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- Domingo, 3 de Setembro de 1950 Sta. Catarina N.l.608

General R. A. "J:�urdtg(
O sr. Presidente da.

República assinou doere
to promovendo a Gene

ral de Brigada; o Ooronel
Rodolto Augusto Jourdan,
brilhante oficial das For

ças Armadas.
O General Jourdan é

filho do Coronel Emilio
Carlos Jourdan, que foi

o fundador de Jaraguâ.
Ao ilustre oficial os

cumprimentos do «Cor
reio do Povo».

ANO XXX JARAGUÁ DO RUL

Diretor: ARTUR MÜLLER - Gerente: PAULINO PEDRI - I
.

,
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.. _
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mpresso

,
- mmistração. Rua Marechal Deodoro da Fonsêca, las

na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda.

Fundado em 1919 TBLBFONB N•. 39

Pioßl!irOl dI!' ]í1rílguiÍ POLITICA
Venancio da Silva Por-I ços. não somente pelos

to nasceu �m Itajaí, aos graudes conhecimentos

4 de J.aneuo de 1879, I que já tinha das terras,

s�ndo Iílho de José da como especialmente pe.

SIlva; Porto
.

e de dona los seus conhecimentos

Damlan� Sabína da Silva. prati.cos e sua formação
Aos vinte e dois anos íutelígente, embora tives

mudou-se para Barra s� apenas grau prima

Velha, onde éra csnoeí- rIO de Instrução.
roo Na Iase da colonísa- Mais tarde instalou

O drama do PTB - A convenção do PSP que

vai com lrineu Bornhau.sen - Outras netas,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO 2- Domingo DIA 39-1950

Estatutos da Sociedade
Sperr Club Paraná

Sede e' fins da Sociedade
Art. 1. - A Sociedade tem sua sede no lugar

Barra do Rib. Grande do Norte, distrito de [eragué
municipio de Iaraguzi do Sul, e tem por fim especial
incentivar e praticar o esporte de Foot-ball.

Óa Diretoria

In�úslriH e Comércio 8RfHHßUPI 8" H.
Convocação' para Assembléia

Geral Ordinária
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Rua Mal. Deodoro, 136 - Caixa Postal, 19
- JARAGuA UO SUL -

Proibição
Pelo presente tórno pú

blico que é terminante
mente proibida a entrada
da família Jacob Rohr
bach fi de quaesquer
outros estranhos em meu
terreno sito ä Estrada
Izabel, no Distrito de
Corupá. Aos infratores
dêste aviso serão aplica
das as penalidades legais.
Corupá, 17 de Agosto

de 1950.

É UMA DOENÇA GRAVISSIM4
MUITO PERIGOSA PARA A FA.
MiLlA E PARA A RAÇA. COMO
UM BOM AUXILIAR NO TRATA.
MENTO DÊSSE GRANDE FLAGELO

USE OConvocamos os Senhores Acionistas desta So
ciedade pera comparecerem à Assembléia· Geral Or
dtnérla, a se realizar no dia 27 de Setembro de
1950, às 10 horas, em sua séde Social, à rua CeI.
Emilio jourdan, 21, em Iaragué do Sul, para deli-
berarem sôbre a seguinte ordem do día : (

1.) - Relarorlo da Diretoria
2.) - ::>arecer do Conselho Fiscal
3.) - Exame, discussão e aprovação do Ba

lanço geral, conta de Lucros e Perdas e

demals documentos correspondente' ao

.eno social de 1-7-49 à 30-6-50.
4.) - Diversos assuntos de interesse Social. Proibição

REUMATISMO
ESCRÓFULAS
ESPINHAS
FlsTULAS
O'L C E R AS
ECZEMAS'
FERIDAS
DARTROS
MANCHAS

Germano Kühne

Art. 2. - A Sociedade é dirigida por uma di
retoria que se compõe: do Presidente, Vice-Presidente,
1. Secretário, 2. Secretário, 1. Tesoureiro, 2. Tesou
reiro. Um Procurador e um Conselho Fiscal.

§ Unico - A Díretorla é eleita anualmente
em Assembleia Geral e. por simples maioria de votos.

Art. 3. - lucumbe ao Presidente:
a) - Tratar de interesses da Sociedade.
b). - Admoestar e reprender os socios que não

se portarem com o devido decoro moral dentro do
quadro social ou durante as realizações de outras
diversões.

.
c) - Receber, apresentar e representar o quadro

em ocasiões de jogos.
d) - Convocar reuniões ordlnerlas e extraor

dínerlas quando for necessario.
Art. 4. - Incumbe ao 1. Secreátrio: (?::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�i
a) - Redigir as atas das reuniões, zxpedlr os ii G " I JlAI ii ��"""""""""""""""""""""""'�""...""..,��"""""���"""""���

avlsos e-toda éi correspondencia da Sociedade, es-. !:::.:!:::.: __aJrlID_ DI !.aIllG ....Dl��ß'E'.G
ii

criturar o livro de inscrição dos socios e fazer as m11i!lJ!!i1l!iall�R F �VI�h"�dt'IA��VS�anotações necessartas nessas inscrições oferece :
b) - Fornecer mensalmente, uma lista dos 1:.1:. C. Leopoldo Meyseclos ao Tesoureiro pera a cobrança das mensalt-

dades.· ii Rua P. Epitacio PessOa N. 156, ou na Serraria-Retorcidac) - Ter a seu cargo todo o serviço de espe- i.�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::diente da Diretoria, e a guarda dos livros e mais
documentos da Sociedade.

.

Arf. 5. - Incumbe ao 2. Secretário:
a) - Substituir o 1. Secretario em todos os

seus impedimentos.
Art. 6. Compete ao 1. Tesoureiro
a) Receber e ter sob sua guarda os dinheiros

da Sociedade bem como todos os haveres da mesma.

b) Enviar mensalmente ao Secretarlo 'uma lista
das mensalidades pagas, para as devidas anotações
no respectivo livro.

c) - Pagar despesas autorizadas pelo Presl-
«knie, cujos documentos devem. trazei' o cPague.se»
do mesmo.

d) � Dar ciencia a Diretoria de tudo que ocor-
·

rer nos negocies a seu cargo e do estado financeiro
do Clube, afim de que possa d Diretoria ferner as
devidas providencias.

.

e) - Prestar contas, trimestralmente, á Direto
ria, e no fim do ano social apresentar a mesma um

balanço geral da receita e despese.. afim de que pos
sa o Presidente inclui-lo em seu relatorio.

f) - Manter o livro de Receita e Despesa, es-
criturado com asseio e clareza. _

Art; 7. - Compete ao 2. Tesoureiro:
§ Unico; Substituir o 1. Tesoureiro em todos

os seus impedimentos.
Art. 8 - Ao Procurador compete;
Fazer as cobranças das mensalldades' dos sócios

entregando as quantias arrecadadas ao Tesoureiro, e Iprovidenciar para que ditas cobranças s�am �itas �.��������.-,������������

A���������dentro do estípulado no paragrafo (d) do artigo 10. vocada de conformidade com este estatuto no fim de
Celso' Branco _destes estatutos.

.

cada dno social e trimestralmente.
'

Art. 9. - Ao Conselho Fiscal compete: b) - A Asssembleia Gerdl Extraordinaria terá DESPACHANTE ADUANEIRO ia) - Assistir a todas as reuniões da Diretoria lugar toda a vez que seja preciso resolver questões SÃO FRANCISCO DO SUL _ Santa Catarinae as Assembleias gerals e extraordinarias. que escaparem á alçada da Diretoria, e poderá ser Caixa .Postal 35 - End. Tel. «BRANCO•• Telefone, 103b) - Verificar .as contas pagas e as errecade- convocada pelo. Presidente ou por um grupo de so- Rua Babitonga, 23 - Edificio Próprio
ções bem. como o livro de receita e despeza. cios no gozo de seus direitos e nunca inferior a dez.

c) - Dar parecer sobre qualquer negócio con- Art. 13. - As sessões do clnbe podendo so Despachos de importação doextrangeiro e por cabotagem,
cernente do Clube. mente dellberar com a presença de dois terços dos exportação. para o exterior e dentro do país, transito,

reembarque e reexportação, bem como todos os serviçosd) - Assinar os balancetes rrlmestals e o ba- socios, no minimo. .

.

junto a Alfândega de São Francisco do Sul. são executa-
lanço anual depois de convenientemente verificados. § Único; No caso de ne 1a• convocação, não dos com pontualidade e presteza, dispondo para este fim

Art. 10. -- São deveres para com os sócios: comparecer o número de sócios acima exigidos, se de uma organização perfeita com escritório e técnicos.
a) - Os 'eöcloe serão obrigados a tomar parte fará 2a• convocação, com 8 dlas de . interva-lo, na -

a todos .os treinos gerels promovidos pela Dtreroría qual se deliberará com qualquer número de socios Dispõe de páteos para depósito de madeirá jnnto ao qua-I;; dro da Estação e nos trapriches de embarque da. Pontabem como a emprestar sua asslstencla e colaboração presentes. da Cruz, bem como armazem para depósito de mercado-
nos jogos amistosos e torneios que a Sociedade rias em' geral, junto aos trapiches de embarques na cidade.
promover. DispOSições Gerais

bJ - Em caso de falta e não comparecimento
a eSSdS diversões, sem motivo justificado, os sócios
transgressores serão multados. •

c) - Nessa hipotese a multa será de Cr$ 20,00
e no, dobro nas reincidencias.

d) - Pagar mensalmente as '5uas mensalidades
sempre antes do fim de' cada meso\ e) - Respeitar e atender a Diretoria quando
está o reeprender nalguma falta.

O - Todo o socio que faltar com a moral
dentro do quadro social ou durante outras diversões
por esta Sociedade promovidas será excluido a bem
da disciplina social.

. Art. 11. - Das reuniões da Diretoria e sessões
do Clube.

.

a) As reuniões da Direroria serão ordinarias
ou extraordinartas;

b) - As reuniões ordinarias serão trimestrais
e tem por fim tomàr as contas ao Tesoureiro e ins
truir-se quanto ao andamento dos negocios do clube.

c) - As reuniões extraordinarias lerão lugar
toda vez que o reclamarem questões de caracter

· urgente.
·

Art. 12. - As sessões do clube serão aniver-
sarias, ordinarias e extraordinarias.

a) - A Assembleia Geral Ordinaria será con-

" ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ n ANOS
VENDE·SE EM TÔO" PARTLAchem-se a disposição dos Snrs. Acionlstas os

documentos a que se refere o artigo 99, do decreto
lei n. 2627 de 27 de Setembro de 1940.

Iaragué do Sul, 27 de Agosto de 1950.

Proíbo terminantemente
a entrada em minha pro
priedade e plantações no

lugar jaraguazinho.
Não me responsabiliso

pelo que possa acontecer.
.

Iareguezlnho, 18-8-50

EUGENIO WOLF

Bolas p. futebol
das melhores marcas V.S.
poderá adquirir pelos me
nores preços na

CASA REAL

11)- Arthur Breithaupt
,Walter Breithlllupt

Diretores

AS PILLULAS DO
ABBADE MOSS

SÃO INFALLIVEIS
Nd Prlsêo de Ventre
e nas molestias do
FIGADO

ESTOMAGO
INTESTINOS

Fastios, Azia, Vomitos,
P es a d e los, I n d ls g e.s t õ e 5,
Colicas do Figado.

Gazes, Digestões Penosas,
Dôres no Estomeso, Mão
Halito, Retençdo de Bilis.
*" -

Vende-se em toda parte.

Comercial Ltda.

Encarrega S8' de Embarques de Madeiras de outrasArt. 14. - Esta Sociedade não poderà ser cUs- Mercadorias para o exterior do Brasil esolvida enquanto a isso se opor um terço 'de seus Localidades Brasileirasassociados.
::=======�_---

Ar�. 15 - Estes est�tuto� são susceciveis de Despachante das principais firmas do Estado ereformai quando neceSSllriO seja.

IL .

dor. �stados VizinhosArt. 16. - Em caso de dissolução da Socie-
.

dade, a Assembleia Geral dos sociús decidirá sobre ���.Q}o.,.....,.�i)oy-C-�iN"""�!'Jt"':
o destino que deverá dar ao acervo da Socíedade.

l�iTffl2?2)��rvrnm'l2$aç
Art. 17 -:- Lidos, discutidos e aprovados estes � ••������it�J

estatutos em primeira e segullda discussão. serão V i to rl"o Lazza r ·1 S .

eles proclamados pelo Presidente, lei fundamental .

_�_���__����������_

?a Sociedade Sport Clu.b .Paraná e publicados na Lojl\ e Exposição: .•
F. b r i c a:

Imprensa para fms de direito .

-Sala das �essões da Sociedade Spo�t Club' A�eli. Getulto Vargas, 79 Rua Domingos da Ifova,sln
Paraná, em 15 de Agosto de 1950. JARAGUÁ DO SUL -1- sAIfTA CATARIlfA

A
Advocacia - Conta.bilidade - Seguros

\
o Planos econômicos e contábeis de en

tldades comerciais, industriais, agrícolas e civis
de fins econômicos.

o Elaboração de contratos e escritas -

Declarações de firmas individuais e coletivas -

Legalização - Minutas para lançamentos iniciais
de escritas - Imposto de Renda.

o Fuzões, encampações e alterações so
ciais - Modificações de tipos jurídicos de so
ciedades - Aditivos de contratos - Atas - Mi
nutas para lançamentos relativos às fuzões,
encampações, alterações e modificações sociais.

o Distratos sociais - Cancelamento de
firmas - Levantamento de balanços - Minutas
para os lançamentos relativos às liquidações.

o_Perícias judiciais e extra-judícíaís - Re
visões e Parecer - Assistencia técnica contábil,
jurídica e fiscal.

o Assuntos trabalhistas - Naturalizações -

Defesas fiscais - Cobranças - Serviços comer
ciais em geral.

o SUB-AGENTES DA COMPANHIA
NAOIONAL DE SEGUROS "IPIRAN
GA": - Fogo - Transportes - Acidentes Pes
soais e do Trabalho - Automoveis - Respon
sabilidade Civil - Fidelidade.

Presidente - João Correia Filho
Secretário - Belarmino Garcia
Tesoureiro - Reinaldo LunelU

...................._--_ ..

Reconheço verdadeira·a firma supra de João Cor
reia

•.Filho, Belarmino Oarcia e de Reinaldo Lunelli.
Jaràguá do Sul, 22 de Agosto de 1950.

HILARIO ALIDIO SCHIOCHET
Escrevente

Fabrica e Beneficiamento de Moveis

Espelhos e Vidros para Janelas e. Outros Fins.

I
Moveis Estofados, Tapetes, Divans,

Colchões e �strados para Camas, Etc.
Executa-se serviços de estofament05 em:

;r,� trolios, onibus, automoveis etc.
If.;�

fI!a:f����ri
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



OORREIO DO POVO Domingo DIA 3-9-1950 -

P O, L I T·I C A' C�OM ICIOS UDN-PRP
(Continuafio Ja Ja. pjgina)

meros correligionarios. dr. Manoel Pedro da Sil
tratando unicamente da veíra, presidente do Dl
sua eandídatura e apoí- retorio Estadual, tendo
ando outros partidos, comparecido os represen
mesmo hostis, mas de a- tantes dos diversos ou-

cordo com suas conve- tros partidos.
.

niencias. Por unanimidade de
-X- votos a convenção apoiou

O sr. Irineu Bornhau- a candidatura do sr. Iri
sen que está. fazendo a neu Bornhausen ao go
sua campanha politica verno do estado, tendo
no �ul do Estado, tem. re- o candidato udenista que
oebído grandes mandes- estava presente, pronun
tações de 'Solidariedade, ciando brilhante discurso
não somente dos seus e recebido delirantes
correligionarios como aclamações. que se pro
tambem dos operarios em !ongaram durante uma

geral. passeata que o povo fez
Em sua excursão o sr. pelas ruas da Capital.

Jrineu esteve acompa- De Jaragná estiveram
nhado dos snrs. Aristili- .presentes os srs. Carlos
ano Ramos, Herberto Hu- Hafermann, Guilherme ,

_

else, diretor da Compa- Pradi e Francisco Klein.
nhia Carbonifera, drs. -x-

Dante De Patta e Manu- Tendo o diretorio do
el Queroz. Este ultimo PTB em Blumenau apoio
que já foi promotor pu- ado o candidato pesse
blico em Jaraguá, é can- dista para a prefeitura
didato_____._a deputado esta- daquele muníoipio, foi
dual por Tubarão. feita

.

a dissidenota do
Em Tubarão. Imarui e partido, tendo renuncia

outros municipios do Sul do 8 membros do dire

e Oeste de Santa'Catari torío
'

e o candidato a

na, a UDN e PTB uni- deputado estadual. sr.

ram-se para ,
candidatos Fermino Demarehi.

unicos aos cargos eletí- -x-

vos dos municipios.
.

Afastaram-se dos res-

-x- pectivos cargos, por serem
Realisou se em Floria- candidatos a deputados

. nopolis a convenção do estaduais. OEI srs. Priamo

Partido Social Progras- Ferreira do Amar!!l, Pro
sista (Ademar de Barros), motor Público e João

afim de deliberar sobre Romario Moreira, inspe
a escolha dos candida- tor escorar, qua- no seu

tos ao governo do Es' impedimento será substi·

tado, deputados esta- tuido pelo seu colega de

duaes e federaes. Guaramirim.
Presidiu a reunião o

Os diretorios da União Democrática Nacional e do Partido de Representação Popular

convidam a população para os, seus comicios eleitorais, a realísarem-se nos locais e datas abaixo

designados.
TRES RIOS DO NORTE
RIO DA LUZ
« « «

«« q

RIO MOLHA
ITAPOCUSINHO

«

«

ESTRADA ITAPOCU'
CORUPA'

«

«

«

ESTRADA ITAPOCU'
« '«

Dia 9
« 3
« 3
« 3
« 7
« 10
« 10
« 10
« 14
« 17
« 17
« 17
« 24
« 20
« 23

« «

« «

« «

« «

« «

« «

« «

« I�<
« '«

« «

« «

« t\
« «

« «

de Setembro, ás 20 horas no

«10 « «

«15 « «

«20 « «

«20« «

« 10 « «

«15 « «

«20 « «

«20 « «

« 10 '« «

«16 « «

«20 « «

«14 « . «

«20 «--«

«20 « «

Salão Moeller
« Hornburg
« Gumz
« Barg

Casa Bachmann
Salão Wehrmeister
« Avanci
« João Pessoa
«

.

Salão Treis
«. Lepínskl (P. Amolar)
« Soares (Bompland]
« Schulz (Ano Bom)
« Weber (Esrr. Isabel)
« Salão Henschel
« Casa Vasel [lrepocú-Hense)

'Jaraguá do Sul, 20 de Agosto de 1950.

ARTUR MÜLLER - Preso do D. M. da UDN
LUIZ DE SOUZA - Preso do D. M. do PRP

de ROBO'lO II BORST.

a que dispõe de maior sorütften.
to na praça e oferece ·seus arü

gos á preços vantajosos.

Rua M aI. Deodoro, 3 • Jaragua

Em Todas as Boas Farmacias

� um produto Idos Laboratorios MINANCORA

I,' -Joinv-nIe - Sta. C,atarina-
_ li B 'R n_ 1l!i5S1IiI!Ell!llilIiIlElllEilli_il!!iii_aIi

Vereador Albrecht Gumz

FRACOS E AN�MICO., I
Tomem:

VINHO CREOSOTADO
··SIL.VEIRA··

Precisa-se

Declaração
Declaramos que as pa

lavras airigidas a senhorlra
Cecilia Rowe são sem

fundamento. Declaramos

ainda que a pessoa· é,.
digna de bom procedi
mento.

.

Jaraguá do Sul, 10 de
Agosto de 1950.

Tereza Weinlurter
Elis�bet We;n/urter
Regina Stenger
Gu;sela Stenger

Abre crédito suplemenlar de CrS 151.800,00 Dia 9 do correnre
festejará mals um

O Sr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal aniversário natallclo

de Jaraguâ do S1}.I, no uso de suas atribuições. o sr. Albrecht Gumz,
Faço saber a todos os habitantes deste Mu- vereador pela UDN e

nicipio, que a Camara Municipal votou e eu san- eleito pelo eleitorado

clono a seguinte Lei:
.

de Rio da Luz. O
Art. 1. - Fica aberto por conta do excesso aniversariante que é

de arrecadação do corrente exercicio o crédiio figura dé relevo nos

suplementar de Cr$ 157.800,00 (Cento e cincoentà meios comerciais,
e sete mil e oitocentos cruzeiros) destinado a re- políticos e sociais,
forçar as seguintes dotações do orçamento vigente: desta, comuna, será

0.01.2 Extranumerârio Contratado Cri 2.400.00 alvo, s�m dúvid�,
0.40.1 1 Secretário Padrão S »1.200,00 naquele.dla, das t:na1s
0.70.1 1 Contador Padrão S » 2.400,00 exp_resslvas �aDlfes-
0.70,3 2 Auxiliar Agente Estatistica :It 4.800,00' taç<!es de carinho e

0.90.1 3 Motoristas padrão L »7.200,00 �P!eço por p�rte dos

0.90,2 1 Porteiro continuo Padrão K » 2.400,00 lDu�eros amigos e

1 00.1 1 Tesoureiro Padrão S » 2.400,00 ad",!lradores entre os

1.00.2 2 Amanuense Padrão P e O »' 4 800 00 quais se encontra o

1,00.3 Escriturário Padrão M » 2:400:00 "Correio .do Pov�"
1.21.1 3 Fiscais Padrão A » 7 .200,00 I

e que aqUi lhe envia um forte abraço.

1.22.2 Fiscal Distrital Padrão L »2:400,00
--------

____
---- ,

2.40.t·Carcereiro Padrão I » 2.400,00 A pedido'
3.30,1 Vene. Profs. Esc. Isol. Padrão I e G» 36.000,00

,Ca-'rnara MU'n.·cipal 3.60.1 Inspetor Escolar Padrão P »2.400,00 - Então cumpadre Pa- Moça para serviço de

6.90.1 Zelador do Cemitério Padrão I « 2.400,00 minonda, mecê foi com- Escritorio, inclusive cor-

8.11.1 Operários do Serviço de Ruas, prá ovos? respondencia.
Afim de esclarecer os fatos e dar cíencla da Praças e Jardins «20.000.00 _ Quar nada, seu Bre- Oferta de proprio pu-

verdade aos credores por fornecímernos feitos á 8.21.1 Operários de Serviços de Es- derodes, isso é presente nho a Empreza de Trans-

Prefeitura Municipal. relatlvamente ás escolas rnuní- tradas e Pontes -« 30.000,00 da Prefeitura, éla agora portes Frenzel S. A.

cípaes, de VIEIRAS e MORRO DA BOA VISTA! 8.23.1 Para o ser. de estradas e Pontes« 25.000,00 tá distribuindo ovos de Oxa, Postal, 25

esta Câmara sente-se no dever de declarar que. SI Art. 2. - Esta Lei estrarã em vigor na data raça de galinha '[branca! Jaraguá do Sul.

até hoje não poude conceder a abertura do crédito de sua puplícação, revogadas ãs disposições em _ Ih! Isso deve se ta-
�'

especial de Cr$ 6.454,60, é tão �o�ent':. pelo fato.de contrário.
r

peação pra caça voto,

estar aguardando a competente índlceção de meros Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 21 cumpadre. Olhe! Na veis

que foi pedida ao sr, Prefeito em 29 de março de de agosto de 1950. passada, quando eu ainda

1950 pelo oficio nO. !3/50 que ee fez acompanhar da WALDEMAR GRUBBA morava em Qorupá, eles

cópi� do Parecer ,da Comissão de Finanças, Econo Prefeito Municipal tambem ,mi deram, i

mia, Orçamento e Contas do Municipio. quando discascou, tinha

Novamente aos 17 de agosto d� 1950, pelo pinto de pescoço pelado,
oficio nO. 50/50: foi renov!,do o mesmo pedido que, .11I81-IE Proibição ingltlis, criolo e até um

como o primeiro, ficou igualmente sem resposta. marequinho apareceu.

Tão logo o sr. Prefeito se digne atender aos Uma carroça com os O infrasElinado, na qua- Éra' tudo ovo comprado

pedidos desta Câmara imediatamente será resolvid.o respectivos preparos, in- lidade de vice·presidente nas, loja e que eles me

o caso da concessão. do crédito de Cr$ 6.454,60, c1usive um t.avalo e uma em exercicio da «Comu- enganaro ...

destinado a atender o pagamento das despesas reil- maquina de cortar trato. nidade Escolar do Rio da

Iizadás nas construções das mencionadas escolas, Preço baratissimo. Luz», pelo presente torna
V'f,r e tratar com o pro- público que fica termi-

Jar�guá do Sul, 29 de agosto de 1'950. prietário Snr. ROBERTO nantemente proibida a

LUIZ DE SOUZA
COUTINHO em entrada de qualquer pes.

Presidente da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul Nereu Ramos. Flôa, a quaJquer titulo,
em sua propriedade sita

----------'------------11 • TOSSEI r IIOIIQUITEI r no lugar Rio da Luz II,

UD•• Renato 'W'alte. i! IlIBO [IIOSOTIOO
sem a devida autoriza-

it É I C O
ii ção da Diretoria.

ii I
M O' II (1ILVIt..) , Os infratores desta pro-

fi CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA ii I
GRANDE TONICO i�ição se�ã? resp?n�abi-

II _ " lizados CivIl e crimmal-

I: Com cursos de ap�rfelçoame�to no
_ :! . �. mente

.

:i RIO dedanelro • Sao Pulo e Buenos Aires. :. l j.
7 d

II Doenças de Senhoras � Partos - �linlca ii (� Produto's � ag�a�ag�á 1�50SUI, I e

ii Geral de AdlJltos e, Cllanç.as. ii �: :
s o e .

II consu1tóno e Res,idencia:
-ao lado da Prefeitura

MuniciPal'll �=AN TARTICA� RICARDO KRüGER

ft \
TELE fONE • 3 , (: :

ii Jarago4 do Sot - Sta. Catarina I

1=
'

=1
.

ii : / :

�Bebidas Boss Ltda.� Carrinhos e ,berços para

: .: rlanças pelos menores

I!'"br"'s (Si::�I�f;!�as, �:;............ !!-.._·....••.............·��...·�i ���fi�Sn�'CSÀS�o���Lad-
1-� � Maleita·s, Tremedeira -::::::;;::;:::;:::=:._----;:,;;�;;;;;;;;;;;;:;;;:;;;:;;;;;��

- CURAM-SE RAPIDAMENTE OOM, - ��; s�r:h:�esc;mrr.':!d� s::
"Capsulas Antisesonicas FARMÁCIA NOVA

Minancora"

Bmpregadll COlD kit4 lia:

Tosses

BronqUite.
E.crofulos.

Conyalescenças
VINHO CREOSOTADO
É UM GERADOR DE SAÚDE.

'1111.1-11

Vende-se
Um ótimo terreno; com

diversas plantações como
canà de açucar etc., um'

engenho de açucar e di
versas criações. Ver e tra
tar com o proprietário
Gustavo Isberner a Es
trada Jaraguá Esquerdo.
Aproveitem, preço de

ocasião.

Uma Cl!&a de material,
----.------

com 6 morgos de terra, faqueiros de aço 1001
sitl! a I'ua Rio Branco bem como talheres avul-

nesta cidade. sos da afamado marca

Preço de ocasião. "Hereales", V.S. poderá ad-
Informações nesta geol quirir pelos menores

rencia. preços na-CASA REAL

NUNCR EXISTIU IGURL

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
IN FLAMACOES,
C O C E'I R A_ 5,
FRIEI'RAS,

ESPI NHAS, ETC.
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LAVAR
POiR sim! Sb se íôr com produto d-a

os socios que por mais de Ires meses consecutivos
-

fabrica Apolo!
deixar de pagar duas mensalidedes e os que dernons- Os produtos da
trarem mau comportamento ou trabalharem conrra os FABRICA DE SAulO "A P O L O"
Interesses da Sociedade. ii ii

, § único _ A· eliminação será feita pela direto- i�
. de propriedade -de Henrique Teodoro ii

ria, cabendo ao eliminado apresentar recurso pera a ii Harger, garantem uma lavagem alva da rou- H
ptimelra Assembleia Geral, valendo até ai a decisão !! pa, grande durabilidade no uso, pelo seu !!
da mesma diretoria. !i

consistente metodo de fabricação e uma ii
A 7 C f I

. :1 espuma expessa.
..

rt. .
- onforme as a tas que pretícarern 015 ii As marcas "APOLO" e "ROMMEL", são ii

seclos ficam sujeitos a admoestação, multa e sus- ii encontradas em todas as boas casas do ramo. ii
pensão por 60 dlas, todas essas penalidades serão ii ii
aplicadas pela diretoria. �i Pedidos ao fahricante i!

§ 1. - A suspensão não isenta, os soclos do ii .
Rua Marechal Deodoro da Fonseca 862 e 870 ii

pagamento, durante ela, de suas mensalidades, e a H - JARAGUÁ DO SUL - li
multa será imposta como eventuais prejuisos materiais \.�: ..:J

cansados a saciedade.
.

.

Art. 8. - As assembleias gerals serão a ordi
nária e as extraordlnarlas.

§ 1 ..
- A assembleia geral erdinerte será rea

lizada uma vez por ano para apresentar o relarorio
da diretoria e prestação de contas, tendo lugar no

1°. domingo do mês de janeiro.
§ 2. - Nessa assembleia, tambem será eleita e

Art. 2. -- Compor-se-a a sociedade por número empossada a nove diretoria.
ilimitado -de socios divididos em: § 3. - As assembleias gerals extraordinarias

a) sócios honrados serão realizadas mediante convocação da diretoria,
b) sócios beneméritos e do conselho Fiscal, ou medianie pedido de dez (lO)
c) sócios contribuintes. soclos, sendo os objetos da dileberaçäo antecipa-

§ 1. - Qualquer pessoa,
.

maior de 18 anos, de damerite tíeclarados.

idoneidade comprovada e proposta por dois socios Art. 9 -- As assembleias gerals serão convo

poderá fazer parle de seu 'quadre social, entrando no cades pela imprensa e avlso fixado na sede social,

goso dos seus direitos depois de ecelra pela direto- com um preso nunca inferior éI dez (10) dlas.

ria e paga a respectiva jóia. § 1. - ôe a primeira convocação não tiver

.. § 2. - ôoclos honorartos são os que tenham nurnero legal, que será de um terço dos soclos qui

prestados relevantes serviços a sociedade devendo res ne epoca, a segunda reallzar-se-ha dentro do

serem indicados pela diretoria e aprovada a indica- prazo de 8 dias fixado pela diretoria ne assembleia

ção pela Assembleia Geral, ficando isentos de qual- anterior, com qualquer numero de socios.

quer pagamento. Art. 10. - As assembleias serão presididas

§ 3. -

_
ßenemêrltos serão os .soclos que pres- pelo respectivo presidente e ne falta pelo eubstlruro

,
tarem relevantes serviços em cargo da diretoria, como legal, corri exclusão das que tratarem de assuntos

tais declarados por Assembleia Ceral.. reterenres a diretoria ou aprovação de sua prestação
§ 4 . ...,_ 'Conrribuínree são os socios que, âceilos de contas, quando o presidente será eleito pelos 150-

pagarem sua jóia e mensalidades; - cios presentes exclusivamente pera aquele fim. sua guarda o arquivo, assinar a correspondencia,
Art. 3. - Logo depois de aceito, ao sacio as- Art. 11. - A ata da assembleia será lavrada comun, tais como convites, comunicações, anunclos,

siste o direito de goser de todas regalias que os em livros para esse fim rubricado pelo presidente, deixando de tudo copia.
estatutos e assembleias gerals ditarem, podendo, podendo a mesma ser assinada, depois de aprovada § único - O segundo secretario auxiliará o

a) votar ou ser votado pera qualquer ato ou cargo pelos socíos presentes. primeiro e será o seu substltuto nos ímpedlrnentos
em assembleia;

. Arf. 12. - O soclo que quiser se manifestar ou ausencias.·
.

b) - representar, juntamente com mals 9 socios sobre qualquer assunto deverá pedir-e palavra a quem Art. 21. - O tesoureiro terá sob sua guarda
centra atos da diretoria e requerer essernbleles. ge-

estiver presidindo a assemblele, sendo vedado reler os valores. do clube, arrecadará suas rendas, fará a

rais para expor razões; mais de duas vezes sobre o mesmo .assunto, salvo escrituração das mesmas. bem como pagar e escrl

c) - tomar parte em todas as festividades da so aquele que deu motivo pare a realização da respec- turar a despesa autorizada pelo presidente, assinar

cledede ou para a quel seja convidada;. .

Uva assembleia. recibos de qualquer especte e, de acôrdo com o que

d) - ingresso a sua esposa, ou. noiva e a filhos Art. 13. - A eleição da diretoria, como todas determinar o presidente, depositar em estebelecírnen-

menores
as deliberações da/assembleia serão tomados por tos designados o dinheiro que tiver em seu poder,

• el- apresentar uma pessoa como visitante, que
maioria de votos, sendo que, o presidente apenas executadas as quantias para as despesas comuns.

não resida na localidade, pera gOBar de uma festi- poderá votar em caso do empate.
.

§ unico - O segundo tesoureiro substituiré o

vidade, uma vez que se responsabilise pelo prece- § único - O presidente designará os escrutl- primeiro em seus írnpedlmentos e ausencias.

der da mesma; /'
nadores que serão escolhidos entre os seclos presentes. Artigo 22 - Ao Conselho Fiscal compete a

f) - propor admissão de novos socios, e por es- fiscalisação geral da sociedade, instruindo e dando

crito, pedir seu desligamento do quadro social; Capitulo V conselhos ao presidente e demitis membros da dire-

g)., licenciar-se por motivos de ausencla superior Da Diretoria toria, examlnar os livros em qualquer época, verífl-

a 5 meses, ou por luto ficando isento das I mensall- cer a escrituração e situação da caixa, podendo pedir
dades durante a licença.' Art. 14. - A SOCiedade será administrada por qualquer esclarecimento e dar parecer no releröno e

§ Unico _ Para gosar esses direitos sociais uma diretoria eleita anualmente, no primeiro dom in- balan.ço geral organisddo pela Diretoria e tesoureiro,

deverá o socio estar quites com a tesouraria e enfi- go do mês de janeiro. em assembleia gerai, compos- alem das atribuições especiais- conferidas em outros

dade e não ter sido suspenso por qualquer motivo ta dos 5egui'ntes membros: artigos destes estatutos.
'

peltt assembleia geràl. .
Presidente e vice presidente.

Art. 4 .
.L Como dever o sócio deverá sUjeitar-I. Primeiro e segundo secretario Capitulo VI

se aos'seguintes:. Prime�ro e segun�o tesoureiro. DisposIções Gerais

. a) - pagar a jóia,. quando aceito sócio e as men- Um. dIretor esporlIvo 'Artigo 23. - Em todos os assumos omissos·

salidade pontualmente quando procurado pelo cobrador. Conselho fls�al, �omposto .d� 5 ,membros. nestes estatutos determinará a diretoria, que subme-

b) - respeitar as detel minações dos estéltutos as- Art. 15. - A dIretOrIa se reumra qUInzenalmente t
"

t f d d
., bl

.

.

.• 'd. f' d I 'd
era seus a os ao re eren um a prtmelra assem ela

semblelas gt!rais e atos da direioria, bem como por-
ou qu�n ,o para esse Im. convoca a pe.o pre�1 ente

geral que se realisar.
-

.

tar-se, tanto no recinto social como em festividades ou maiorIa d.o conselho flsca.l, para dlscussao de
. Artigo 24. - A sociedade somente poderá ser

ond� estiver na qualidade de membro da sociedade assuntos de mleresse da SOCIedade.
,

. dissolvida quando assim o determinar a assembleia

com a devida compostura, obedecendo a disciplina h'd Art., 16 -: V�go qualquer. cargo, ser� ele'pl'ee� geral extraordinária convocada para esse fim e com

ditada nessas ocasiões;
c � o, ate a prtmelra assembleIa geral ordInarla pelo voração de dois t�rços de seus socios ou quando

c) - requerer licença, explicando o motivo pot su shtuto legal.
." . iiver menos de 15 socios.

'

escrito a �ireto�ia, ou verbalmente a um dos mem- .

Arf. 17. -:- Compete a dlretorta admInIstrar a § unico - A assembleia que dissolver a 150-

bros �a dlretort� fic_ando este en.carregado de fazer: sO�ledade, elaborando normas de. trabalho, resolver c:edade resolverá sobre o destino de seu patrimonio.
a devl�a comumcaçao aos demaIS;

to os os as�untos que fúrem· omissos �estes est�tu- Artigo 2.5. - Estes estatutos somente
.

poderão

.

d) n�? fc:tzer .camp�n�a de desmoralização do clube tos �os q�als lhe compete fazer cumprIr, determm�r ser modificados mediante aprovação de dois terços
ou pubhcaml!nte recrImInar atos da diretoria ou as- a� �Iversoes, .nomear empreg.ados e usar dos demaIS I dos socios presente'3 a assembleia geral que para

. sembl�ias, tratélnd� ,cavalheirescamente os demais dlrellos ,e�peclalmente deterr�llnados. nest�s estatu!os. esse lim fôr convocada.
.

assoclado� e conVIdados .nas festivid�des; § U�IC? � Compete alllda a diretorIa orgamzar Artigo 26 - Destinando-se a Sociedade ao

c) - ace!tar pelo menos por um penodo a eleição o, relatorto anual com todos o� . d.etal�es e esclare-
esporte amadorista, é expressamente proibida qual

que for. feIta de �u,a pessoa· para qualquer cargo,
cImentos referentes a sua admtnIS,ra_çao, deve�do.o quer pratica que colida com esse objetiVO.

sempre que �osslvel. ,

'. �alanço ser apresentado a assem�lela geral ordmarla Artigo 27. - Estes estatutos foram aprovados

,
f) - assUI�m respo��abilidade sobre qúalquer ac'i- )� com o parecer do conselho tlscal, �abendo-Ihe em assembleia geral desiél data.

,.
,

dente, ocaSIOnaI ou nao; que venha a ocorrer, em atnda nomea� ?S r�presentantes da SOCIedade em ,.
qualquer ocasião que esteja representando a sociedade. qutllquer festlvldades em que tomar parte. Jaragua do Sul, em 17 de Agosto de 1950.

.

,Art. l8:_·� Ao presidente compete vresidir, tam-
.

CapItulo III bem as reuniões da diretoria, votando somente em Virgi/io Rubini - Presidente

caso de empate', represent.ar a so.ciedade ativa pas-
A/varo Piazera - Secretario

Da admissão, eliminação e punição dos SÓCIOS. A/b "K // T
.

sivamente, em juiso ou· (ora dele; autorizar as des- rec tone
- esourelro

pesas aprovadas pela ,diretoria, rubricar e assinar Reconheço verdadeira as firmas supra de Vir-
atas e correspondencias e conjuntamente com o te� gilio Rubini, Alvaro Piazera e de Albrecht Konell.
saureiro assinar cheques e outros titulos.

Art. 19. - Em seus impedimentos e ausencias Jaraguá do Sul, 29 de Agosto de 1950.

será o presidente sub�tituido pelo vice-presidente, Em test. HAS da verdade
sempre que é seu substituto legal.

Art. 20. -' Ao secretario em exercicio compete
lavrar as atas� correspondencia, organizar e ter sob

Estatutos do 80tafogo FuteB'oI áIube
Da sociedade e seus fins

Capitulo I

Art, 1. - Com a denominação de Botafogo
Futebol Clube foi fundado em 20 de Novembro de

1949, uma associação esportiva e recreativa, que lern

por fim a pratica de todos os esportes que a direto
ria julgar convenientes, em caracter de amadores,
bem como proporcionar a seus associados recreações
licitas, sendo uma sociedade que, como pessoa lu
ridica de dlreíro: privado, poderá filiar-se a qualquer
federação, liga ou entidade esportiva oficialmente
reconhecida.

§ 1. - Sua séde será em Barra do Rio Serro
na cidade de lereguã do Sul, Estado de Santa Ca
tarina, sendo seus fundos consrlruldos pelos imoveis
e moveis que adquirir, doações, jóias e mensálidades
que receber, o que tudo somente poderá ser aplicado
pare os fins a que a mesma se destina.

§ 2. - Os sócios não respondem
.

subsldlarla
mente pelas obrtgações sociais, mas sua diretoria
responderá perante a sociedade pelos danos que a

mesma venha a causar por atos ilícüos praticados
com dolo.

Ceplrulo II

Capitulo IV

Da Assembleia Geral, sua convocação e deliberaçõec;.

.
Art. 5. -JA admissão do socio será feita me

diante proposta assinada por dois socios, aceita pela
diretoria em votação secreta p0r mó!oria de votos e

em caso de negação, cqm direito a recurso para. a

primeira Assembleia Geral que se realizar.

§ 1. - üs socios apresentantes serão

, responsaveis velo pagamento da joia.
Art. 6. - Serão eliminados do qUéldro sodal

MILHOES
DE PESSOAS TÊM USADO COM

BOM RESULTADO O POPULAR
DEPUR,"TIVO

ELIXIR 914
A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO
o Fil.do, o Baço. o Coração, o
estomego, os Pulmões, a Pele
Produz Dores nOI Ossos, Reuma.

tismo, Celuel,., Queda do Cabe
lo Anemia, e Abortos,

Ccnsuli? o médico

etome o pop!Jla'l' depurativo

ELIXiR 914
Inofenliivo ao orlanlsmo. Airada.
"ei como um Iic6r. Aprovado co.

mo auxilIar no tratemento da SI.
FfLIS. REUMATISMO da mes

me orilem, pelo O. N. S_ P.
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HILARIO ALIDIO SCHIOCHET
Escrevente .
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Domingo DIA 39-1950 -

Considera feriado municipal o

A manteiga. um bom alimento dia 25 de Julho "DIA DO COLONO".

Irene P. Günther Oficial do O leite é um alimento

Registro Civil do 10 Distrito que fornece diversos de- O Sr. Weldemer Grubha, Prefeito Municipal de

Aos dezenove dias do mês de Maio do ano de da Comarca Jaraguá do Sul. rivados. Um dos mais im- Ieragué do Sul, no uso de suas atribuições.
.

mil novecenros e cincoenta, pelas sete horas, na sala Estado de Santa Catarina portantes é a manteiga Faço saber a todos os habitantes deste �um
do Forum, no edificio da Prefeitura Municipal de Brasil. tão largamente usada em cipio, que a Câmara Municipal votou e eu sanciono

Ieragué do ôul, reunidos os vereadores: Luiz Maes, . Faz saber que comparece- todo O mundo. A mantei- a seguinte Lei:

-

Frederico. Curt Alberto Vasel, Otaviano Tlssí. Foi
çam no cartorio exibindo os ga nada mais é que a Art. 1. - Fica considerado feriado municipalo

pelo sr. Presidente declarada aberta a sessão, orde- documentos exigidos pela lei gordura do leite e. por dia 25' de Julho "DIA DO COLONO", em homena

nando ao sr. 2. Secretário que procedesse a leitura atim de se habilitarem pau isso, é uma das gorduras gern a laboriosa classe produtora do Municipío e

da ata da última sessão, o Que depois de feito foi casai-se: -l de mais fácil digestão. ,lsteio da nossa vida politico economico admínls-

submetido a discussão, não sendo 'Submetida a vote- S f t tl
• n

endo ormada quase que ra IVO.

ção por falta de número legal. Em seguida, passou- Edital N. 2.834, de�2-8-50 unicamente ds gorduras, Art. 2. _ O poder público, nessa data, fica

se ao expediente que foi lido pelo 2, Secretário na Eugenio' VictQ!' Schmoekel e a manteiga é um alimen- obrigado a organizar um programa de festividades

ausencia do 1. Secretário, vereador João L. da Costa, Brunhilde Mahnke to que fornece grande no qual se exaltará, devidamente o trabalho e figura

e que constou de: Oficio n. 40/50 expedido ao sr. quantidade de energia e .do colono.

Prefeito; Oficio n. 129/50 anéxando trez prolétos-leí Ele, brasileiro, solteiro, calor para o nosso corpo Art. 3. - Esta Lei entrará' em vigor na data

e um quadro demonstrando e. provavel arrecadação contabilista, domiciliado É, portanto, um bom ali- de sua publicação, revogadas as disposições em

do correnre exercício. recebido do sr. Prefeito; Oficio A residente nesta cidade, mento, principalmente pa- contrário.

131/50 anéxando o ßalencete do mez de Abril ifJ· p., á rua Padre Franken, fi- ra os que desenvolvem Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 21 de

recebido do .sr Prefeito; Oficio n./' 140/50 anéxando lho de Bernardo Sehrnos- trabalhos pesados. Outra Agosto de 1950.

um requerimento da Diretora do Grupo Escolar Di- ckel e de Ida Zettel grande. qualidade da (ass.) WALDEMAR GRUBBA

vlna Provídencle, recebido do sr. Prefeito e mais Schmoeckel. madteíga, que a banha.
" Prefeito Municipal-

Oficio n. 141/50 anéxando um proléro-Ieí, tarnbern Ela,brasileira, solteira, o toicinho e os óleos vs-
recebido do sr. Prefeito. Logo após, foi pelo sr. doméstica, domiciliada e getais não têm, e a sua

Presidente cedida a palavra a quem dela quizesse residente nesta cidade, riqueza em vitamina A.

fazer uso, como ninguem a solicitou passou-se a á rua Presidente :B;pita- Essa vitamina, como já
Ordem do Dia, que constou do seguinte: foi subrne- cio Fessoa, filha de Bru- temos dito, é a vitamina Abre crédito especial de Cr$ ...
tido a 2a discussão o proléro-let elaborado pela no Paulo Oscar Mahnke que. protege os nossos 0000000 t d d p sas

Comissão de Finanças e referente ao requerimento e de Olga ' Hansehel
�. , para a en er as es e

da Comunidade Evangélica de Ieragué do ôul, pe- k
olhos, ö nossa pele e os com a compra de vacinas para gado

u Mahn e. nossos bronquios contra ·"0 e bovino

dindo subvenção ao Jardim da Infancia "Pestalozzl", resfriados etc. A vitami-
SUl., •

daquela Comunidade; 2a. discussão do proléto-lel da Edital N. 2835, de 23-8-50
na A é também chamada O Sr. Waldemar Grubba, 'Prefeito Municipal de

Oomissão de Fi9anças, reíerente ao requerimento da Antonio Panste1n Neto e a vitamina do crescimen- Iaregué do Sul, no uso de suas atribuições.
.

Paróquia Evangelica de Jaraguá II; 2a. discussão do Catarina ElchlDger to' porque sem ela a cri- Faço saber a todos os habitantes deste Muni-

proléro-lel relativo ao requerimento da Capela ôro. ança não pode desenvol- ciplo, que a Oâmara Municipal votou e eu sanciono

Antonio de Nereu Ramos; e ainda foi submetido a ElA. brasileiro, solteiro, ve-se convenientemente. d seguinte Le.:

2a. discussão o proléto-Iel elaborado pela Comissão pedreiro, domiciliado e (Contribuição do SAPS) Art 1. - Fica aberto por conta do excesso de

de Finanças, referente ao requerimento da Matriz residente neste distrito, arrecadação do corrente exercicio, um crédito espe-

, São José de Corupé; por falta de número legal, em Alto-Jaraguá, filho de cial na importancia de CrS 20.000,00 (vinte mil cru-

deixaram de ser aprovados os proiéros-leí aCima'l Antonio Panstein· Junior Perdeu-se zeiros) para atender as despesas com a compra de

Nada mais havendo a tratar o sr. Presidente desig.. e de Thereza Wolf Pans- vacinas para gado suino e bovino.

nou o dia 22 do corrente para nova sessão e a tein, ,

No trajeto desta cidade Art 2. - Esta Lei entrara em vigor na data

Ordem do Dia, consrarã de: 2a. votação do proléto- Ela, brasileira, solteira, a ltapocuzlnho uma can_e- de sua publicação, revogadas as disposições em

lei que abre crédito especial de Cr$ 323.400,00; 2a. doméstica, domiciliada e ta Parke�; c,0!ll d �rava,ç�o contrário.

votação do proíéro-lel elaborado pela Comissão de residente neste distrito, 1
do proprtetarío Ioão Lúcio Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 21 de

Finanças, referente ao requerimento da Comunidade em Ribeirão dos Hunga- da Costa. Agosto de 1950.

Evangélica de Jaraguá do Sul, pedindo subvenção ros, filha de João Eichin- Pede-se quem a c:chou
ao Jardim da Infancia "Pestalozzí", daquela Cornu- ger e de Maria Eichinger. entregar .nest� Redação o�
nidade; 2a. votação do proléro-leí de taxas para a

ao �r.oprletano que sera

Paróquia Evangélica de Jaraguá II; 2a. votação do Edital N. 2836, de 25-8-50 gratificado.
�------------------...

proléto-lel que isenta de taxes e emolumentos a que Alfonso .. Hoffmann e

está sujeita a aprovação das plantas da Matriz São Ulli Gruetzmacher

José de Corupä; 2a. votação do proléro-Iel de isenção
de taxas e emolumentos a que está sujeita a apro- Ele, brasileiro, Elolteiro,

vação da� plantas da Capela Santo Antonio de Ne- lavrador, domiciliado e

reu Ramos; la. discussão do projéto-Iei que abre residente neste' distrito,
crédito especial de Or$ 6.454,60 e 1 a. discussão do em Rio Oerro, filho de

dedreto que abre crédito espeCial de Cr$ 20.000,00. Ricardo Hoffman e de . _

Findo o que, foi pelo sr. Presidente, encerrada a Bertha Drews.

sessão na qual faltaram os vereadores: Arquimedes Ela, brasileira, solteira,

Dantas, Augusto Sarti, �ax Thieme Jnr., Carlos I dOf!léstica, domicil�ad� ,e

Rutzen, Willy Germano Gessner, Albrecht Gumz e reslde�te ne�te �lstrItO,
João Lúcio da Costa. em RIO Oerro, filha de Edital N.2.83S, de 29 8-50

(ass) Luiz de Souza �lberto Grützmacher
..

e
"aulo Bertholdo Alfredo Horn-

João Lúcio da Costa oe Anna Hornburg Gru-
burg e Irma Itabunde

Otaviano Tissi tzmacher.

CarTlara Municipal Rt�I�T�� CI�ll
Ata da reunião Ordinária de

19 de Maio de i950

Edital N. 2837, de 25-8 50

Francisco Kochella e

Joana Soberanski

Elfl, brasileiro, soHeiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste ,distrito,
em Ilha da Figueira, fi
lho' de Estacio Kochela

e de Eva Kochela ..
Ela, brasileira, solteira,
do'méstica, domiciliada e

residente neste distrito'
em Hha. da Figueira, fi-

CASA DAS TINTAS

A MAIS ANTIGA CAS_A DE JOINVILLE, �OM SUA FILIAL

- EM JARAGUADO SUL RUA MARECHAL

FLORIANO PEIXOTO 54-58

(SOBRADO .OTO WAG�ER)

OFERECE: Tintas para Pinturas de Casas, Mo�

veis, Maquinas, Caminhões, Automoveis
etc.

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

para tinflir'Tecidos de Sedas Lã e Algodão. Ce-
ra e Oleo para Soalho, Massa para Janela.

MÁTRIZ: Rua do Principe. 848 - Joinville,
LIDER DO ÇOMERCIO DE TINTAS

PETIDlII.
CeMJRA CUPA,

eUEDA DOS CA

BUOS f 1IEMAIS

AfEee O ES' DO

COURO CABELUDO.,·IIN���[D
!(@)®'Y@)��@'f@��®'Y@)@'?@)®i'@)@!@)@Y@)®Y@)��
1- Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados

�
(@, TODAS AS ltIOLESTIAS DO ßPßRnH� RfSPIHßI�RIO @j
� Enc'ontram alivio imediato com. o uso do' �j lncompápave! I.1 Pl!ilOfill dI! Hogieo Pl!loll!lßl! 'I
@) 8 PEITORALMAIS CONHECIDO NO BRASIL �

;t@@;.®@j@®l.®®i@@J.®�®J®@J.®®i®®J®®i®@J®�

TéhilCO CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste distrito,1--------...
------ ...

em RiO da, Luz, filho de •
..,.

Alberto Hornburg e de
Anna Hornburg.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domicili3da,
e residente neste dis

trito, em Rio da Luz, fi
lha de Emilio Klabunde
e de Adele Meyer Kla
bunde.

Edital N. 2.839' de 2g 8 50

Erwin Beinke e Hedwig Guilher-
mina BenUng Horburg

Vermitugo suave e de pronto
eteito Dispensa purgante e dieta!

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

Proteja a saúde de seus tilhos e a :.p.a própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

Iemedios

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA

•

MINANCORA para o SE'U tilhinho.
E 'um produto dos Laboratorios Minancora

Ele, brasile'iro, viuvo, I - J O I N V I L L E - I
lavrador, domiciliado e -------...----

...

residente neste distrito,
em Rio Oerro, filho de

FrederICO Reinke e de

Augusta Reinke.
Ela, brasileira, viuva,

doméstica, domiciliada e

rAsidente neste distrito,
em Rio Oerro, filha de

Julio Behling e dá Anna
Bebling.

Alimentação

,
IMPUREZAS DO SANGUE?

fLIXI8 Df H06UfiHA
AUX. TRAT. SÍFILIS

lha de Francisco Robera
nski e de Maria Sobera
nski.

E para que chegue ao co'

nhecimento de todos,mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será

afixado dUlantt! 15 dias. Si

alguem soub:!r de algum im

pedimento acuse-o para os

tins legai5
IRENE PEDRI GÜNTHER

Oticial

L E I N. 70

L E I, N. 71

(ass.) WALDEMAR GRUBBA
Prefeito Municipal

Negócio, de
\

Ocasião

Por motiva de mudança,· vende-se
em Jaraguá do Sul, a existencia do
REX HOTEL ..

Para melhóres esclarecimentos

�ueiram os interessados se dirigirem,
por carta Ou pessoalmente, ao pro
prietário à

p

Rua Emílio Carros Jouràon

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS E A

LOMBRIGUEIRA MINANeORA

r==A�i����!�;f.��:i::��l
.i....::·j:i.: - �:!=lD�!aro - J A��;f�;z��O_

.....
:1
..
:;.:1Posto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes

- Lavagem - Lubrificação - Carga de Acumu-

.I.::.:!::.::: �roar!��;i�E:�i.�:�jIi��:;;:�;i���:�� .::
..
i:.:..:::.CGmo retificação de motorts etc...

Todos os serviços são executados com
U il
.. esmero, por competentes profissionais e a pre- ..

H ços razoáveis. Também dispõe de sólda elé- ii
!l trica e oxigênio. !!
�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.:::::::::::::::::::::::::::.j}
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Si Irineu Bornheusen fôr eleito governador, João Colin será
nomecdc Secretário dei Viação e Obras Públicas e ·então

teremos estradas em condições de trânsito fr�nco

No. 1.608

,
- •

> •

fi�urinO�l � � n �
.

JARAGUÁ DO SUL - Domingo, 3 de Setembro de 1950 SANTA CATARINA

Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: PAULlNO PEDRI Imprésso na Sociedade Gráficª AVENIDA Ltda.
CAIXA POSTTL, 19 - Administração: Rua Marechal Deodór� da Fonseca, 136 - Funda40 em 1919':�- ';TiBt.'BPONB N. 39

Belíssimo so r timento,
par'3. qualquer estação
do ano; com modêlos
para todos os gostos,
recebeu e oferece

Sociedade Grafica Avanida Ltda.
Av. Getulio Vargas N. 350

ANO XXXI

L O C ,A I S

Em Jaraguá, um bate
dor de carteira e passa
dor de conto -do vigariQ,
quis passar o conto num
lavrador de Itapocuzinho.
O conto era, o do paco

te. Achou o pacote, abriu
e estava cheio de notas,
pelo que quiz dd-Io a

T r I- b I d J
�

�
o· ••

�
Aniversários: Faz anos holeuna o u r I MUD A 5 _ a sra. Antonine Ianssen,

espoea do sr, Alfredo D.Sob a presídencla �o tima costumava invadir o
'

Ienssen, lndusrrlal nestadr. Marcondes Mattos, dlg- terreno do acusado. F R U T I F E R AS E O R N A II E I T A I S cidade.no Juiz de Direito da Co- A defeza esteve a cargo .� L - Dia 1. festejou seu
marca, reallsou-se no dia dos advogados drs. Luiz aranjeíras, Pecegueiros, Kakiseiros, Maciei-

� aniversario natallcio o
Ide Souza e Hercíllo Luz

III
ras, Jabotícebelras, etc. - Roseiras, Dahlias, jovem Eduardo Franke

Filho e a

a.cusação
foi feio

�
Camélias, Coniferas, Palmeiras, etc., etc -,

Wilhelm, filho do sr. Max
te pelo dr. Promotor Pú- '

Pe�am Catálogo Ilustrado �
Wilhelm.

.

.

bllco que teve como au- - Dia 5 fai anos o sr.
xillar o dr. Arquimedes LEOPOLDO SEIDEL - Corupá Carlos Heinzle, industrial
Dantas.

•••• _ • .. nesta praça.No primeiro lurl o reo - Dia 6 o sr. Alfredo
fora condenado a 9 anos cação do sr. presidente guardar ao colono, pera Horst, .Hugo e João Hoepde prisão, mas como hou- da Camara dando uma depois dividirem. ner, residentes em Corupá.
ve confusão nas respostas explicação. Mas o homem' foi ex- Tambem a sra. Otilia
dos qulsltos, o Egrégio O resto é conversa fi perto e não foi rna canta- Hoepfer, esposa do sr,
Tribunal de Justiça man. ada, conversa de quem da, pelo que o malandro Carlos Hoepfer, residente
dou-o a novo julgamento, não tem dinheiro e pro- tratou de dar o fora.

I em Corupá. Ainda dia 6
dando provimento ao re- cura uma evasiva para Agradecimento. dos snr,

o .sr. Gustavo Isberner,
curso do advogado dr, "es�icar". o pagamento. Priamo Ferreira do Ama _ res!dente a Estrada lera-Hercilio Luz. Seria muito mais hones-

ral e Carlos Hafermann, gua Esquerdo.
Ouvld t t to que a Prefeitura ex-UVI as as es emu- . recebemos uma amavel 7 O d-plíe d dI" - Dia a srta. ninanhas, depois a acusação, asse es e ogo a

eerra ezradecendo as re- d OI
.

W Md f verdade ó u e ívelra e erner ey.e esa, replica e treplica " J
ferencias feitas ao P.S.P.,o conselho de sentença, 'Corupção. Pelas mesas por ocasião de: sua concomposto dos senhores: dos cafés vimos esta se- vençäo.Dr. João Marcondes de Matlos Alfredo Kraus�,Juli� �edri'l mana um programa doWalt�r H:rtel, Oracllío .R�. cinema local convidando Falecimento: Faleceu no

28 do correnre uma sessão mos, Joao',Lyra, Olíblo a população do sexo dia 2 do corrente, na cí
do Tribunal do 'Juri, que �U�ler e Jose Peters, de- masculino e de mais de dade de Join\lile, onde éra
teve por fim jul�ar pela cldlram por 4 votoscentra 18 anos para uma ses- comerciante, o sr. José
se�unda vez o reo Carlos 3 .condenarem a Carlos são cinematografica com Generoso Filisbino.
Baíer acus�do de ter

mO�-1 ßeler � _

pena de 7 anos films pornografieos. Deixou vluva dona Er
to com 7 tiros, dos quars d�. pnsao,. tendo o .dr. Nesta época de corup- melina Felisbino e fllhos
um apenas acertou o alvo, JUIZ lavrado a respectiva ção é mesmo lamentavel José Felisbino Junior. re
o seu visinho. Leopoldo sentença. que' pessoas para

sidente em Blumenáu, Iracy Dia 9 do corrente vê
C!esser. vs .dOls colonos Os advogados do reo ganhar uns mil reis, ve- Fellsbíno de Azevedo, ca passar mais·· um anlver-
Viviam em rixa ha cerca apelaram. nham passar filmes des. sada com o sr. Ruy da serlo natalicio a gentil
de 15 anos, porque a vi-

sa. natureza, dando de- Silva Azevedo, represen- srta, Cecilia Pedrí, filha
t t

.

I J' '11 do sr. Antonio Pedri, funtalhes de ätos atentatórios an e comercia em omvi e

O t· t idl cíonérlo da" Prefeituraa moral, ainda mais com '

ex 10 o resi lU por ..

a agravante de que esse muitos anos em jaragué M�mclpa!. A todos os

film é clandestino, pois do Sul, onde era pessoa �mvers.arlantes da ,�ema�a
nem siquer foi censu- benquista nos meios Correio do p�V? deseja
rado. sociais.

'

as melhores felleidedes e

Miseraveis' esses índí- A familia enlutada nos- longos anos de exlsten-

viduos que, para, ganhar sos pezames. ela.

� �ida, p�ecisam desses! Festas religiosas. Hoje re-
.

- Fez anos dia 26 do
melOS, dIvulgando átos alizar-se-a em Ribeirão mês p. p. a senhora OlivJa
qUb repugnam a uma Grande do Norte a festa Petri, esposa do snr. Bo
forma.ção cris.tã e que o I de Nossa Senhora Apare. nifacio Petri, residente em
proprlO CodlgO Penal cida, padroeira da capela. Francisco de páula.
pune.

I ,

O produto das festivida-
Os malandros agem. Na des reverterá em beneficio

Estrada Itapocú, ladrões das obras do. templo. .

assaltaram a' escola públi-
- Em Garlbaldl"no dia

ca local, a residencia do 17 do corrente, tera lugar
sr. Giardini Lenzi e a fer- o lan,çamento da pedra
rar!a do sr. Schiochet,. on- fundam�ntal do tempi?
de alem do dinheiro se evangehco daquela locah-

apossaram de cade�nos dade.
escolares � outros objetos. - O re\'. Padre Vigario
Em Retorcida -bateram A1berto Jacobs, começou

a carteira de um cidadão a campanl>Ja de angariação
com a quantia de CrI . •

de fundos para a ,constru-

2.800,00. ção ou aJnpliacão da Ma
triz de Jaragua. Já por oca
sião da benção da ima
gem d� Maria Santissima,
foi feita a primeira anga·
riação de donativos. Ou
tras festas e angariação de
fundos serão feitos e cer
tamente contarão com o

apoio da populaçao cato
Iicà.

,

Na tarde do dia 7 setem- soclados e exmas famílias
bro, deverá realizar-se na bem assim os : pais dos
praça de desportos, do sócios atletas para ass is
Clube Atletico Baependi tirem as referídàs apre
um torneio futebolistico sentações,
entre vários clubes deste
municipio filiados a L.J.D. Conversa mole. A Prefei
ein disputa d� Taça Prefei- tura, parà se esquivar
�tura municipal, torneio es.

dos pagame�tos aos ze·

tê patrocionado pela pró ladores e fornecedores,
pria Prdeitura. costuma impingir-lhes a

Neste mesmo dia em desculpa de qne não ha

comemoração a data his- verba, ou melhor, a Ca
torica a diretoria do Clu- mara Municipal' não vo

be Atletico Baipendi pro- ta a abertura de crédito
moverá o seguinte progra- para os pagamentos.
ma : Pura conversa fiada.

a) ás 7 horas concen- Em primeiro lugar, o sr.

tração na sede social dos Prefeito já tem as ver

atletas de todlls as seções bas conSignadas no or

para acompanhar o desfi _ çamento e somente os

Ie oficial. reforços, ou creditos es-

peciais, é que dependem
b) ás 20 horas será le- .de aprovação' da. Cama

vada a efeito a apresen- ra, a qual, nunca deixou
tação ginastica por diver- de atender um pedido,
sas turmas de atletas, bem quando devidamente jus
assim de piano e canto, tificado e citados os re-
c)ás 21 horas haverá'cursos disponiveis.

uma soirée dançanre. Ainda neste numero
A Diretoria do Clube, está uma lei, abrindo

convida por nosso inter- vultuoso credito para
niédio, todos os seus as- esse fim e uma comuni-

Bojos
mais macios

Ba/os

,mais/ôfos
- Dia 8 a srta. Tere

zinha Hafermann, filha do
sr. Carlos Hafermann.
- Dia 9 fazem anos os

jovens Demeste e Walde
mar Schmüt, filhos do sr.

Arnoldo L. Schmitt, in
dustriai nesta praça.

CECILIA PEDRI Bojos
mors crescidos

Amanhã ás t 2,30 horas,
ralará na Rádio Jaraguä,
o deputado Artur Müller,
sobre o tema a DOI e o
75. Aniversário de Jaraguá.

. Ouçam às 2as., 4as. e
6as. feiras às 12,30 ho
ras as irradiações da
UDN.

Atenção
Eleitores

ALTINO PEREIRA
Dia 9 de Setembro.. ,}

I defluirá a data nataliciêJ�:.
do sr. Altino Pereirii!ljr

. digno Col�tor Fede.il'j11
de Jélragu� do Sul. €),'
aniversariante sOjlbe: .

grangear as simPjlias",
e amisade da pop�açã() .

do município, Ul!Ao só,
pelo cavalheiris�o com

I

que a todos tr.Qta, mas,
tambem pelo S:eU modo;
correto com�, d,sempe",.
nha suas f.ç6es. An; .

tecipadam'Dte.�'Corre!9i-)
do Povo"" desela s�,�
felicitaç,es iilQ. ftn.iv\�r'.
sarian"., /

([J) §a�ão (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
Ola CKA� WEIlEt KNID)l(J§IlllAlL co JJoilDlvUle'

recomenda-se para hospitais, colegios, etc., pela su, qualidade desinfetante.
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