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ANO XXXI JARAGUÁ DO SUL

! O sr. Prefeito José Kurtz, do .Municipio de Caçador, teve no ano de 1949, uma receita municipal de Cr$ 1.627.189,20, igual

a de Jaraguä, tendo aumentado até 100% os vencimentos do funcionalismo.'.
.

No mesmo ano, alem das despezas de conservação de estradas etc., ele ainda adquiriu para a Prefeitura uma motoniveladora

grande, um c0lll:pressor, um britador, e um caminhão novo,
.

, .

Creou em dois anos 21 escolas municipais, existindo agora 45 estabelecimentos de ensino por conta do municipio, quando,

Jaraguá apenas tinha 12.
'

,

.

Estabeleceu nas ferias escolares um curso de aperfeiçoamento para os professores, pagando habeis mestres que proporciona

ram aos professores aulas de higiene, alimentação e medidas profilaticas em geral, que com as usuaes das demais materías, deram como resul

tado que numa matricula de 1.670 alunas, 70% foram aprovados nos exames.

As comparações deixamos por conta dos leitores!
----------------------------------------�---------------------------------------------------------------------------------------

Máquinas de escrever para cegos
BETHUNE - França, 1

(V. A.) - Um habitante

de Bethune, cego de nas

cença, acaba de inventar
uma máquina de escrever

• pera os seus semelhantes.

O aparêlho abrange um

teclado de seis botões,
cada qual·corresponde aos

2'rupos de retângulos Que

D' 4 d J ho d 19"'0 St Catarina N 1595
os cegos utilizam pera

ommgo, e UD e D a.
-

J... formar as suas letras, Ii-

____IIIIiII
I I - xando-se em tipos do al-

fabeto Braille.
O inventor da máquina

julga poseíveí escrever se
com o seu auxilio, em dez

D
'

b b
minutos, três páginas

amos a alxo o quadro do eleitorado rasllelro, cujas parcelas, por Braille de formato ordí-

unidade, foram axtratdas do "Diario da JUStlÇd", em 27-6-1949.

Dlvídlrnos esses parcelas, pelos Estados, segundo os resultados dos _n_á_ri_o_. _

ultimos pleitos.
O Estado do Rio de Janeiro, cujo governador foi eleito pelo PSD, figura

na UDN por ter o mesmo retirado, o seu apoio aquele partido e passado a

prestigiar a UDN. Tarnbem o Governador de Alagoas, passou do PSD pare o PTN.

No Distrito Federal, a vitoria foi do Brigadeiro. O 2. lugar foi dos

comunistas. O ã. trabalhistas e o 4. dos pessedlsres.
Vejamos, assim, o controle dos eleitores, pelas cores politicas doe

govemos.

HERCILIO LUZ FILHO

Não podemos afinar com que até estes ultlmos dlas

a intempestiva grita que vinha constituindo uma

se levantou conrre o Gal. cruciante . interrogação,
Canrobert. A resposta do iJarece ter ficado deflnlrl

Gal. ao genro do sr. Ge- vamenre à margem, com

tullo Vargas, advertindo-o as últimas declarações do

de que o senador gaucho gal. Caronbert.
não deve se candidatar à Assim no plano federal,
Presidencia da RepublJca, não é outra é! situação.
-- sem pretendermos coisa O Brigadeiro Eduardo

alguma - achamos coe- Gomes possivelmente com

ren�elõ�ca oa�io do��adi� -------------------�---I--------I--------I--------I-----�Na verdade quem vem putará contra o sr, 'Cris- - ESTADOS UDN PSD PSP PTN

as�stindoes�ori�nalissi- tiano Machad� e como
�������������*�������==��==���=����

ma democracia brasileira, candidatoS únicos, a pre

desde o vinte e n06'e de sldencla da Republica.

Outubro, não pode 'estre- No plano estadoal tarn

nhar esta via lencia, ou seja, bem não há segredos. A

mais esta tnconsrnuctona- U D N c o m o da m e n te

lidad�. Afinal, esta vez aguarde, a Convenção Es

quem usou da força foi; tadoal pare sufragar o

um militar, representante! nome do sr. Irlneu Born

de um exérclro que tem o hausen. 'E o PSD, para

mérito de hà cinco .enos.: contrabalançar o índíscu

haver desposro um dlrador.] tivel prestigio do candí

Ofensas mals graves e I dato
. udeníste em toda

vindas de onde menos se

I
esta zona que circunda o

esperava, já atingi- vale do Itajai - e que

rarn a democracia e, não tem suas razões para ser

houve tanto alarde. da oposição - provevel-
- Não se ouviu tanta grita mente, lançará um nome

quando no incio do atual que seja simpático ao elel

regime,ainda nos primeiros torado de origem esrran

albores democraticos, um geira, possivelmente o sr.

'partido perfeitamente legal Udo Decke.
.

foi ;Josto:à margem da lel, Quanto ao partido do sr.

por uma magistratura que Saulo Ramos, que agora TOTAL

ee diz sem màcula. E nem já não conta com a cendl

tão' pouco, quando logo derure do. sr. Getulio Ver

epös, o proprio Iegtslatívo, gas, muito dificilmente,

tambem inconstitucional- pode-se acreéltar que
critica.

mente, cassou mandatos aventure-se a lançar cen

de senadorés e deputados; dito próprio' pare o go

que haviam sido eleitos vemo do Estado. E si

com votos, tão dignos e continuar coerente com a

tão concíentes, como os sua posição de partido
votos que elegeram toda oposicionista, espera-se

esta imensidade de parla- que o P. T. B. entenda

manteres, que tem assento com a UDN uma formula

nas assembleias do pals. conjunta pera apoiar um

Esze mesmo legislativo em único candidato.
_

outro excesso de irrespen- Aonde não se pode fa

sabllldade, e no mais fla- lar com a mesme segu

grantes desrespeito que se rança é no plano rnunící-
-�----------------------------------------....;.-----.---------------

fez a nossa Constituição, pal,
ainda há pouco, conseguiu A não ser o sr. Artur

uma expresstva maioria Müller, como possível

pera trensformar. em lei o candidato da União De

aumento do seu próprio mocrerica Nacional, a Pre

subsidio. feitura Municipal e o Dr.
. Estes precedentes, que Luiz de SOUZél, como can

foram exageros de lncons- didato do P. R. P., a As

tltucionalidade, não podem sembela Legtslatlv« -

estar esquecidos. .:
candidatura esta que será

Ora senhores,:deixemC?�nos prestigiada pela UDN, em

de falsos pudores, depois troca do apoio do PRP

de tudo isto, era fatal que o ao candidato udenista a

exército. tivesse a sua, vez. Prefeito - nada se sabe
-------.--------

-x - ao certo, quanto aos ou-I tar maior consistência.A esta altura, na poli- tros ·'candidatos. A quilo- Quanto a Deputação

tica nacional, parece que métrica lista do PSD, indiscutivelmente é o, sr.

. já não existem maiores tanto à Prefeitura, como Mario Tavares, o candi

, JIlistérios. Eduardo, Go- a Deputação, vem sendo dato pessedista, que mais

mes e Cristiano Machado, . constantE'mente alterada. possibilidades tem de efe

'jà não constitúem novi,.. no entçmto entre os inú- tivar e sua candidatura.

dade. Tudo faz crer· que meros candidatos para Ainda assim a situação

estejam seguramente as- prefe'to pela' legenda do pode-se alterar, porquanto

sentados nas suas post- P.S.D., o nome do Sr.' as vagas são duas só e

ções. A própria candida- Heinz Mélrquardt é o qne os candidatos' são inú·

tura do senador Vargas até agora, parece apresen- meros.

São Paulo
Minas Gerais
Rio Grande do Sul
Distrito Federal
Bahia
Rio de Janeiro
Ceará
Pernambúco
Santa Catarina
Paraná
Paraiba
Pará
Piauí
Rio Grande do Norte
Maranhão
Espirito Santo
Goiaz
Sergipe
Alagoas
Mato Grosso
Amazonas

1.572.192

589.829
586.829
..JöO.M2
457.0t4

22(776

166.619

4.193.135

Brasileiro

842.536

1.683.962

1.683.962

357,514
292.683
267.927

195.911

165.168

141.131

106.531

80.642
41.77'J

2.491.822

150.555

96.4C3

246.958

Nas eleições municipais, a siuação do PSD em Iaregué tarnbem é bem

E' sabido que na ultime campanhe ouve seria dissidencia udenlsta, que

hoje desapareceu. Alem disso o PSD teve o auxilio de 154 votos do trabalhistas,

o que lhes deu a vitoria. Hoje, é ainda incerto se terá o apoio dos perrídartos

do snr. Getulio Vargas.
Mas, mesmo na hipotese de egora, do qual multo duvidamos, a coli

gação UDN-PRP controla cerca de dois terços do eleitorado, o que lhe garante

uma vitoria' de Iaci I conquista.
As ultimas eleições, deram em Iaragué o seguinte resultado final nas

legendas de vereadores:
UDN·
PRP

1.919
1.169

3.088

Rommel não temia

PSD
PífB

2.010
154

2.164

os aliados e 'sim os alemães

e defensor da Muralha Não tendo atingido o seu

do Atlantico. alvo a bomba do Conde

Ele o mais capaz dos von Staufenberg sumiu

comandantes alemães e
.

se a ultima «chance» de

que tentou fazer .a guer- arrancar o povo alemão

ra de maneira cavalheí- das garras de um mons

resca, convenceu-se. por tro mentecapto.
demals tarde,'"de que es- Curando-se das suas fe

tava servindo a um re' ridas; Rommel estava re

gime de bándidos e alie- pousando na sua casa,

nados. em Herrli�gen jâ pre-

Ligou-se, por isto, vendo, sem nenhuma es-

mais ou menos firme- perança, o seu próprio
mente, a conspiração de fim e do pais. .

Go�rdeler, que na sua
. Nesses seus ultimos

lista provisoria designa- dias proferiu nma pala
ra o marechal como fu- vra terrivel. Visitou-o o

turo presidente da nova amigo Strolin prefeito
Alemanha. Mas Rommel de Sttugari. Supreendido
ferido pelos tiros de um em ver na mesa do ma

bombardeio ingles e hos- rechaI. uma pistola, Stro
pitalizado, não pode par- !in ,perguntou:
ticipar dos acontecimen- «Porque", precisa
tos.

' desta arma?»

Não se pode ler sem

profunda comoção o li
vro de Desmond Young
em que o generalingles
baseando-se nos depoi
mentos das testemunhas

sobreviventes, descreve

a vida e a morte do
marechal Rommel,«rapo
Ela do deserto africano»

Automoveis alemães
, para o Brasil
Alemanha 2, (V.A.) - Vão

ser exportadas para a

America do Sul grandes
partidas do famoso auto

moveI chamado «carro.

popular» ou «wolksva

gen» - foi o que anun

ciou um porta-voz das
fabricas «Wofsburg». Um
dos diretores que esteve

na America do Sul, re

cebeu numerosas enco

mendas, Principalmente
do Brasil e Argentina.
A fabrica produtora do

«volksvagen» espera ex

portar de dez mil a quin
ze mil carros ainda este

ano, fazendo o primeiro
embarque dentro de um

meso O carro popular
é automovel que Hitler
tinha prometido a todos
os trab�lhadoresalemães.

Têm os Russos mais submarinos
do que os americanos

WASHINGTON 1,(V.A.)
- "Possuimos 70 subma

rimos, enquanto que os

russos têm 270" - de
clarou o sr. Francis

Matthews, secretário da

Marinha, afirmando que s

Marinha americana deve
ria aumentar o número de
seus submersíveis.
Matthews referia-se sem

dúvida aos eubmarinos
sem serviço ativo, porque,
segundo' os meios infor

mados, oe Estados Uni
dos possuem atualmente

92 subrnarlnoe de reserva,
suscetíveis de serem pos
tos em serviço em um

lapso de ternpo muito

curto.
'

- «Não tenho medo

dos ingleses, nem dos

americanos, somente dos

russos - e dos alemães» .

Acontecimento provavel
mente unico na histórial

Esse general alemão, 'o
militar mais popul.ar na

Alemanha e que fez, tu

do para impedir a inva

são anglo-americana o

que agora. teme, não são

os aliados são , QS seus

próprios patricios sub
metidos a um régime de

gãngsterismo e de lou
cura quê só podia resul

tar na destruição com

pleta da Alemanha, após
ter imolado aos seus fal

s.os idolos a elite do

pais, iuclusive o mare

chal Rommel.
«Do Diario de Noticias»

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Estatutos do Clube Re
creativo Guaramirense

CAPITULO I
Do Clnbe e seus fins

Art. 1°, _ O Clube Recreativo Guarerntrense
fundado em 18 de Agosto de 1948, em Guaramlrlm,
onde tem sua séde, é uma sociedade recreativa, tendo
por objetivo promover"entre seus associados toda

serre de diversões e praticar de qualquer esporte,
sendo composto de ilimitado numero de soclos, sern
distinção de nacionalidade, religião ou polltíce.

CAPITULO II
Dos socios, suas classes, direitos e deveres,

Art. 2', _ Os socios dividem-se em: fundado

res, contribuintes, honorários e beneméritos,
Art. 3', � Serão socios fundedores, todos aque

les cujos nomes constam da ata de fundação e estão

abaixo designados,,·
'

Ari 4'; - Serão socios contribuintes todos

aqueles que após forem propostos pagarem à joia
de Cr$ 30,00 e a rnensalldade de Cr$ 5,00, podendo
serem as mesmas alteradas em assembléia geral.

Peragréfo único - Para ser socio do clube é
necesserio preencher e assinar uma proposta e

apresentado por um ou rnals socios quites e aceito

pela diretoria,
Art, 5', - Serão socios honorarlos qualquer

cidadão alheio a sociedade a quem fôr conferido o

titulo em assembléia proposta pela diretoria,
Art. 6', _ Serão socios benemeritos todo o

cidadão que doar ao clube a quantia de Cr$""
1,060,00 em dinheiro ou objetos que representem
esse velor ou então o soclo 'que átingir a 20 anos

como talou então, tornar-se merecedor deste título

por beneficios, auxilios ou serviços prestados a so

ciedade,
Paragráfo único - Para ser socio benemerito

é preciso ser proposto pela diretoria e votado em

assernbléla geral.
,

Art. 7', - Os socios honorário e benemeritos Da assembléia geral, sua constituição e funcionamento,
ficarão isentos de pagamento de mensalidades, tendo
o direito de frequenter a sociedade e tomar parre nas

Art. 24', _ Haverá duas classes de assembleia:

suas diversões e assembléias gerais, como também a) assembleia geral ordinaria; b) assembleia geral

votar e serem votados,
extraordlnarie.

Art. 8', - Desde a data de sua admlssão ao
Art. 25', - A assembleia geral ordinária se

soclo assiste os direitos de:
reunirá 4 vezes por ano, a critérto da diretoria, para

a) frequenter o clube, adotar seus distinlivos e prestação de contas e eleição da nove dírerorre,

participar de todas as suas diversões; b) tomar parte quando se fizer necesserlo. I

nas assembléias gerais, votar e serem votados; c) Parag. único ---,. Nestas reuniões após serem

requerer assembléias gerals exrraordíneríes, mediante
tratados os assuntos rêlatívos ,a eleição e prestação

um requerimento assinado por rnais de 15 socíos de contas, poderá ser tratado qualquer outro assunto

quites, na qual venha expressamente indicado o mo-
de Interesse äos associados,

tivo da convocação e pera o prazo minino de 4 Art. 26', - A assemblele geral extreordlnarla

dlas; d] requerer licença temporária ou indeterminada, será convocada 'sempre que for necessarlo nos ter

bem como isenção de pagamento durante esse pe-
mos deste estatuto e pela diretoria tratando-se na

riodo; e) propor soclos.
' mesma de assuntos exclusivos da materte para que

�rt. 9' ,- - Desde a data de admissão do socio, foi convocada e outros de real ímportencle.

constitue seus deveres:
Art, 27', _ A assembleia geral só poderá ser

a) após .o pagamento da íoíe, pagar pontual
constituida em primeira convocação, com a terça

mente a sua mensalidade; parte dos associados quites, e em segunda' com

b) cumprir e respeitar o presente estatuto; qualquer número.

c) acatar as resoluções da diretoria, facultando- Parag. único _ Destas' convocações serão da-

lhe o direito do arr. 7',; letra "C"; d) porrar-se de das cíenclas aos socios 6 dies antes em primeira e

maneira correta em todos os locais em que o clube 2 dlas antes em segunda e ultime convocação, por

tomar parre ou a ele pertencer,
escrito ou vrebal,

-

Art, ,10', - Compete a Diretoria, a resolver a
Art, 28', - As assembleias gerals serão abertas

llmüeção e regulamento das Iarnllias dos socios, bem
e presididas pelo presidente ou pelo seu substltuto

como de senhoras viuvas que tenham filhos solteiros, leg<!.1.
Art. 11', - A diretoria tem autoridade para

'
re-

Art, 29', _ O presidente da assembleia quando

solver as quesrões que trata o art. 9" bem como
houver eleição ou votação pedirá a mesa que indique

outros casos em que se apresentem e seja necessário 2 fiscais que serão escrutinadores, quando se fizer

sua intervenção para salvaguarda do bom nome da apuração de votos,

sociedade,
Art, 30', O socio só voderá usar da palavra

CAPITULO III
quando esta lhe for concedida pelo presidente da
assembleia,

Da demissão, eliminação, readmissão e punição dos socios, Art. 31', A nenhum socio será concedida a pa-

Art 12', - A admissão de socios se fará me- lavra mais de 2 ve2:es, sobre o mesmo dssunto,

diante proposta firmada por qualquer socio quite do excetuando-se esta restrição ao autor da proposta

clube. em debate,
'

,

-

Paragráfo único - A admissão do socio se Art, 32', - Os "membros da 'mesa poderão tomar

fará por escrutinio secreto da diretoria, e pdra que parte nas discussões sem deixarem lugares, exceto

,não se torne efetiva, ter votado contra dois terços o pr�sidente que dO faze.-Io deverá passar a presi-

do numero de votantes,
dencia ao vice presidente ou a um dos secretarios,

Art. 13', -- O candidato que for aceito e não ,Arl, 35', No caso de Iratar-se em qualquer as-

pagar a joia e a primeira mensalidade dentro de 30 sembleia de assuntos alheio ao clube ou prejudiCial

dias após ser comunicado sua aceitação será i1imi- ao seus interesses caberá ab presidente da assem

nado, bleia a faculdaJe de suspende-Ia temporariamente ou

Art. 14', - O socio que se ,atrazar em suas até nova c,onvocação,
mensalidades por um trimestre ou contrair dividas Parag, único - Quando a assembleia for çon

com o clube, sem aiJresentar motivos justificados e vocada vara tratar de assunto relativo aos membros

aceito pela diretoria, depois de devidamente avisado, da diretoria, a mesma será presidida pelo socio 'mais

tendo 30 dias de tolerancia, será eliminado sem mais idoso presente, '

'

formalidades, Art, 34', - A eleição para os cargos da dire-

Art. 15', - Toljo socio que infringir o presente toria será feito por escrutinio secreto, sendo eleitos

estatuto, 'será punido pela diretoria com as penas de os' que obtiverem maioria de votos, sendo resolvido ·Disposições gerais,

suspensão até 90 dias, e em caso de reincidencia ou os casos de empate por novo escrutinio no qual Art, 51', - A diretoria fica autorizada, para

falta gra,ve de eliminação, .

serão votados os empatados, comodidade dos socios, a manter um bufet, arrenda-
I

Parag. 1. ...- O socio suspenso não fica isento Art. 35', - Os socios terão direito á mesa a do ou por conta propria, sempre sob GI fiscalização

da mensalidade, ficando somente inhibido de exerci- leitura dos documentos que julgarem indispensáveis imediata do conselho fiscal. '

cio de seus direitos concedidos por este estatuto; á sua orientação, na discussão,
'

Ärt, 52', - O presidente poderá franquear ,os

Parag, 2, - Os )locios eliminados cabem o Art, 36', - Todos os assuntos serão decidido� salões do clube a pessoas estranhas a ele e não

direito de apelaç�o, conforme o art, 7" letra "c", por maioria de votos, tendo o presidente o voto de residente nesta localidade, com o apoio do conselho

Art, 16', - Alem dos já citados no art. 14, são desempate, salvo no caso de eleição, social. ,

tambem motivos de eliminação; a) não acatamento Art. 36', - Os socios não terão o direito do Art 53'" - O presidente não p_od�'rá convidar

da deliberações da diretoria; b) faltar com o devido voto quando' se tratar de questão que lhes diga peSSDas residentes nesta localidade e em condiçõefj

respeito a membro da diretoria; c) comportar·se de respeito pessoalmente, podendo, entretanto, discuti-Ia' de serem socios, para as diversões que o clube

forma a prejUdicar o clube, ou apresentar defesa e testemunhas, organizar,
Art. 17', - Os socios eliminados não poderão Art, 37', - Ao proceder-se a eleição será feit..a, Art. 54', - E' expressamente proibido no clube

ter ingresso no clube, a chamada dos socios que irão depositando na urna sob pena de expulsão imediata, qualquer'l11õnifestação

Arf, 18',' - À readmissão do socio se dará na as respectivas cedulas, contendo os nomes dos can, de carater politico ou religioso, ,

mesma forma em assembléia geral' extraordinaria, didatos,
Continua �a 5a, pag,

Pa rag. único - Os socios readmitidos ficarão

a nova lota e rnensalldade e em caso de dividas ao

clube, com obrigações de; em prazo determinado,
salda-Ia,

CAPITULO VI

CAPITULO VII
'

Da dIretoria, eleição e posse e sua atribuições,
Art. 38', - O clube' será admrnlsrrado por uma

diretoria eleita anualmente, podendo ser' reeleitos os

seus membros,
Art. 39', - A posse da diretoria eleita será dada

pela anterior �m assembleia geral a 18 de agosto ou

em outra data marcada ne assembleia geral da elei

ção da nove diretoria e da qual será lavrada uma

ata especial.
Art, 40', - As vagas que se verificarem durante

o ano da diretoria, serão preenchidas por eleição em

assembléia geral ordinaria á qual compete empossar
imediatamente os eleitos,
,- Parag. único -"- Fica ao arbitro da diretoria,

preencher ou não. as vagas verificadas de 1, de maio
em diante, a não ser que sejam eles superíores ao

numero de 5 membros,
Art, 41', - Ao presidente compete: a) admlnls

trar o clube, zelando pelos seus interesses; bJ fazer

cumprir as disposições dos estarutos.bern comoas suas

propries resoluções; c) resolver os :.casos em que
forem omissos os estatutos; d) decretar e tornar efe

tivas as penalidades e eliminações; e) fazer executar
as resoluções das assernblelas gerais; f) escolher e

nomear representantes pera representar o clube; g)
atender as queixas dos socios, desferindo-as ou

indeférindo-as conforme de justiça sempre com recur

so pare assembleia geral; h) licenciar qualquer socio
de acordo com os estatutos; I) presidir as sessões
da diretoria, sem votar, salvo em caso de empate,
que terá voto de qualídade obrlgérorie; i) convocar

e presídlr as essernbletes gerais; k) representar o

clube, ativa e passivamente em juizo e em todas as

demals oportunidades, propor a diretoria quem nessas

funções substitua, no caso de impedimento do vice

presidente: I) convocar as sessões da diretoria; m)
providenciar conforme lhe parecer em caso empre

visto, de cerarer urgente, dando conhecimento desse

ato a diretoria, na sessão seguinte; n) rubricar todos
os livros da tesouraria e secretaria; o) assinar di

plomas, convites, cartões, de ingresso e outros títulos

de igual natureza junto com o primeiro secretario,

Art, 42', - Ao vice presidente compete substi
ruir o presidente quando impedido em todas as suas

atribuições,
Art, 43', - Ao 1, secretario compete: a) assinar

com .o presidente os tltulos mencionados na letra
"o" do ert, 41.; .b) ter a seu cargo o arquivoj c)
proceder em sessão a leitura das atas e do éxpe
diente; d assinar toda a correspondencia que será

dirigida em nome do. presidente; 'e) dtrigir e registrar
as atas, das sessões; f) fazer a matricula dos soclos

em livro especial; remetendo a copia, para o tesou

reiro;
Art. 44', - Ao 2, secretario, compete substiiuir

o primeiro quando impedido e auxiliado quando
solicitado,

Art, 45', - Ao tesoureiro compete: a) ter inven
tariado e sob sua guarda e .responsebtlldade todos
os bens pertencentes ao clube; b) arrecadar a renda

do clube; c) assinar os recibos de notas, lolas,
mensalidades e remissões de socios, Dem como os

que forem necesaarlos; d) fazer as despesas autori

zadas pelo conselho fiscal; e) apresentar ao conselho

fiscal no principio de cada mês o balancete relativo
ao mês anterior, conjuntamente com a lista dos so

cios incursos nos errs. 13, e 14,; aceitar em nome

do clube, as contribuições, euxllíos ou beneflcíos.
Art. 4f)', - Ao procurador compete auxiliar a

cobrança do clube, quando autorizado pela diretoria,
)

Art 47', - Ao conselho social, compete: a)
fiscalizar o procedimento dos socíos durante as di

versões e, quando permanecerem no clube, dando
imediata ciencia ao presidente de ludo quanto se

passar, proibido pelo presente estatuto: b) organiza
rem os programas' das festividades; c; proibir o

ingresso de pessoas estranhas ao clube,
Art. 48', - Ao conselho fiscal, compete: a)

receber do tesoureiro 'e julgar os balancetes, como

exatos; b) dar parecer sobre as despesas necessarias,
quando pedidas pelo tesoureiro ou presidente; c)
autorizar o' recebimento de, beneficios e auxilios

concedidos ao clube; d) tomar parte juntamente com

a diretoria, nas despesas e receitÇls, que haja inver

são de bens 'do clube,
Art. 49,', - Os membros da diretoria que dei

xarem de observar reiteradamente as disposições
referentes aos seus cargos, estabelecidas nestes esta

tutos, incorrerá na perda de mandato, a que lhe será

imposta em assembleia geral por proposta da dire

toria ou de 15 socios quites,
Art. 50', - Quando excepcionalmente ou mo,

mentaneamente houver impedimento do presidente e

do vice presidente, a presidencia será ocupada pelo
lo, secretario,

CAPITULO VIII

CAPITULO IV
Uo fundo social. Receita e despesa,

Art, 19', - O fundo social serei constituido pe

los bens moveis. imoveis e utensilios que o clube

possuir ou venha a possulr, assim como as doações,
beneficios ou auxilios recebidos de fundos publicos
ou particulares,

'

)

Art, 20', - Compreende-se como receita:

a) joias e mensalidade, e remissões;
b) donativos de qualquer especte;
c) rateios, subscrições e auxilios ou beneficios;
d) rendas de serviços internos, e externos:

Art 21', - Compreende-se nas despesas:
a) o pagamento de impostos, taxas ou alugueis;
b) a conservação dos bens do clube; ,

c) material de expediente da secretaria e tesou

raria:
d) custeio das festas e mais diversões que o

clube organizar;
e) despesas advindas pare percepção de auxi

lio ou beneficio,
CAPITULO V

Da Diretoria .:

Art, 22', - A díretorla compor-se-á de. um

presidente, de um vice presidente, um primeiro e um

segundo secretario, um primeiro e um. segundo te

soureiro, um orador, um procurador, um conselho

social de 3 membros e um conselho fiscal de 3

membros.
Art, 23', _ A diretoria em geral compete:
a) admlnlstrer e zelar por todos os seus bens

e Interesses do clube, quer em sua séde, onde ele

estiver representado ou onde, se fizer necessário;

b) manter a moral e os bons costumes; c) acatar as

resoluçoes das assembléias gerais e faze-Ias cumprir
no seu todo; d) manter a disciplina e d união uc

clube,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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C I N·
'

E'G E'· T I C A DoECRETOPrefeito Municipal de Jaraguá do Sul, resolve>

EXONERAR

De acordo com o Art. 154, paragrafo único, da

Lei n. 249, de 12 de janeiro de 1949, .

Qual, Tatuira, tá mais João Alexandre Zacko, do cargo de Almoxert-

é se adivertindo por aí.; f
.

padrêo "M" do Quadro-Unico do Municipio.
Fui para casa certo e,

de que ele não tardaria Comunique-se

a aparecer ou, quem sa- As.) Waldemar Grubba - Preieito Municipal

be já estaria me espe- (Reproduzido por ter saído com incorreção)
rando aqui no garpão.

- E estava mesmo, seu . ,

Zico? perguntei eu.
' DECRgTO DE 15 DE ABRIL DE 1950

- Qual nada! Parece'
que a terra se abriu pa- "\0 Prefeito Municipal de Iaraguà do Sul, resolvei-

ra engulir o Tatuira. APOSENTAR

Um ano depois -: con- De ecordó com o Art. 197, item III, e art. t99,
tinuou o maior dos men- § 1. da Lei n. 249, de 12 de janeiro de 1949;
tirosos - andava eu e

tio Bastião procurando
uma vaca pirdida e en

cantramo no arto do Ser
radão uma cosa que nos

deixou atrapaiado. NOMEAR

die. - e o Zico correu De acordo com o Art. f5, item III, da Lei n.

os clhos pelos oíroulan- 249, de 12 de janeiro de 1949,
tes, batendo enfatuamen- .

te o cabo da faca na bei- Ota.vIO . Dana!. p�ra �xe,�cer o carzo de .profes-
rada da mesa - ôceis sor pr.?�lsorJO, padrao. G d? Qu�?ro-Unt�o d_o
pode imaginá que eu tô ,MUßIClpIO, na escola mlsta municlpal General O�o·
fazendo história, mas é rio" de Ribei.rão 9rande �o Norte, neste.' Município,

pena o difunto .

Bastião com os vencrmemos conslgnedos em LeI, a contar

Inão tá vivo p'ra confirmá. de 1. do corrente.

O que vimo foi o Ta- Comunique-se

tuiral As.) Waldemar Grubba - Prefeito Municipal ;i;;;;;;oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

MENTIRA

Enquanto a cuia pas
sava de mão em mão e o

Iôgo acalentava nossos

membros molhados pela
umidade da última macé

ga puzemo-nos a con

tar novidades, quando
escutei a maior delas.

Nunca vi mentira igual.
Tínhamos, eu e Lean

dro, contado cada um a

sua, quando o compadre
Zico, tido como o maior
mentiroso da estância,
saiu' se com esta:
- Pois óie, cumpadre

Leandro, eu tive um ca

chorrinho, enfezadinho,
Nm porquerinha, que num
trocava por nada dêsse

mundo: o Tatuira.
Não tinha outro para

«acuar» caça do seu por
te prä baixo.

Se eu quizesse ter a

certeza de levar para
casa carne fresca, Ara sair
com êle por aí. Parecia

inté que o danadinho

trazia o endereço da
bícharada miuda da zona.

Um dia o <I'atuíra»
sumiu.
Por essas alturas êle

já tinha pegado duas

pacas bem gorda, quando
meteu-sé pelo bréjo do
rebeirão arriba e desa

pareceu.
Esperei nm estirão de

tempo, chamei, bati o

mato por ali tudo e nada.

DE CAÇADO,R

Num era mais ele, era

só os ossos dele, o es

queleto do povre, de pe
zinho, direitinho, acuan

do a carcaça dum tatu

zão.
Eta cachorrinho bão!

Morreu ali firme, no cum

primento do devê!

ZÉ DO MATO

Ele, Brasileiro, soltei

ro, lavrador, uomiciliado

e residente neste distrito,
em Rio da Luz, filho de

Irmgard Müller.
Ela, brasileira, solteira,

. domestica, domioiliada e

Edital N. 2.783, de 24-5-50. residente neste distrito, á
, estrada Jaraguá,filha ' de

Augusto Gesser e Emílio Butzke e de Hed-

Glacyr Costa da Silva wig Siefert Butzke.

Ele, brsíleíro, solteiro Edital N. 2.786, de 31 5-50.

lavrador, domiciliado e

residente a Estrada Sch

roeder, municipo de Gua

ramirim, filho de Chrysos. Ele, Brasiloiro, solteiro,
tomo Gesser e de Muria lavrador, domiciliado ,e

blesser.
'

residente neste distrito,
Éla, brasileira, solteira, em Rio Cêrro filho de

doIt;léstica, domlcil!ad� e Germano Gre�el e de
realdeute nes�e dISt�Ito, Hilda GreueI.
em Itapocusmho,. fI!�a Ela, brasileira, solteira,
de qswaldo Marclml.lIo domestica, domiciliada e

da SIlva e de Jo�quma residente neste. distrito,
Bastos da Costa SIlva. Am Rio Cêrro. filha de

Ernesto Haschen e de
Edital N. 784, de 24-5-50.

Bertha Haschen.

Rt�I�T�� CI�ll
Irene P. Günther Oticial do
Registro Civil do 10 Distrito
da Comarc..a J araguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que comparece.

çam no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
atim de- se habilitarem pau.

casai-Se:

estrada Isabel, filha de

Gustavo Behling e de
Bertha Behling.

Edital N. 2.785 de 30-5-50.

Paulo Müller e

Lilli Butzke

_'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::....::::::::::::::::::::::."

II AUTO JARAGUA -S. A. JI
li Industria e Comércio ii,

ii OFICINA
I

Serviço "FORD" ii
ii - ��:e!��?o!oro - lA�����:ZS��?_ li
I! Posto de Gasollna - Depósito de Lubrificantes il

- Lavagem - Lubrificação - Carga de Acumu- ::

ledores .e Consêrro de Pneus. ii
Esta oficina está instalada em condições !!

para efetuar qualquer serviço de consêrto ou ':.':.reforma em seu automóvel ou caminhão, bem
como retificação de motores etc. . . !:.':.=:'Todos os serviços são executados com

esmero, por competentes profissionais e a pre-. ii
ços razoáveis. Também dispõe de sõlda elé- ii

.: trica e oxigênio. li
\.\::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:{)

DE 10 DE MAIO DE 1950
�����

Lure seus males e· poupe seu

bom dinheiro comprando na

Bruno Greuel e

Paula Haschen

FOGO - ACIDENTES -

TRANSPORTES - AUTO
MOVEIS�

E ?ara que chegue ao co:
nhecimento q!! todos,.mandel
passar ,o presente ed.ltal que
será ptlblicatlo pela impren
sa e em cartório onde será

atixado dUl antI: IS dias. Si

alguem soub:::r de algum im

pedimento acuse-o para os

tins legais
IRENE PEDRI GÜNTHER

Oticial

FARMÁCIA NOVA
de ROBERTO M. HORST

a que dispõe de maior sortímen

to na praça e oferece seus adi

gos á preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 3 • Jaragua
��

� ��m�r�ial Lt�ß.

$ofiéJI Pomianowski Lenzi, ocupante do cargo

de professor provisório, .padrão "0" do Quadro
Unico do Municipio, com vencimento integral, a

conter de 1. do corrente.

Escrituração Mercan
til » Contabilidade -

Registo de Firmes -

Defezas Fiscais �

Contratos - Naturall

seções - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral.

Seguros /

- �'YPIRANGA"

(Reproduzido por ter saldo com incorreção)
Onda de calor

na Italia
ROMA, 31 CV. A.)

Uma vaga de calor atin

giu toda a Peninsula ha
dois dias. Registra-se em

Roma a temperatura de 31
graus.

DEORETO DE 15 DE MAIO DE 1950

O Prefeito Municipal de jaraguá do Sul, resolvei

RATIFICAR

De acordo com o art. 15, Hum III, da Lei n.

249, de 12 de janeiro de 1949.

A nomeação do funcionario João Methías Ver

bínen, ocupante do cargo de "Amanuense' ::>adrão

"O", do Quadro Unico do Munlclpío.
Comunique-se

As.) Waldemar Grubbe • Prefeito Munipal

DECRETO DE 15 DE MAIO DE 1950

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, resolver

CONCEDER EXONERAÇAO
De acordo com o arr. 95, § 1., letra a da Lei

n. 249, de 12 de janeiro de 1949.

A OUo Langhammer. 'do cargo de Intendente

Exator do distrito de Corupá, deste Munlclplo,

DESINGAR

RAUL MASSANeIRO, ocupante do cargo de

Amanuense, Padrão "P" do Quadro Unico do Muni.

cipio, para responder pelo expedlente da Inrendencia

de Corupá, enquanto não for nomeado o 'respectivo
Intendente-Exator.

.

.

Comuntque-se
As.) Waldemar- Grubbe • Prefeito Municipal

�tlL AMÉRICA
CAPITALIZAÇÃO,S:;A.

A MAIS IMPORTANTE COMPANHIA

DE CAPITALIZAÇÃO DA AMERICA DO SUL

COMBINAÇÕES CONTEMPLADAS

NO SORTEIO DE

Maio 1950
ZHR
ZKK
ROX
K A G
C B N
C L S

Os portadores dos
titulos em vigor que
contiverem uma das
cornblnacões con

templadas, recebe
rão imediatamente

o capital garantido.

Escritorio de S. Catarina
Rua Felipe Schmidt, 17

Sob. - FLORIANQPOLI�

Agente em Jaraguá do Sul

Edmundo Afonso Barbi

SEDE SOCIAL
RUA DA AlfÂNDEGA, 41·ESQ. QUITANDA

(Edlfldo Sulacap)

RIO DE JANEIRO

(. ASA D'1'.8 TINT.AS
DECRETO DE 23 DE MAIO DE .1950

O Prefeito Municipal de Iaregué do Sul, resolve>

NOMEAR

De acordo com o art 15,. item IV, da Lei n.

249, de 12 de janeiro de 1749.

Luciano Demarchi, para interinamente exercer o

cargo de Almvxar,ife, padrão "M" do Quadro Unico

do Municipio.

A MAIS ANTIGA CASA DE,JOINVILL,E, COM. SUA FILIAL

EM .JARAGUÄDO SUL RUA MARECHAL

FLORIANO PEIXOTO 54-58

(SOB�ADO OTO WAG�ER)

OFERECE: Tintas pare Pinturas de Casas, Mo
veis, Maquinas, Caminhões, Automoveis etc.

Tintas a Oleo, e em PÓ, Alvalade, Gesso, Zarcão,
Colas, Cal, Oleo de Linhaça, Agua Raz, Anelina,

para tingir Tecidos de Sedas Lã e Algodão. Ce-
ra e Oie<.' para Soalho, Massa para Janela.

MTRIZ: Rua do Princip e. 848 _. Joinville,
LIDER DO COMERCIO DE TINTAS

Comunique-se

As.) Waldemar Grubba - Prefeito Municipal

���....�����
Fa�rica �� F�rram�nta� ��ric�I_�� I

DE �
PEDRO BENGEL �

�
Estrada Jaraguà Esquerdo

iJARAGUA DO SUL - STA. CATARINA

Esecuta-se qualquer�iço de ferramentas

I
agricolas pgra uso de lavouras,

,comO::IMachados. Enchadas Foices etc.

;v;;;�;;:.�;;;idO

Cópia de Edital de

.Proclamas de Casamento
recebida do Oficial do

Registo Civil de Corupá.

Arno Karsten e

Mausi Behling

Ele, brasileiIo, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste distrito,
filho deHenrique Karsten

e de Emma Vendorf
Kar�ten.

--------------------

Ela, brasileira, soltei-

ra, domestica, domiciliada
'e residente em Oarupá á

Um terreno com a area

de 19 alqueires, eDi Gua:
biroba-Municipio de Gua

rapuava.
Sendo proprio para

plantações de sereaes,

contem· mais ou menos

uns 600 pinheiros e 400

imbuias. Preço 1.300,00

tiarrafas termicas de diver- cada alqueire.
sos tamanhos V. S. en-, Tratar nesta gerência.
contrará na CASA REAL i

Vende-se
"

IMPUREZAS 00 SANGUE?

fMXI8 Df B06UfiHA
AUX. TRAT. siriUS

o Preceito do Dia
COMO EVITAR O

ENGASGO

Comer devagar é um

dos preceitos de boa

alimentação. Quando se

ingerem apre�sadamente
alimentos sólidos ou li

quido pode algpma par
ticula penetrar no larin

ge, sobrevindo sufocação
a .que se chama vulgaa
mente "engasgo"
Livre·se do engasgo,

comendo e bebendo de

vagar.-SNES.

·PET.aLI
·11

,Gal •••
e _

••BIIIl& PI e••••IUi,.'11
oferecE' :

C. Leopoldo Mey
Rua P. Epitacio Pessôa I. 156, ou na Serraria,Retorcida

COITRA CaSPA,

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAI�
AfECÇOES DO

COURO CABELUDO.
TÓNICO CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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terreno com area de 1.116.700 m2., a estr. lrapocuzl-
nho, adquirido de Domínlo Dona Francisca. Idem. AVÓ! MÃE! filHA! �:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

328 - Erminio Campregher, bras. transf. imp. cl' Z � * "'"
carro' de lavoura. adquirido 'de Alfredo Ceccerl. Idem. T O O A S DEVEM USA R z z

329 - Erwino Ehlert, bras. transf, imp. terreno

O EO TINA
2 = o ,<.� ;,j

��.�d:�� de 124.615 m2., sito a esrr. Ilha da Flguel- fLUX -S A' �.: � � !� ]330 - Ruth Cardoso, bras. solicita exoneração D:.l ca � CI. e
do cargo de professor da escola "LUIZ DELFINO" (OU REGULADOR VIEIRA)

N 'fi g D:.l � � I
da localidade de Poço d'Anta, de acordo com o Art. A MULHER EYITARA DORES � i .. � < �.:t .,95 § 1. letra a, da lei n. 249 de 12-1-49. Como re- Z'- � � 2'!: § I _
quer. ILlYIA AS COUCAS UTERINAS '-5.J � � � � =331 - Angelo Chíodinl, bras. licença estabele- mo Ei.1 � "'O

....
:ii ....

E h d A d R· M EmD,.ca••• com .antalam para
...,

�cer-se com ngen o
.
e guar ente, a estr, 10 0-

CombAter •• Irr.gularidades das � � ..4t �
<

I as Clha. Idem. funç6ea p.ri6dicas du .enhoras ::J = �
:c
f-

"CI ••
332 - Emilio Oldemburg, bras. transf. imp. É Calm."t... l.,ullidor elessas o.� iil � !!! '9 Oterreno com area de 122.500 m2" suo a esrr. Jera- _' fun�6..

' CL � m.� "'"

.,guà, vendido a Oscar Oldemburg. Idem. m
=

� � D:.l iõ .,

. 355 -- Emilio Oldemburg, bras. transf.· imp. FLUXO SEDATINA g �·1IIIiIIti Q cO � I

terreno com area de 122.500 m2., sito a estr. Iara-
.'

eS � (/J � g § �
guá, vendido a Erich Meier. Idem. pol•• ltlll éomprovr.da eficácia' D:.l E -

< "'O O
5õ4 - Emílio, Oldemburg, bras. transf. imp. de multo raceltada. Oe.e es, U�ada �'.,;, � � � �

uma bicicleta e um carro de lavoura, vendidos 'a com conflllnça
S::! _ g D:.l

Itl �Oswaldo Oldemburg. Idem. fLUXO SEDATINA � � � &:t335 - Emilio Oldemburg, bras. transf. imp.
..

. U fiII4 U �

carro de lavoura, vendido a Erich Meier. Idem. . DCOl(T�A..SB E. 1'öDA PA.RTE ::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
336 - Erich Meier, bras. transf. imp. terreno

com area de 104.443 m2., sito a estr. )araguá Es-

qUerdg3/end�r�i�oO;;��i�t���:�bl����i�e��rabele_ 111!�!=ft�!!�H!!�o' !!�ß!!IfIO!!===f:f:i!ii!!!!M!!=ßl�:-fR in' I Oi!ilEn0":=11â��-��e��m loja de material elerríco, a estr, Retorci, II.� (} U L

PI�CCIONE'
L i

·338 - Frederico Barrel, bras. licença construir Dr iii
mausoleo ne sepultura Carlos Bisoni, inhumado no ':'.

"

III
cernirerio municipal desta cldade. Idem. III '

I

MÉDICO I
Secretaria da Prefeitura Municipal, de laraguä III Formado pela Faculdade de Medicina da mdo Sul, 11 de. março de 1950. III Universidade de São Paulo. i.

MANOÉL ��lIZ D� .

SILVA
il:l' Ex-semi-interno do Hospital das Clinicas e Santa Casa de

1ii.'I-1Secretario MuniCipal. I Misericordia de São Paulo
III

iii CLINICA GERAL-CIRU�?I� II
III Partos . Doenças de Senhoras, Homens - Molesttas mternas

I'"e externilS: Pulmões - Coração • Estômago - figado - Rins
�i� Doenças nervosas - Sífilis - Doença& venereas - Doençaa da

I� péle' em geral. Alergia (asma, etc). Trat�mentos modernos I�
iii ESPECIALISTÁ EM MOLESTlAS DE CRIANÇAS I
iii �UARAMIRIM ._. SAN!A CATARINA i
::. ATENDE OHAMADOS A QUALQUER HORA "'1-111._ .._.._...;__.._..=.,!!!!!!!!!!!!!I!===!!........!!_·,EE.........u-1
.... liiIiiiiiiiiiii''';;;;;;;ii ü=:iiiiiiiiiiiiiiiiii_i.iiiiiiiiiill_ •• iiiiiIIiiii••_.. ..&iiliiia. _.

286 .., Imex Internacional Ltda.-Firma bras.-Iicen
ça transferir placa de seu estabelecímento comercial,
á avenida Getulio Vargas pare a rua Mal. Deodoro
da Fonseca, 141. Idem.

287 - Guilherme Meyer-bree.-requer certidão se

tem capacidade técnica na prooflssãó de pedreiro.
Certifique-se por certidão.

288 - Guilherme Meyer-bras. - requer atestado
se existe no municipio Engehelres diplomados e

habilitados ne forma da lei, e se ha falta de cons

trutores licenciados - Certifique-se por certidão.
289 - licença reformar cerca em sua p oprieda

de, á rua CeI. Procoplo+G. de Oliveira. Idem.-
.

.

291 - Lourenço Gressinger-bras.-licença esrabe
lecer-se com Botequim, á rua Mal. Deodoro da
Fonseca, Idem.-

293 - Candido Zanghlinl-bres.-balxe imp. agiota,
por ter cancelado seu credito hipotecario. Idem.-

294 - Erich Batista-bras.- baixa _ írnp. Mercador
Ambulante defazendes. Idem.

295 - baixa imp. caminhonete e aurornovel ven
didos pare fora do Município, Idem.-

296 - Leopoldo Klltske-bras: transf. imp. terreno
com área de 37.500 m2. sito à estr. Itapocú Hansa,
vendido a Emíllo Grützmacher. Idem -

297 - Augusto ôrrelow-bree.-trenst imp. terreno
com área de 62,500 m2i, á estr. Rio Cer ro, vendido
a Erich ôell, Idem.-

298 - Alvino Schmauch-bras.-transf. Imp. terre
no com área de 7.500 rnã, á estr, ltapocú-Hanse,
veudido a Leopoldo Klírzke. Idem-

299 - Guilherme Finkebeiner-bras,-Iicença esta-
belecer-se com loja de dalçados a rua Mal. Deodoro
da Fonseca. Idem.

300 . Primo Chiodini- bras. transf. imp. terreno
com 3 ..750 m2., a estr. Vila Nova, vendido a Lothar
Froelich. Idem.

301 - Primo Chiodini, bras. fransf. imp terre-
no com area de 2.500 m2., a estr. Vila Nova, vendi
do a Emanuel A. Hort. Idem.

302 - José Barruf, bras" transf. imp. terreno
com area de 264.000 m2., a listr. Rib.· Molha,. vendi
do a Terginia Tironi. Idem.

303 - Ignacio Murara, bras. transf. imp. bici-
. elefa, adquirida de Agostinho Carmo Souza. Idem.

305 - Adolfo Bruch, bras. licença estabelecer
se com Bebidas e Fumos, a rua Mal. Deodoro da
Fonseca, n. '215. Idem.

306 - Faustino Rubini, bras. transf. imp. ter
reno com area de 920 m2., sito .a rua Mdl. Deodoro
da Fonseca, (fundos) vendido a Leopoldo Kelbert.
Idem.

307 - José Papp, bras. licença estabelecer-se
com Serraria, a estr. Rib. Molha. Idem.

'

.

308 - Martin Bank, alemão, licença construir
casa de madeira em sua propriedade, a estr. Rio
Novo, Corupá. Idem. '

I309 - Alvina Klemtz, bras. licença construir
mausoleo na sepultura de Franz Klemtz. no cemite-
rio de Corupá. Idem. I

3tO - Walter Schulze, bras. licença estabele
cer�se com Botequim, a esrr. Rio Novo, Corupá. Idem.

311 - Adolf Zoefeldt, bras. licença estabelecer
se com Serraria, a estrada Serra do Boi, Coruuá.
Idem.

312 - Felix Werner, bras. licença estabelecer-
se com Botequim, á Avenida Getulio Vargas, Coru-
pá. Idem.

.

313 - Domingos Pedro Pasa, bras. licença es-

tabelecer-se com casa de Generos Alimenticios, a
..1IIII11Í _.

Avenida Getu.lio Vargas, Corupá. Idem.
3t4 _

..Willy Heinze. bras. licença estabelecer-se
com Marcenaria a rua Hercilio Luz, Corupá. Idem.

315 - Lour.enço Roberti, bras. licença estabe
cer-se como Agiota, Corupá. Idem.

316 - Antonio José Pinheiro, bras. licença es

tabelecer-se com gabinete de Odontólogia, a rua Du-
que de Caxias, Corupá. Idem:

.

317 - Alvino Küster, bras. transt. imp. bicicle-
ta, adquirida de Marcos de Souza. Idem. PA R A F E R IDA S,318 - José Graf., bras. transf. imp. terreno com

area de 69.210 mt2.,' a estr. Ilha do Figueird. vendi· E C Z E MAS I
do a Ervino Ehlert. Idem.

.

.

O ES319 - Emilio Grützmacher, bras. trans. imp. I N F L A M AC I

carro de mola (Aranha) vendido a Artur Emmen- C , O
.

C E I R A 5 Idoerffer. Idem.
320 - José Sala'i, bras. baixa imp. Olaria sita F R I E I R A 5 I

a CeI. Procopio G. de Oliveira. Idem.
'

ETC321 - Arno G. Siewert, bras. licença �stabele- NUN C R EXISTI U IGUR L ES PI N HA S, .

cer-se com Botequim, á estr. Rio Cerro-:- Idem.
322 - Reinaldo Picoli, bras. transf. imp. terre- tr��@!'@)��@j!@)@'í@)@'i'@)®'í®.:_®':'@)@'i'@)@Y@).@)Y@)(Cê)�

no com area de 75.000 m2., a estrada Nova Retorci- 6.-
R d R f d ®l

da, adquida de Waldemar Grubba. Idem.

�� Tosse, Asma, Bronquite, ouqUI ao, e es ria os

�-323 - O!ibio Müller, bras. licença estabelecer-
••

rm__o Al � Al I!!;;! _'-L'i!!n'�TIAl � DA ßPßft�LlHn R'�PIRHIÓRIr. ..se com Bar e Sorveteria, a Avenida G�tnlio Var- .a 'Ui' �;::s;J..t'la.13 .LV.'" i[!j;::s;J ,tU.;::s;J 'UI U LU U•

gas. Idem. .

I
'

dQ �324 - José Seidel, bras. transf• imp. terreno.. Encontram alivio imediato com c.. uso

@jcom .area de 2�0.0�0 m2., a estr. Rib. Rodrig:ues, _ 1 n C O Dl P á l' a v e 1 .

vendIdo a Jose LeIer. Idem. � I
�f� �;n���:.r�:J.,�:�.ir. 'W,��rR�:::rgU.':.r�:n� I Pl!ilOföl dI! nngieo PI!Iotl!IßI! �

326 - José SteindeI. bras. transf. imp. terreno �
.

, Ci)
com are.a de 63� m2., a ·estr. Jaraguá Alto, venpidp ê> O PEITORALM&IS 4jONIIE�IDO NO BRAJ§)L �a Fra;:.;sco ���I:ed� ��h�: Firma bras. fransf. imp. 2't®@l®®l.®@,i.@�@..i@@)..@@.l®@,i®®l®@J®@1@@.i..®@,J:l

Prefeitura Mu"ici�ai �e Jara�uá �o �ui
REQUER IMENTOS DESP ftCHftDOS

Cortadeiras p. ração
'VENCEDORA

as melhores e com garantia.

José M, Müller' & Cia, LIda.
.laragu. do Sul

Para Doces
e Belos Faqueiros de aço Inox

bem como talheres avulsos
Usem pratos de papelão. da afamada marca "Hereules"
São praficos e higienicos. V.S poderá adquirir pelos
Encontram-se na

I melhores preços na

Soe. Grahca Avenida LIda. CASA REAL
Av. Getulio Vargds, 350.

Ism������
��Oj���:':;: �aZ;:��islI Aveli. Getulio Vargas, 1Q Rua Domingos

d,a Novas/nJ A R A G U Á DOS U L -1- sAN T A C A T à BIN A
...................

._--_ .. __ ._-_ ..... _-

I Fabrica e Beneficiamento de Moveis

Espelhos e Vidros para JaneI�:s e Outros Fins.

Moveis Estofados, Tapetes, Divans,
� Colchões e ltstl'ados para Camas, Etc.

� Executa-se serviços de estofamento5 em:

If.t. trolios, onibus, automoveis etc.

[tti...•...���'lZ�'lZ�!i��:W�� ::IJl5iU�5�lW� ...

------------------��-----------------I!!!
D R t ...)(T 1+ J:

ii 1'. 6Da O ww a .el' H!! M É o I C o ii

II CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA I!'
li om CUTBOS de aperfeiçoamento no ii

.,i ..i
.

Rio de Janeiro - São Paulo e Buenos Aires. ii
Doenças de SlGnhoras - Partos - Clinica iiii Geral de Adultos e Crianças. ii

II consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. H
li

.

TELEfONE N; 3 ii
.

H Jaraguá do Sill - Sta. Catarina ii
II ..

Vende-se
Vende-se um terreno

com uma área de 24.250
metros quadradros 5 mi
nutos da estação ferro
viária de Jaraguá.
A _tratar com Margari

da Henschel.

Garibaldi, via Jaraauá do Sul.

FRACOS E ANEMICOli> I

Tomem:

VINHO CREOSOTADO
··S'ILVEIRA"

Impregado com bitt UI:

Tosse.
Resfriados
Bronquita
Esc:rofulos.
Conva lescenças

VINHO CREOSOTADO
t _ elE_DOR DIE SAÚDK.
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CORREIO DO POVO Domingo DIA 4-6-1950-

AIMORj;

•

tem. a satísta
ção de comu-

nicar a abertu
ra de sua LOJA
DE VENDAS
AO CONSUMI
DOR nesta cí
dade de Jara

guá do Sul, a

Rua Marechal
Deodoro n. 131

5

I

CLUBE
Assembléia Geral Ordinária

C O N V'\_O C A ç Ã' O

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 tilbos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

rernedios

Compre hoje 'mesmo uma LOMJl.RIGUEIRA
,

MINANCORA para o seu filhinho.
E um produto des Laboratorios Minancora

- JOINVILLE-
� �

Ur. Waldemiro
Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA

Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterizaçäo

- Raios Intra.vermelhos e azuis.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Por ainda não tereDi sido encontrados os corpos de Hitler e Eva Braun.
, uma vez a hip�tese de qúe Hitler esteja vivo•.

•

�urge mene

Voltam os jotnais e para se chegar a uma em Berlim, enquanto as

revistas de todo mundo conclusão definitiva. tropas russas invadiam
a noticiar insistentemen- Alem do' minucioso a capital alemã no dra
te o significativo fato de depoimento do chauter, matico dia da rendíçao
aínda não haver sido so- de: Hitler de nome Kera- incondicional.
lucionado o misterioso naut, que foi considerado Diz ainda Keranaut,
desaparecimento dos cor- suspeito, muito pouca que ele e outros amigos
pos de Hitler e Eva coisa de concreto existe do führer, assistiram de
Braun. , para orientar uma solu- longe ao duplo suicidio.
O volumoso processo ção "lõgíca, Sendo que Hitler para

instaurado pelas autorida Karanaut diz no pro- consumar seuúltimo ges
des aliadas para resolver cesso, que Hitler e Eva to, usou de uma pistola
o misterio, não dispõe de Braun suícídaram-se nos e Eva Braun exitante, 10-
elementos suficientes porões da Chancelaria go em seguida, pt,eferiu

um veneno não identifi- dolB.F.I. (Bureau Fede
cado.

.

ral de Investigações nor-

E' ainda do depoimen- te americano),do Serviço
to de Keranaut as seguin- Secreto Ingles e da Poli
tes palavras: «Algumas ela Francesa, em numero

pessoas amigas do führer de dois 'mil e durante
que.,.,se conservavam cal- dois longos anos, esqua
mas tomaram os cadave- drinharam todas as adja
res e os enterraram nO cencias da Chancelaria
patío dos fundos da e não:consegulram loca
Chancelaria.» lizar jos restos' mortais
,Acontec� porem que do führer e sua compa
os melhores agentes, da nheíra. Em face destes
policia russa N.K.V.D., resultados supõe-se que

Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: PAULlNQ PEDRI Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda.
CAIXA POSTÀL, 19 Admi�istração: Rua Marechal Deodóro da Fonseca, 136 - F4ndado em 1919 TELEFONE N. 39

JA�AGUÁ DO SUL Domingo, 4 de Junho de 1950 SANTA CATARINA
.

N°. 1.595
Bolos

moiS/ôfos
ANO XXX

A PEDIDO P'
.

d
�

E.trel. X Acarai reço O arroz em casca
C. A. Baependl. Como es- N F Ao lermos o «Correio no snr Adão Maba des- Preço lob de 120 cruzeiros e liquido

teve anunciado, reellsou- ey ranco do Povo» de domingo portista diciplinado, íam de acordo' com a praç'ase domingo ultimo a rre- _ Dia 8 transcorre a ultimo estranhamos este do Acarai e pai de díver-
dlcional festa de tiro-rei, data natalícía do' sr. Ney jor!lal publicar o comeu- sos jogadores deste qua- Decisão do presidenle da Republica em uma reunião com 8 mi-
na Associação Atlerícce Franco serventuário da tarío do Jogo em apreço dro, 'que escurcionou nislro da Fazenda e o presidenle do Banco do Brasil -

Baependí. justiça' nesta comarca. com tan!a irregularidade com ele, que por muitas Aguarda-se' a divulgação oficial
Pela manhã tendo a Elemento de um largo o. que nao é de seu ha- vezes pediu a seus com- O presidente da Repu- presidencia do snr. Gas-

frente .uma banda m�sical, prestigio politico e de bíto.
. ..

panheiros que continuas- blica deu autorização ao par Dutra, os srs, Gui
os atiradores desfilaram grande destaque social Por cujo motivo fomos sem o jogo que não ministro 'da fazenda e ao lherme da Silveira, Ovi
até a resi�eucia do snr. receberá ele as justa� ter com a gerencía para via motivo para se retí- presidente do Banco do dio de Abreu e os pre
Gesa R. Fischer, detentor felicitações de seus inu- colhermos esclarecímen- rarem do campo,

I ehe- Brasil para a entrada do sidentes da Carteira de
do ceptro real de 1949, o meros amigos. O "Correio tos. gando a classificar publi- governo no -merdado do Exportação e Importação,
.qual ofereceu aos vlstran- do Povo" tambem lhe Fomos recebidos com càmente de covardia deí- arroz, mediante o paga- do Banco do Brasil e da
tes uma lauta mesa de envia os melhores votos toda gentileza costumei- xarem o gramado por um meato de cento e vinte Gomisão de Financiamen
comestiv_eis, regados com de felicidades. ra do� dirigentes do incidente entre, dois jo· cruzeiros, FOB por saca to/ da produção do Minis-
farta variedade de bebidas. «Correio do Povo», que gadores, quando nenhum de arroz em casca ain- tério da Fazenda, a fim
Logo em seguida, o

- Dia 9 a sra. Alzira prontamente nos volta- deles tinha razão e de- da em mãos do produ:" de examinar detalhes
destile foi até a séde so- Píceollí, professora em ram sua atenção, e nos veriam ambos ser eXPuI-1 tor, ou o financiamento para a proteção dos
cíel, onde se iniciou a Rio Molha. A sra, Alice demonstraram que a res- sos..do gramado. . de 8Q% sobre o liquido preços do arroz em caso,

disputa do tiro-real pera Monteiro esposa do sr. ponsabílidade da nota Esle· senhor insistiu para quem preferiIo. A ca de acordo com a sí-
o ano de 1950. Evaristo Monteiro, resi- cabia ao snr. Adernar da por muitas vezes que proposíto, estiveram reu tuaçao referida.
Dessa reenida disputa dente em Corupá. A sra, Silva pois por - um es- voltassem ao campo di- nídos no Catete, sob a De acordo com a au-

sair<llQ._ vencedores os Wanda Kramer consorte .quecímento não foi pu- zeaäo que responderia - -:--1mi.zaçlo -Ó,.« .presídencíal,
snrs, Lother Sonnenhohl, do sr. Bernardo Kramer blicado o nome do autor pelo que poderia acon- /?__ aguarda-se- a, divulgação
como rei, com 48 pontos, e a sr�. Marta .Satler. .

do referido comentar! o. tecer porque via no povo . W"ff0 da nota oficial ou provi-
corno 1'. cavalheiro o snr. - DIa 10 �DlversarI�- Achamos que o senhor de Retorcida, um poyo

(�"
deneías por interme,dio, Harry Karger, com 46 pon- se o sr. Mathías Panstein Adernar querendo ser ordeiro e não como diz do Banco do Brasil para

ros, e como 2'. cavalheiro e a sra. Carmen Zímmer- cronista esportivo deve- o snr. Adernar elementos ,conhecimento de suas
o snr, Quo Híndelmeyer, mann. ria ser menos apaixona- perigosos armados de fa '

9l1étfei.toj agencias.
com 43 pontos. Aos distintos inumeros do e recorrer a verda- ca e ripa. -

O preço FOR de j 20
Ao meio dia, presidido �g�:re�� J�l�!����s do de, pois bem sabe este Saiba senhor Adernar eruzeíros' por saca, querpelo esforçado presidente senher que muita gente que um cronista

__ espor- Bolos dizer no porto de. em.
Alfredo Krause, teve lu- assistiu o jogo e bem

I
tivo deve falar a verda- mo/'s macios barque, .o que dará livre

aar o alrn d f Casamentos: Realizaram- abe lá t d
-

d dee; oço e con ra- S o que acon eceu. e e nao ar provas ao produtor de arroz em
ternisação, no quel o snr. se ontem na sala das Primeiramente é bom uma paixão cega procu- casca, conforme despesaDr. Luiz de Souza fez a audiencias os seguintes frizar que o juiz foi fra- rando dar de entender

que se alterará em cada
saudação aos vlsítanres e casamentos: Guilherme quissimo, deixando de aos leítores que jogou

. lugar, o preço líquído de.

A t M"I Korol com a srta. Irm- .. . .

'I t d d tSOCIOS e o snr. r ur. u - repnmir o Jogo VW en o um qua ro e san os 85 a 105 cruzeiros. Essa
ler a proclamação dos gard Bahr; Sr Willi Uttpa- por parte de ambos os contra um de elementos

a ímpçrtancía que o go-vencejores. tel com a srta. So�fie quadros, e que um joga- perigosos. verno pode oferecer comA noite houve um ani- Hansen; Roberto J. Mlel- dor do Acarai deu forte Si o juiz não referiu base na legislação exiR-
mado baile social. ke com. � srta. Rosa, chute na cabeça tio go- melhor não foi por ter tente e que foi ju1gadaRech; WIlh Vogel com a leiro do Estrela que ain- sido prejudicado pela '

Aniversários: F�zem anos srta. Tusnelda � A. Muel- da hoje está impossibili- torcida e sim a assisten
' satisfatoria pelos interes-

amanhã - Sr. lnacio To- I . Al S h dt sados em virtude da deo,
er, ex

.

C mI com a tado de jogar. tencia prejudicada por Bo/ös, pressão do produto in-maselli, residente em srta. Olmda Scwarz; Mesmo assim desfalca- ele, que, é fraquissimo, .j ternacionalmente.Duas Mamas; Sr. Alderico Bertoldo Jongton com a do 'do seu goleiro o es- como já dissemos e dei- mais c!'esciaos
Knaben e o jovem Mario srta. Ruth Strelow e trela prosseguiu a peleja. ,xou tornar-stl sem atra-
Rau, filho do Sr. Walde- Ew:al.do Duwe com a .srta. O incidente havido não ção um jogo que pode·
mar Rau. llelDIlda M. A. BehllDg.' tomou maiores propor- ria ser cheio de entu-

--------------------

- Dia 6 aniversaria-se I
• ções como o snr. Ade- siasmo. Associação Comércial e Industrial

a Srta: Eleonot Volrath. Nasclmenlo: O lar do ca- mar escreve. Assinado , d S I-- Dia 8 tran,scorre o sal Erwino Haneman� e A meJhor prova está Alguns desportislas de Retorcida de Jaragua o u
seu aniversario o sr. Iri. de sua esposa DonaHIlda • • • o... .. �.
neu Peters, industrial Hanemann, no dia 28 de

� �
(;onvlda·se a tO,dos os senhores e{)mer·

estabelecido em Gari- Ma�o fo� enriqU,.�CidO
com MUD A 5 - ,ciantes, industriais, .profissionais e a todo�

baldi. malS ';Im nascu;nento de
que interesse tiverem, deste municipio, para

- Na mesma data a uma}mda.garotmha que, FRUTIFERAS E ORlVAllEITAIS a -reunião desta Associação no Forum
m.enina Irmgar,

d
,

V.oigt na pIa badtISmVall.receberá � � (Prefel'tura) desta cidade no dl'a 10 de Junho
fIlha do sr. FranCISco o nome e a 1. Laranjeiras, Pecegueirós, Kakiseiros, Maciei-

,

Voigt. . ras, Jaboticabeiras, etc: - Roseiras, Dahlias, aS 15 poras.. ' .'
'-...

- T!lmbem !lVva. Lina Carrin�os e berços para �
Camélias, Coníferas, Palm�iras, etc., etc Jar-agua do -Sul, 26· MaIO 1950 ,

Schne�der..Amda o .sr. rianças pelos. menores Peçam Catálogo Ilustrado � WOLFGANG WEEGEFra�ClscoFIs��erJumOI:, preços V. S. poderá ad-
LEOPOLDO SEIDEL _ Corup.c WALDEMAR GRUBBAhabIl contabIlIsta nesta quirir na CASA REAL I

«

cidade. •••• • ;ä* •• •• ARTHUR BREITHAUPT

LOCAIS

(()) §abã«J) (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dia CHA� WETZEt HNJD)[J§Il.lAl .. 'JJonIDlfnHe

I

não deve faltar em casa algumal

Sp..6Ã� yIRc�""
. '.

ESPECIALIDADE
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