizado em Petró- qualidades que faltaram

lis: merecer a atenção aos juizes anteriore8� Os

que lhe é devido .
de leões, ficaram mans!Js

parte de nosso gover- (alguns, apenas) e assIs..

nantes. É de crer-se que timos vinte e cinco mi

tal sucederá atentando- nutos de ótimo futebol.
-se a que ?' presidente

.

Gumprimente!-o, a,�n�a
da Repúbllca, generaJ no gramado e ele poz
Dutra, empresto� o apô:' tud,? o que lhe ia n' al

io de sua presença, fa- ma numa eJ_Cpressão em
zendo até o discurso que era fácd a gente
de ab�rtur�. ler o desabafo, o alivio,
'-x- a satisfação e uma dose S

.

Ontem à tarde, um a· daquele fatalismo: eguros
migo de Corupá falou- - Eu não te disse, .Car- �'YPIRANGA" �

Secção de lavagem, depósito.de lubrifi-
-me sôbre umas notas valho? Peguei no rado . cantes, combustivel e acessórios,
que escrevi nesta colu- do foquete. . . FOliO - umE.TES - lubrificação carga dé baterias e
na e no "CORREIO do Mas José Lopes deve TRANSPORTES _ AUTO-
POVO", de Jaraguá-do ter passado maus mo- MOVEIS. �

vulganização.
Sul, sôbre a situação mentos em casa, quandO l���Ls.:6aJ'
melindrosa dos cultiva- a famllia descobriu que i\iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii �W2(( ßiFU lItlR Bhl:lcte:��t.:II
dores de banana. Fui tinha quebrado a promes- _..;.. ---------

informado, pelo mesmo, sa de não mais apitar, e
que. o responsável pelo· com a agravante de es·

tráfego da Estrada de I tar com o terno de lin

Ferro, em seu municipio, lhO tôdo respingado de

persiste na atitude nega- lama... Mas isto
.

já é

tiva de nao atender os outro capitulo na histó-
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REGISTRO
limar Carvalho

Festa de São Marcos

Ern Barra do Rio Cerro, no dia
. 23 do corrente.

Como de costume reelízer-ee-é a tradicional
festa de São Marcos padroeiro daquela capela.
Haverá churrasco, bebtdes. jogos etc. etc.

A festa será abrilhantada por um otimo Jazz.
-

-

A Iodos convida a COMISSÃO

Alfredo Krause
'

Presidente.Escrituração Mercan
til· Contabilidade •

.

Registo de Firmas -

Defezas Fiscais·
Contratos - Naturali-

saçôes - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral.
Proprietários

Emmendoerfer e Beyer
- Rua Marechal Deodoro 'Nó 168 -

'. Sementes de hortaliças
em pacotes originais ho·

. landezas germinaçãQ ga
rantida V. S. poderá ad
quirir na CASA REAL.

If TO$SEI' ••01101110'

1IUO tUOSOuuo,
ria da compensação de,
um cronista esportivo ..

-x-

S. Frco. do Sul, abril/
1/10/950-

(11LVIII.)
GRANDE TONICO

.
" .

Exijam o sat1bã1.o
,

(Marca Registrada)

Virgem Especialidade
da CRAp W1ElrllÇl ][ND[J§IIDAl -= JJoilDl\VUne

o ideal para cosinha, lavanredia e lavadeira.

�llL AMÉRICA
C'APITALIZACÃO,S/A .

.

A MAIS IMPORTANTE COMPANHIA

DE CAPITALIZAÇÃO DA AMÉRICA DO SUL

Os portadores dos
titules em vigor que
contiverem uma das
comblnacões con·'
templadas, recebe
rão imediatamente
o capital garantido.

COMBINAÇÕES CONTEMPLADAS
NO SORTEIO DE

Março 1950
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Escritorlo de S. Catarina
Rua Felipe Scbmidt, 17

Sob. - FLORIAIOPOLIS

Agente em Jaraguá do Sul

DABY KRA1JS!

SEQE SOCIAL
lUA DA ALFANDEGA. 41-E5O. ºUUA_HDA

(tdlficlo 5ll1I<.p)
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Bolos
�ais crescidos

Ba/os
maís macios

Bolos
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